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MediRox AB (publ) 556552-4054 Delårsrapport för perioden januari-juni 2005 

 
MediRox utvecklas starkt internationellt 

 
 I och med försäljningen av distribu-

tionsverksamheten den 1 januari 2005 
består MediRox verksamhet nu enbart av 
utveckling och försäljning av egna prod-
ukter. Affären har inneburit att omsätt-
ningen minskat kraftigt, men också att 
MediRox nu blir bli ett internationellt,      
snabbväxande och lönsamt bolag med en 
stark finansiellt ställning.  

 

 Försäljningen under första halvåret upp-
gick till 7,5 (20,2) Mkr. För jämförbara 
verksamheter ökade omsättningen med 15 
procent. Omsättningen för helåret 2005 
väntas nå 15 Mkr. 

 

 Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (0,5) 
Mkr och resultat efter finansnetto uppgick 
till 6,7 (0,5) Mkr. I resultatet ingår rea-
vinsten från försäljningen av distribu-
tionsverksamheten med 6,2 (0,0) Mkr. 

 MediRox resultatprognos för helåret 2005 
om ett resultat efter finansnetto över-
stigande 7,0 Mkr kvarstår. 

 

 Bolagets egna produkter har under 
utvecklingsfasen dragits med förluster. 
Innevarande år väntas bli första vinst-
året. Den höga bruttomarginalen ger nu 
goda förutsättningar till snabba vinst-
ökningar de närmaste åren i takt med 
ökad omsättning. 

 
VERKSAMHET 
MediRox utvecklar, tillverkar och marknadsför 
reagens, kontroller och instrumentering inom om-
rådet diagnostik. Slutanvändarna finns framför allt 
på sjukhus- och primärvårdslaboratorier, men Me-
diRox produkter används även inom intensivvård, 
veterinärmedicin och livsmedelsindustrin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSÄTTNING 
Avyttringen av distributionsverksamheten den 1 
januari har kraftigt minskat koncernens intäkter. 
Omsättningen för årets första sex månader uppgick 
till 7,5 (20,2) Mkr. Med hänsyn till avyttrade 
verksamheter innebar det en omsättningstillväxt om 
15 procent. Tillväxttakten väntas för helåret bli 
högre. Försäljningen är inte stabil mellan kvartalen 
med anledning av att kunderna normalt lägger sina 
order för långa förbrukningsperioder.  
 

Omsättningen, för jämförbara enheter, under årets 
andra kvartal uppgick till 3,8 (3,7) Mkr. 
  
Omsättning, Tkr 6 mån 6 mån  Helår 
Affärsområde 2005 2004 +/- 2004 
Reag. & kontr. 6 660 6 192 +8% 11 841 
FOR 796 277 +187% 697 
Summa 7 456 6 469 +15% 12 538 
Övriga intäkter 198 0  0 
 
Exportförsäljningen blir allt mer betydelsefull för 
MediRox med anledning av att det är där 
förutsättningarna till tillväxt i första hand finns. 
Under första halvåret hade exportförsäljningen en 
andel om 41 (27) procent. 
  
Omsättning 6 mån 6 mån  Helår 
Tkr 2005 2004 +/- 2004 
Sverige 4 423 4 698 -6% 9 827 
Övriga Norden 1 585 1 022 +55% 1 653 
Övriga Europa 1 227 749 +64% 1 058 
Övriga världen 221 0  0 
Totalt 7 456 6 469 +15% 12 538 
Varav export 41% 27%  22% 
 
Merparten av exportförsäljningen, men även viss 
försäljning i Sverige, sker genom distributörer. Av 
försäljningen under perioden var 59 (74) procent 
direktförsäljning, medan 41 (26) procent såldes 
genom 19 (8) olika distributörer i 16 (7) länder.  
 

Omsättningstillväxten har senaste fem åren varit i 
snitt 26 procent och väntas kvarstå på en hög nivå 
de närmaste åren. År 2005 kan ses som ett mellanår 
då de nya distributörerna erhåller utbildning samt 
successivt blir aktiva på respektive marknad. 
MediRox ser goda möjligheter att kunna upp-
rätthålla den höga tillväxttakten genom breddat 
produktprogram, samt fortsatt ökad exportförsälj-
ning. 
 

Övriga intäkter under perioden är tilläggsköpe-
skillingar från avyttrade distributionsverksamheter. 

Omsättning egna produkter
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RESULTAT 
Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,5 (0,5) 
Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
6,7 (0,5) Mkr. I resultatet ingår reavinst från 
försäljningen av distributionsverksamheten med 6,2 
(0,0) Mkr. Resultatet är belastat med utvecklings-
kostnader om cirka 1,1 (1,0) Mkr, motsvarande 
cirka 15 procent av omsättningen. 
 

Täckningsgraden har förbättrats kraftigt 79 (59) % 
och visar den höga lönsamhet som egna produkter 
har. Kvartalsvis påverkas den något av mixen mell-
an försäljning till slutkund respektive distributörer. 
 

Resultat per aktie uppgick till 6:58 kr, motsvarande 
räknat före reavinsten blev 0:31 (0:34) SEK. 
 

Vinstmarginalen, exklusive reavinsten, uppgick till 
6 (2) procent. För helåret 2005 har MediRox 
bedömt vinstmarginalen till 5-10 procent. 
 

Koncernens resultat i rörelsen om 0,5 Mkr kan 
fördelas med 1,5 Mkr i vinst för affärsområdet 
Reagens och kontroller och -1,0 Mkr för 
affärsområdet FOR. 
 

PROGNOSER 
MediRox kvarstår med bedömningen att 
koncernens omsättning 2005 har förutsättningar att 
nå 15 Mkr. 
 

Även lämnad prognos om ett resultat efter 
finansnetto överstigande 7 Mkr kvarstår, d.v.s. 
minst 6:85 per aktie. Sommaren är normalt svag 
period resultatmässigt, vilket bedöms innebära att 
tredje kvartalet kan ge en mindre förlust. Totalt 
bedöms dock andra halvåret generera vinst. 
 

Kan MediRox visa en fortsatt omsättningstillväxt 
de närmaste åren om 20 procent anses förut-
sättningarna goda att inom tre år kunna nå en 
vinstmarginal upp mot 25 procent. 
 

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick för perioden januari-juni till 5,3 (1,7) Mkr, 
varav 1,7 i andra kvartalet. I kassaflödet ingår 
effekten av avyttrade dotterbolaget. 
 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till 1,4 (-0,4) Mkr, varav 0,0 Mkr under april-juni. 
Sammantaget var kassaflödet 6,6 (1,1) Mkr. 
 

FINANSIELL STÄLLNING 
Koncernens finansiella ställning och likviditet har 
senaste två åren kraftigt förbättrats. Soliditeten 
uppgår nu till 91 (69) procent. De likvida medlen 
uppgår till 12,7 (5,1) Mkr. Bolagets räntebärande 
skulder uppgår till 0,0 (1,6) Mkr. 
 

MODERBOLAGET 
All verksamhet bedrivs sedan den 1 januari 2005 i 
moderbolaget, medan dotterbolagen i det närmaste 
är att betrakta som vilande. Därmed är det ingen 
nämnvärd skillnad mellan resultat- och balans-
räkning för moderbolaget jämfört med koncern-
redovisningen. Under första kvartalet 2005 var 
dock reavinsten för försäljningen av ILS i 
koncernen 6,2 Mkr, medan den i moderbolaget var 
4,1 Mkr. Omsättningen i moderbolaget uppgick 
under första halvåret till 7,7 (0,0) Mkr och resultatet 
efter finansiella poster uppgick till 4,7 (-0,7) Mkr. I 
övrigt hänvisas till koncernredovisningen. 

DISTRIBUTIONSVERKSAMHETEN 
AVYTTRAD 
MediRox avyttrade distributionsverksamheten per 1 
januari 2005 genom försäljning av samtliga aktier i 
dotterbolaget ILS Laboratories AB. Affären gav 
MediRox-koncernen en reavinst om 6,2 Mkr. 
ILS omsatte år 2004 26,8 Mkr, vilket motsvarade 
drygt 2/3-delar av koncernens försäljning. ILS 
svarade under föregående år för ett resultat efter 
finansnetto om 1,9 miljoner kronor. 
 

PERSONAL 
Antalet medarbetare uppgick under perioden till 7 
(16). 
 

FRAMTIDA KAPITALISERING 
Genom avyttringen av distributionsverksamheten är 
MediRox överkapitaliserat och har en soliditet om 
91 procent. MediRox bedömer vidare att kassa-
flödet i rörelsen framöver mer än väl täcker in känt 
investeringsbehov de närmaste åren, samt möjliggör 
fullföljande av fastställd utdelningspolicy.  
Ordinarie bolagsstämman beslutade att möjliggöra 
utdelning genom att omfördela eget kapital så att 22 
Mkr övergår från bundet till fritt eget kapital. 
Beslutet måste godkännas av tingsrätten, vilket 
väntas ske under september. 
Styrelsen har initierat en utredning för att fastställa 
huruvida bedömd överlikviditet, i nivån 15 Mkr, 
skall användas till engångsutdelning, återköp av 
aktier eller en kombination av dessa. Tills beslut är 
fattat utesluts inte andra lösningar. 
Utifrån nuvarande förutsättningar har styrelsen 
antagit en utdelningspolicy.  
MediRox ambition är att årligen dela ut minst 50 
procent av årets resultat efter skatt. 
 

MEDIROX-AKTIEN 
MediRox aktie är sedan 1998 noterad hos NGM. 
Antalet aktieägare har under rapportperioden ökat 
med 25 till 270 stycken. 
Antalet A-aktier uppgår till 879 000 och antalet B-
aktier till 110 000, vilket innebär att MediRox har 
totalt 989 000 aktier. Bolaget har inga utestående 
optioner. 
MediRox B-aktieägare äger rätt att till nästa 
ordinarie bolagsstämma byta sina B-aktier till aktier 
av serie A motsvarande villkor 0,9 A för varje B. 
 

GRANSKNINGSRAPPORT 
Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport 
enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En 
översiktlig granskning är väsentligt begränsad jäm-
fört med en revision. Det har inte framkommit nå-
got som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller 
kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. 
 

Upplands Väsby den 26 augusti 2005 
 

KPMG Bohlins AB 
 

Anders Skeppstedt, auktoriserad revisor 
 

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE 
Delårsrapport III 24 oktober 2005 
 

För vidare information kontakta MediRox VD Lars 
Olsson på e-mail: lars.olsson@medirox.se 
 
Studsvik den 26 augusti 2005 
 

Styrelsen i MediRox AB 



 3 

   Affärsområde 
 

   REAGENS OCH KONTROLLER 
 
Verksamhet 
MediRox tillverkar egenutvecklade reagenser och 
kontroller i Studsvik (Nyköping). Produkterna är 
förbrukningsvaror till instrument inom diagnostik- 
området koagulation. Produktionen består normalt 
av beredning, dispensering, frystorkning, etikette-
ring, förpackning och kvalitetskontroll. Reagensen 
används främst för övervakning vid oral antikoagu-
lationsbehandling samt i samband med annan trom-
bosdiagnostik. Kontrollerna används vid kvalitets-
kontroll i samband med koagulationsanalyser.  
 

Marknad 
MediRox produkter har marknadsförts i Sverige 
sedan 1998. På senare år har de även genom 
distributörer börjat marknadsföras på exportmark-
nader. Vissa produkter är anpassade för den 
nordiska marknaden, varför närmarknaden prio-
riterats. MediRox breddar nu produktprogrammet 
för att tillgodose önskemål från distributörer på 
andra marknader. Därigenom finns goda möjlig-
heter att hålla uppe en god tillväxt i verksamheten. 
Med nuvarande produkter och resurser, men 
förutsatt ett framgångsrikt distributionsnät bedöms 
det möjligt för MediRox att nå en omsättning kring 
cirka 100 Mkr. Genom att bredda produkt-
programmet och i förlängningen knyta produkterna 
till egna instrument blir potentiell marknad 
väsentligt större. 
 

Försäljningskanaler 
Produkternas slutanvändare finns huvudsakligen på 
sjukhus- och primärvårdslaboratorier. I Sverige 
består kunderna främst av ett 20-tal centrala 
upphandlingsområden som därefter fördelar varorna 
på lokala sjukhus och vårdcentraler. MediRox säljer 
i regel direkt mot kunderna i Sverige, men även 
genom ett par distributörer.  
 

Exportförsäljningens andel av koncernens 
försäljning stiger stadigt som en effekt av senaste 
årets satsningar. Detta väntas bli än tydligare år 
2006 då merparten av distributörerna utbildats och 
blivit fullt aktiva på sina respektive marknader.  
 

Under första halvåret 2005 har order inkommit från 
fjorton olika utländska distributörer. Exportmark-
nader som börjar bli betydande är Danmark, 
Finland och Tyskland som alla på årsbasis omsätter 
över 1 Mkr. Försäljning förekom även i Norge, 
Island, Baltikum, Tyskland, Österrike, Holland och 
Belgien. 
 

Produkter säljs även genom OEM, vilket idag 
svarar för drygt 5 procent av försäljningen. Här 
finns intressanta möjligheter att nå nya marknader. 
Ett exempel är svenska Zafena som använder 
MediRox PT-reagens i sina analysinstrument. En 
lyckad internationell lansering av Zafenas 
patenterade instrumentkoncept skulle öppna en 
världsmarknad för MediRox PT-reagens. Denna typ 
av reagens används annars i stort sett bara i de 
nordiska länderna. 
 
 

 
 
 
 

Produktutveckling 
Inom affärsområdet reagens och kontroller pågår 
arbete dels med att effektivisera produktionen, dels 
med att utveckla nya produkter för breddning av det 
redan framgångsrika programmet. Nya produkter 
bedöms nödvändigt för fortsatt expansion på 
exportmarknader. 
 

Omsättning 
Försäljningen av reagens och kontroller uppgick 
första sex månaderna till 6,7 (6,2) Mkr, vilket är en 
tillväxt om 8 procent jämfört med motsvarande 
period 2004. Försäljningen av reagenser har 
utvecklats bättre än kontroller. Försäljningen är 
dock svårbedömd på kort sikt då kunderna köper in 
förbrukningsvaror vid enstaka tillfällen per år. För 
helåret bedöms omsättningen komma att överstiga 
13 Mkr. 
    

 Årsomsättning 6 mån 
 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
 

 5 375 6 491 8 049 9 719 11 841 6 192 6 660 
 +41% +21% +24% +21% +22% +24% +8% 
 

Resultat och prognos 
Lönsamheten i verksamheten är mycket god och 
kommer att förbättras ytterligare förutsatt stigande 
försäljning eftersom befintliga resurser kan hantera 
betydligt större volymer utan att kostnaderna stiger 
nämnvärt. Bruttomarginalen är mycket hög.  
 

Resultatet efter avskrivningar uppgick första halv-
året till 1,5 Mkr, motsvarande en vinstmarginal om 
23 procent. 
 

MediRox bedömer, givet nuvarande förutsättningar, 
att tillväxten de närmaste åren i snitt kommer att 
överstiga 15 procent och att vinstmarginalen om ett 
par år stigit till 30-40 procent. Tillväxten väntas 
inte komma i Sverige, utan förutsätter fortsatta 
framgångar med exportförsäljningen. 
 

 
   Affärsområde 
 

   FOR-INSTRUMENT 
 
Verksamhet 
MediRox FOR-program består av egenutvecklade 
instrument baserade på mättekniken fri oscillations-
reometri (FOR). FOR-tekniken mäter viskositet, 
elasticitet och koagulationstid på olika media. 
MediRox marknadsför idag tre olika FOR-
instrument; ReoRox 4, Visco 30/30A, ReoRox Jr. 
 

MediRox FOR-instrument lämpar sig för analyser 
inom en rad kända marknader mot vilka MediRox 
avser att lansera sina instrument och tillbehör i 
konkurrens med andra leverantörer. MediRox 
bedömer att FOR-tekniken har betydande konkurr-
ensfördelar för t.ex. rutindiagnostik inom intensiv-
vård och kirurgi. Alla stora sjukhuslaboratorier, 
operations- och intensivvårdsavdelningar över hela 
världen kommer att vara av intresse för detta tek-
nikområde. Även andra marknader, som exe-
mpelvis veterinärmedicin och livsmedelsindustrin, 
använder idag MediRox instrument. 
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Visco-instrumenten mäter viskositet. MediRox har 
senaste åren genom distributör sålt Visco-instru-
ment till 20 användare, varav merparten finns på 
sjukhuslaboratorier i England, där plasmaviskositet 
bestämmes istället för sänka.  
 

ReoRox 4 har genom åren sålts till 15 användare, 
merparten till s.k. hemostasforskare, men även för 
att mäta t.ex. mjölkens koagulationsförlopp vid 
tillverkning av ost. 
 

ReoRox Jr, som är en vidareutveckling av både 
ReoRox 4 och Visco, blev under tredje kvartalet 
2004 färdigställt som ett en-kanaligt lättanvänt 
instrument för viskositetsmätning. I nuläget är åtta 
instrument sålda, varav hälften till användare och 
hälften till distributörer. 
 

Instrumentförsäljningen leder till flera års efterför-
säljning i form av tillbehör och förbrukningsvaror.  
 

Dagens användare av ReoRox-instrumenten är ofta 
hemostasforskare. Strategin är att stödja deras 
utveckling och därigenom också finna helt nya  
användningsområden. De närmaste åren fokuserar 
dock MediRox på att lansera instrument med app-
likationer mot befintliga, redan idag, existerande 
och kända marknader. 
 
Marknad 
MediRox ReoRox-instrument har under några år 
marknadsförts i Sverige mot forskarmarknaden. 
Enstaka instrument har sålts varje år, exempel på 
kunder är Astra, Arla och Linköpings universitets-
sjukhus. Kunderna köper löpande provkoppar och 
reagens från MediRox för sina olika ändamål. De 
distributörer MediRox senaste året knutit till sig på 
exportmarknader har inneburit att försäljningen 
ökat markant under rapportperioden. Det finns skäl 
att väntas sig en fortsatt god omsättningstillväxt de 
närmaste åren på denna marknad. 
 

Affärsområdets potential ligger främst i lansering 
av nya applikationer, vilket väntas ske kontinuerligt 
framöver.  
 
Försäljningskanaler 
MediRox säljer i huvudsak direkt till kund i 
Sverige, samt undantagsvis på andra marknader. 
Avsikten är att all exportförsäljning skall ske 
genom distributörer.  
 

Avtalade distributörer finns nu för Danmark, Fin-
land, Norge, Benelux, England, Italien, Australien 
och Japan. MediRox höll i april ett lyckat distribu-
tionsmöte också innefattande produktutbildning. 
 

Den pågående etableringen av nya distributörer är 
viktig för att affärsområdet snabbt och långsiktigt 
skall vara lönsam. 
 

Samtliga distributörer har under rapportperioden 
lämnat order. Försäljning har även skett i Sverige 
och USA där MediRox sålt direkt till slutkund. 
 
Produktutveckling 
 

Produktutvecklingen under rapportperioden har 
främst bestått i att vidareutveckla ReoRox Jr som i 
nuläget är färdigställt för mätning av viskositet. 
Men instrumentet är moduluppbyggt för att efter 
behov levereras från att vara en enkel viskositets-

mätare till ett komplett reologiinstrument för även 
viskoelatisitet samt vissa  koagulationsanalyser.  
 

FOR-instrumentens utvecklingsfas bedöms snart 
vara avslutad. Detta innebär att  affärsområdet efter 
tio års utvecklingsarbete står inför en mer kommer-
siell fas. MediRox väntas under innevarande år 
lansera en applikation för trombocytfunktion. 
Applikationen används redan med framgång hos en 
användare som har ReoRox 4 som plattform. 
Bedömningen är dock att applikationen bäst 
lanseras tillsammans med ReoRox Jr som 
teknikplattform, varför marknadsföringen inte påb-
örjats. Världsmarknaden är bedömd till 100 Mkr. 
Mer information om applikationen kommer att 
lämnas i samband med lanseringen. 
 

Arbete med ytterligare applikationer pågår. En ny 
applikation per år bedöms vara en rimlig 
målsättning. MediRox vänder sig kortsiktigt mot 
befintliga marknader och konkurrerar där med 
instrumentering som använder annan mätteknik.  
 
Omsättning 
Under rapportperioden har 10 (2) instrument sålts; 
1 st Visco 30, 4 st ReoRox 4 och 5 st ReoRox Jr. 
Den starka försäljningen innebär att bolaget redan 
infriat årsprognosen om 10 sålda instrument. 
Förklaringen till den goda utvecklingen är att 
bolagets distributörer köpt på sig instrument, där 
cirka hälften i nuläget är vidaresålt till slutkund. 
 

Totalt uppgick försäljningen under perioden till 0,8 
(0,3) Mkr, en försäljningsökning med 211 procent. 
Omsättningen fördelade sig med 65 (49) procent 
instrumentförsäljning och 35 (51) procent förbruk-
ningsmaterial. För helåret väntas omsättningen 
komma att överstiga 1,5 Mkr. 
    
 Årsomsättning 6 mån 
 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
 

 134 192 1 179 1 080 697 277 796 
 -8% 44% 514% -8% -36%  +187% 
 
Det är ännu för tidigt att bedöma hur framgångsrika 
distributörerna kan komma att bli i sin försäljning. 
MediRox bedömer dock att den försäljningstillväxt 
som nu påbörjats kommer att bli varaktig. Vid 
lansering av nya applikationer väntas försäljningen 
dessutom komma att öka i än högre utsträckning.  

 
Resultat och prognos 
Resultatet efter avskrivningar uppgick första 
halvåret till -1,0 Mkr. 
 

Resultatet belastas med kostnader för utveckling 
och patent om cirka 0,9 Mkr.  
 

Betydande utvecklingskostnader har tagits under 10 
år för att nå den instrumentplattform MediRox nu 
har. Inga kostnader är längre aktiverade i 
balansräkningen.  
 

Nu ser ledningen positivt på förutsättningarna att 
FOR skall kunna lämna ett positivt täckningsbidrag 
redan under år 2006. Vid en lyckad lansering av en 
applikation kommer affärsområdet mycket snabbt 
bidra med bra lönsamhet. 
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Resultaträkning  april-   januari- 
Koncernen  juni   juni  Helår 
Mkr 2005 2004 2005 2004 2004 
Nettoomsättning 3,7 10,8 7,5 20,2 39,4 
Övriga intäkter 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 
Total omsättning 3,9 10,9 7,7 20,3 39,6 
 
Varukostnad -0,9 -4,6 -1,5 -8,3 -16,2 
Personalkostnader -1,6 -3,2 -2,9 -5,3 -10,3 
Övriga kostnader -1,3 -2,4 -2,5 -4,9 -9,1 
Reavinst 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 
Avskrivningar -0,2 -0,8 -0,5 -1,3 -5,7 
Rörelseresultat -0,1 -0,1 6,5 0,5 -1,7 
 
Finansiella poster 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,1 
Resultat efter 
finansiella poster 0,1 -0,1 6,7 0,5 -1,8 
 
     
Balansräkning 30 30 31 
Koncernen juni juni dec 
Mkr 2005 2004 2004 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 5,5 10,3 6,1 
Materiella anläggningstillgångar 1,4 1,7 1,7 
Finansiella anläggningstillgångar 3,1 2,1 1,9 
Summa anläggningstillgångar 10,0 14,1 9,7 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager 2,3 5,5 5,3 
Kundfordringar 2,6 5,7 7,9 
Övriga fordringar 1,6 1,3 1,2 
Förutbetalda kostn., uppl. intäkter 0,2 0,7 0,5 
Kassa och bank 12,7 5,1 6,1 
Summa omsättningstillgångar 19,4 18,3 21,0 
 
Summa tillgångar 29,4 32,4 30,7 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 26,9 22,4 20,4 
 
Avsättningar 0,1 0,3 0,1 
 
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 0,0 1,2 1,0 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 0,0 0,4 0,4 
Leverantörsskulder 1,2 2,3 3,5 
Övriga kortfristiga skulder 0,3 1,9 2,0 
Upplupna kostn., förutbet. intäkter 0,9 3,9 3,3 
Summa kortfristiga skulder 2,4 8,5 9,2 
 
Summa eget kapital och skulder 29,4 32,4 30,7 

 
 
 

NÅGRA DEFINITIONER 
 

Rörelsemarginal, %: Resultat efter avskrivningar i 
förhållande till omsättningen 
 

Vinstmarginal, %: Resultat efter finansnetto i 
förhållande till omsättningen 
 

Soliditet, %: Synligt eget kapital i procent av 
balansomslutningen 
 

Avkastning på sysselsatt kapital, % helår: Resultat 
efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital 
 

   
Kassaflödesanalys 
Koncernen 6 mån 6 mån Helår 
Mkr 2005 2004 2004 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 6,7 0,5 -1,8 
Justeringar -5,9 1,4 5,8 
Betald skatt -0,3 -0,4 0,0 
 0,5 1,5 4,0 
 
Förändring av varulager -0,1 -0,8 -0,6 
Förändring av rörelsefordringar -2,2 1,4 -0,9 
Förändring av skulder 7,1 -0,4 0,2 
Kassaflöde från den löpande 5,3 1,7 2,7 
verksamheten 
 
Investeringsverksamheten 
Försäljning av dotterföretag 1,4 0,0 0,0 
Förvärv av immat. anläggn.tillg. 0,0 0,0 0,0 
Förvärv av materiella anläggn.tillg. -0,0 -0,4 -0,6 
Förändring långfristig fordran 0,0 0,0 0,4 
Kassaflöde från 1,4 -0,4 -0,2 
investeringsverksamheten 
 
Finansieringsverksamheten 
Amortering av skulder, netto 0,0 -0,2 -0,4 
Kassaflöde från 0,0 -0,2 -0,4 
finansieringsverksamheten 
 
Periodens kassaflöde 6,6 1,1 2,1 
Likvida medel vid periodens början 6,1 4,0 4,0 
Likvida medel vid periodens slut 12,7 5,1 6,1 
 

   
Nyckeltal         6 mån   
Mkr 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
Koncernens intäkter 42,9 48,3 42,1 39,6 20,3 7,7 
Täckningsgrad, % 48 46 54 59 59 79 
Rörelseresultat -2,3 -4,1 1,7 -1,7 0,5 6,5 
Rörelsemarginal, % -5 -8 4 -4 2 87 
Res. efter fin.poster -2,1 -4,2 1,7 -1,8 0,5 6,7 
Vinstmarginal, % -5 -9 4 -5 2 89 
Soliditet, % 58 55 67 66 69 91 
Skuldsättningsgrad,% 73 82 48 51 45 9 
Kassalikviditet, % 111 95 141 170 151 716 
Avkastning på 
eget kapital, % -9 -19 6 -6 2 55 
Avkastning på 
sysselsatt kapital, % -8 -16 8 -8 4 55 
Avkastning på 
totalt kapital, % -5 -10 5 -5 2 44 
Antal anställda, st 20 18 15 16 16 7 
Antal aktier, Tst 970 970 1 000 989 989 989 
Vinst per aktie, kr -2:10 -4:33 1:24 -1:83 0:34 6:58 
Substans/aktie, kr 22:99 21:49 21:94 20:60 22:66 27:18 
EK per aktie, kr 22:99 21:49 21:94 20:60 22:66 27:18 
 

Notera att nyckeltalen för 6 månader 2005 påverkas 
positivt genom försäljningen av dotterbolaget, ILS. 
 
 
 
Avkastning på eget kapital, % helår: Resultat efter 
finansiella poster och faktisk skatt i procent av 
genomsnittligt eget kapital 
 

Vinst per aktie, kr: Resultat efter finansnetto och faktisk 
skatt delat i antal aktier 
 

Eget kapital (EK) per aktie, kr: Synligt eget kapital 
dividerat med antal aktier. 
 
 

För övriga definitioner hänvisas till årsredovisningen 2004. 


