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

 

MEDIROX TECKNAR AVTAL MED DADE BEHRING 
 

 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. MediRox snabb-
växande verksamhet blir nu mer interna-
tionellt inriktad med lönsamhet och en 
stark finansiell ställning som plattform.  

 

 Försäljningen under årets nio första 
månader uppgick till 10,6 (29,3) Mkr. För 
jämförbara verksamheter ökade omsätt-
ningen med 16 procent. Omsättningen för 
helåret 2005 bedöms ha förutsättningar 
att nå 15 Mkr.  

 

 Rörelseresultatet uppgick till 6,8 (1,1) 
Mkr och resultat efter finansnetto uppgick 
till 7,1 (1,1) 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 överstig-
ande  7,0 Mkr har således redan infriats. 

 

 Under rapportperioden har betydande  
avtal tecknats med Dade Behring 
avseende Norden och Baltikum. 

 

 I november medverkar MediRox på 
medicinmässan Medica i Tyskland där 
nya testen ReoPar för trombocytfunktion 
lanseras. 

 

VERKSAMHET 
MediRox utvecklar, tillverkar och marknadsför 
reagens, kontroller och instrumentering inom 
området diagnostik. Slutanvändarna finns  
framför allt på sjukhus- och primärvårds-
laboratorier, men MediRox produkter används 
även inom intensivvård, veterinärmedicin och 
livsmedelsindustrin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSÄTTNING 
Avyttringen av distributionsverksamheten den 
1 januari har kraftigt minskat koncernens intä-
kter. Omsättningen för årets första nio månader 
uppgick till 10,6 (29,3) Mkr. Med hänsyn till 
avyttrade verksamheter innebar det en omsätt-
ningstillväxt för perioden om 16 procent. 
 

Omsättningen, för jämförbara enheter, under 
årets tredje  kvartal uppgick till 2,9 (2,5) Mkr. 
  

Omsättning, Tkr 9 mån 9 mån  Helår 
Affärsområde  2005 2004 +/- 2004 
Reag. & kontr.  9 527 8 623 +10%  11 841 
FOR 866 360 +141%  697 
Summa 10 393 8 983 +16%  12 538 
Övriga intäkter 205 100  0 
 
Under tredje kvartalet uppgick exportförsälj-
ningen till 9 procent. Totalt under årets nio 
månader ligger exportförsäljningen på en andel 
om 32 (23) procent. 
  

Omsättning, Tkr 9 mån 9 mån  Helår 
Område  2005 2004 +/- 2004 
Sverige 7 117 6 902 +3% 9 827 
Övriga Norden 1 827 1 202 +52%  1 653 
Övriga Europa 1 231 879 +40%  1 058 
Övriga världen 218 0  0 
Totalt 10 393 8 983 +16%  12 538 
Varav export 32% 23%  22% 
 
Merparten av exportförsäljningen, men även 
viss försäljning i Sverige, sker genom 
distributörer. Av försäljningen under perioden 
var 59 (77) procent direktförsäljning, medan 
41 (23) procent såldes genom 19 (9) 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 
erhållit utbildning samt successivt blir aktiva  
på respektive marknad. MediRox ser goda 
möjligheter att kunna upprätthålla den höga 
tillväxttakten genom breddat produktprogram, 
samt fortsatt ökad exportförsäljning. 
 

Övriga intäkter under perioden avser främst 
tilläggsköpeskilling från avyttrad distributions-
verksamhet i Danmark. 

Omsättning egna produkter
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RESULTAT 
Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,8 
(1,1) Mkr. Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till 7,1 (1,1) Mkr. I resultatet ingår 
reavinst från försäljningen av distributions-
verksamheten med 6,2 (0,0) Mkr. Resultatet är 
belastat med utvecklingskostnader om cirka 
1,6 (1,5) Mkr, motsvarande cirka 15 procent av 
omsättningen. 
 

Täckningsgraden har förbättrats kraftigt till 81 
(58) % och visar den höga lönsamhet som egna 
produkter har. Resultat per aktie  uppgick till 
6:90 kr, motsvarande räknat före reavinsten 
blev 0:63 (0:79) SEK. 
 

Vinstmarginalen, exklusive reavinsten, upp-
gick till 8 (4) procent. För helåret 2005 har 
MediRox bedömt vinstmarginalen till 5-10 
procent. 
 

Koncernens resultat i rörelsen om 0,9 Mkr kan 
fördelas med 2,3 Mkr i vinst för affärsområdet 
Reagens och kontroller och -1,4 Mkr för 
affärsområdet FOR. 
 
PROGNOSER 
MediRox kvarstår med bedömningen att konc-
ernens omsättning 2005 har förutsättningar att 
nå 15 Mkr. 
 

Lämnad prognos om ett resultat efter finans-
netto överstigande 7 Mkr har nåtts redan efter 
9 månader då resultatet under tredje kvartalet 
blev bättre än väntat. Även årets sista kvartal 
bedöms bli vinstgivande. 
 

Kan MediRox visa en fortsatt omsättnings-
tillväxt de närmaste åren om 20 procent anses 
förutsättningarna 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-september till 5,8 
(3,3) Mkr, varav 0,5 i tredje  kvartalet. I kassa-
flödet ingår effekten av avyttrat dotterbolag. 
 

Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till 1,4 (-0,4) Mkr, varav 0,0 Mkr 
under juli-september. Sammantaget var kassa-
flödet 7,2 (2,7) Mkr. 
 
FINANSIELL STÄ LLNING 
Koncernens finansiella ställning och likviditet 
är fortsatt mycket god. Soliditeten uppgår till 
92 (63) procent och de likvida medlen till 13,3 
(6,7) Mkr. Bolagets räntebärande skulder 
uppgår till 0,0 (1,6) Mkr. 
 
 

   Affärsområde 
 

   REAGENS OCH KONTROLLER 
 
MediRox tillverkar egenutvecklade reagenser 
och kontroller i Studsvik (Nyköping). Prod-
ukterna är förbrukningsvaror till instrument 
inom diagnostikområdet koagulation. 
 

Produktionen består normalt av beredning, 
dispensering, frystorkning, etikettering, för-
packning och kvalitetskontroll. Reagensen 
används främst för övervakning vid oral 
antikoagulationsbehandling samt i samband 
med annan trombosdiagnostik. Kontrollerna 
används vid kvalitetskontroll i samband med 
koagulationsanalyser.  
 

Produkternas slutanvändare finns huvudsak-
ligen på sjukhus- och primärvårdslaboratorier. 
 

Under tredje kvartalet tecknades ett 3-årigt 
distributionsavtal med Dade Behring. Avtalet 
innefattar såväl reagens som kontroller och 
täcker Norden samt Baltikum. En första order 
under fjärde kvartal omfattar 0,5 Mkr. Avtalet 
väntas på ett betydande sätt bidra till MediRox 
framtida tillväxt. Dade Behring är ett världs-
företag inom koagulation och innehar en 
marknadsledande ställning i Norden med 
många installerade koagulationsinstrument på 
sjukhuslaboratorier. 
 

Försäljningen av reagens och kontroller upp-
gick första nio månaderna till 9,5 (8,6) Mkr, 
vilket är en tillväxt om 10 procent jämfört med 
motsvarande period 2004. För helåret bedöms 
omsättningen komma att överstiga 13 Mkr. 
    

 Årsomsättning 9 mån 
 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
 

 5 375 6 491 8 049 9 719 11 841 8 623 9 527 
 +41% +21% +24% +21% +22%  +10% 
 

Av försäljningen har 28 procent skett genom 
13 olika distributörer i 10 olika länder. Största 
marknad utanför Norden är Tyskland. Medi-
Rox bedömer att både andelen försäljning 
genom distributörer och andelen exportförsälj-
ning kommer att fortsätta öka. 
 

Resultatet efter avskrivningar uppgick för 
perioden till 2,3 Mkr, motsvarande en vinst-
marginal om 24 procent. Lönsamheten i 
verksamheten väntas komma att förbättras 
ytterligare eftersom befintliga resurser kan 
hantera betydligt större volymer utan att 
kostnaderna stiger nämnvärt. 
 

MediRox bedömer, givet nuvarande förutsätt-
ningar, att tillväxten de närmaste åren i snitt 
kommer att överstiga 15 procent och att 
vinstmarginalen om ett par år stigit till 30-40 
procent. 
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   Affärsområde 
 

   FOR-INSTRUMENT 
 
MediRox FOR-program består av egenutveck-
lade instrument baserade på mättekniken fri 
oscillationsreometri (FOR). FOR-tekniken mä-
ter viskositet, elasticitet och koagulationstid.  
 

MediRox patenterade FOR-instrument lämpar 
sig för analyser inom en rad kända marknader 
mot vilka bolaget avser att lansera sina instru-
ment och tillbehör i konkurrens med andra 
tekniklösningar. MediRox bedömer att FOR-
tekniken kan erbjuda betydande konkurrens-
fördelar för t.ex. rutindiagnostik inom Lab-
oratoriemedicin, Transfusionsmedicin, Inten-
sivvård och Kirurgi. Alla stora sjukhuslab-
oratorier, operations- och intensivvårdsavdel-
ningar över hela världen kommer att vara av 
intresse för detta teknikområde. Även andra 
marknader, som exempelvis veterinärmedicin 
samt livsmedelsindustrin, använder idag redan 
MediRox instrument. 
 

Utvecklingsarbetet av ReoRox Jr har under 
tredje kvartalet fått stå tillbaka då betydande 
support- och serviceresurser lagts ner hos 
kunder av tidigare instrumentgeneration.  
Under fjärde kvartalet beräknas dock arbetet 
med nya instrumentgenerationen bli helt klart. 
Det är främst arbetet med programvaran som 
skall avslutas. Instrumentets hårdvara, inklu-
sive termostatering, är färdigställd och testkörs 
hos kunder.  
 

ReoRox-instrumenten används sedan flera år 
av kunder som t.ex. Arla, Astra och Linköp-
ings Universitetssjukhus. MediRox har en god 
bild av kundernas behov och kan konstatera en 
mycket tillfredsställande efterfrågan på nya 
generationen. MediRox står i begrepp att 
lansera instrumentet för flera olika applika-
tioner. Närmast på tur är en applikation för 
trombocytfunktion, ReoPar, som kommer att 
presenteras på medicinmässan Medica i 
Tyskland i november. Försäljningen väntas 
påbörja någon månad senare och innebär att 
instrumentet, ReoRox Jr, säljs tillsammans 
med programvara, reagenser och tillbehör 
anpassat för en specifik målgrupp.  

 

Trombocyter, eller blodplättar, är blodkroppar 
vars funktion är att få blod att koagulera och 
därmed stoppa blödningar. ReoRox kan analy-
sera och följa koagulationen av det bildade 
koaglet och därigenom fastställa funktionen 
hos trombocyterna. 
 

MediRox räknar med att lansera åtminstone en 
ny applikation om året framöver. Redan befint-
liga användningsområden borgar för en hög 
försäljningstillväxt för affärsområdet. 

Viskositetsmarknaden för ReoRox Jr: 
• Instrumentet används för bestämning av 

plasmaviskositet där MediRox redan har ett drygt 
dussin användare inom sjukvårdsområdena 
Laboratoriemedicin och Transfusionsmedicin. 
Antalet möjliga användare och applikationer 
utökas nu genom att mätning också kan utföras 
vid 37 grader. 

 

• Instrumentets förmåga att mäta ledvätska möter 
intresse både hos ortopeder samt inom veterinär-
medicin. 

 

Koagulationsmarknaden för ReoRox Jr: 
• ReoRox används här för att bestämma hur blod 

koagulerar. Även här finns redan ett dussintal 
användare spridda över ett brett marknads-
segment, från olika forskningslaboratorier inom 
sjukvården till läkemedelstestning, men även ut-
veckling av nya mejeriprodukter är redan idag ett 
användarområde. Applikationerna inom intensiv-
vård och kirurgi är av särskilt intresse för 
bolaget eftersom den kompletterande reagenstill-
verkningen för dessa applikationer lätt kan 
implementeras tillsammans med närliggande 
övrig reagenstillverkning i Studsvik.   

 

Sammantaget ger detta förutsättningar till en 
betydande marknad för instrumenten med 
efterförsäljning av uppgraderingar, program-
varor, tillbehör och förbrukningsvaror. Instru-
mentet kommer att säljas till slutkund för cirka 
75 Tkr. Årliga efterförsäljningen bedöms ligga 
på 25-250 Tkr/instrument beroende på applika-
tion och användare.  
 

Hur snabbt MediRox kan ta marknadsandelar 
kommer bland annat att bero på applikation, 
prisstrategi, försäljningskanaler och marknads-
föring. Nuvarande distributionsnät har bedömts 
vara fullt tillräckligt för en kraftfull expansion 
närmaste åren. 
 

Under utvecklingsåren 1998-2005 har Medi-
Rox totalt investerat drygt 34 miljoner kronor, 
vilket främst gått till förvärv och vidare-
förädling av tekniken. Viss försäljning har 
parallellt skett till tidiga användare, men det är 
först 2006 som MediRox har ett färdigt 
koncept till marknaden, vilket kommer att 
märkas genom kraftig tillväxt i omsättningen. 
Under årets första nio månader har affärs-
området omsatt 866 Tkr genom försäljning av 
10 instrument, samt tillbehör. 
    

 Årsomsättning 9 mån 
 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
 

 134 192 1 179 1 080 697 360 866 
 -8% 44% 514% -8% -36%  +141% 
 

Affärsområdets resultat efter avskrivningar 
uppgick under årets nio första månader till -1,4 
Mkr. Resultatet belastas med kostnader för 
utveckling och patent om cirka 1,4 Mkr. 
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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 balansräkning för moderbolaget 
jämfört med koncernredovisningen. 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 10,6 (0,0) Mkr och resultatet 
efter finansiella poster uppgick till 5,2 (-1,6) 
Mkr. I övrigt hänvisas till koncernredovis-
ningen. 
 
DISTRIBUTIONSVERKSAMHETEN  
MediRox avyttrade distributionsverksamheten 
per 1 januari 2005 genom försäljning av samt-
liga aktier i dotterbolaget ILS Laboratories 
AB. Affären gav MediRox-koncernen en rea-
vinst 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 distributionsverksam-
heten är MediRox överkapitaliserat och har en 
soliditet om 92 procent. MediRox bedömer 
vidare att kassaflödet i rörelsen framöver mer 
än väl täcker in känt investeringsbehov de 
närmaste åren, samt möjliggör fullföljande av 
fastställd utdelningspolicy. 
 

Ordinarie bolagsstämman beslutade att möjlig-
göra utdelning genom att omfördela eget 
kapital så att 22 Mkr övergår från bundet till 
fritt eget kapital. Beslutet godkändes av 
tingsrätten i september. 
 

Styrelsen har tagit del av en utredning för att 
fastställa huruvida bedömd överlikviditet, i 
nivån 15 Mkr, skall användas till engångs-
utdelning, återköp av aktier eller en kombi-
nation av dessa. En utdelning kommer att 
föreslås vid ordinarie bolagsstämman 2006. 
Styrelsen har beslutat att i nuläget inte låsa sig 
för storleken på kommande utdelning. 
 
 
 
 

MEDIROX-AKTIEN 
MediRox aktie är sedan 1998 noterad hos 
NGM Equity.  
 

Antalet aktieägare har fortsatt att öka under 
kvartalet. 
 

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. 
 

MediRox har i samråd med NGM beslutat att 
handelsposten skall omfatta 100 aktier från den 
1 november 2005, jämfört med i nuläget 200 
aktier. 
 

Avtal har ingåtts med Remium som kommer 
att vara likviditetsgarant för aktien, vilket 
bedöms skapa bättre förutsättningar för ökad 
aktiehandel. 
 
NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE 
 

Bokslutskommuniké 20 februari 2006 
 
För vidare information kontakta MediRox VD 
Lars Olsson på e-mail: lars.olsson@medirox.se 
 
Studsvik den 24 oktober 2005 
 

Styrelsen i MediRox AB 
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Resultaträkning  juli-   januari- 
Koncernen  september   september  Helår  
Mkr 2005 2004 2005 2004 2004 
Nettoomsättning 2,9 9,0 10,4 29,2 39,4 
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 
Total omsättning 2,9 9,0 10,6 29,3 39,6  
 
Varukostnad -0,5 -4,0 -2,0 -12,3 -16,2 
Personalkostnader -1,1 -2,0 -3,9 -7,3 -10,3 
Övriga kostnader -0,8 -1,7 -3,4 -6,6 -9,1 
Reavinst 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 
Avskrivningar -0,2 -0,7 -0,7 -2,0 -5,7 
Rörelseresultat 0,3 0,6 6,8 1,1 -1,7  
 
Finansiella poster 0,1 0,0 0,3 0,0 -0,1 
Resultat efter 
finansiella poster 0,4 0,6 7,1 1,1 -1,8  
 
     
Balansräkning 30 30 31 
Koncernen sept sept dec 
Mkr 2005 2004 2004 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 5,3 9,8 6,1 
Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,7 1,7 
Finansiella anläggningstillgångar 3,2 2,1 1,9 
Summa anläggningstillgångar 9,8 13,6 9,7 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager 2,6 6,2 5,3 
Kundfordringar 1,9 7,9 7,9 
Övriga fordringar 1,6 1,1 1,2 
Förutbetalda kostn., uppl. intäkter 0,4 0,7 0,5 
Kassa och bank 13,3 6,7 6,1 
Summa omsättningstillgångar 19,8 22,6 21,0 
 
Summa tillgångar 29,6 36,2 30,7  
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 27,3 22,7 20,4 
 
Avsättningar 0,1 0,5 0,1 
 
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 0,0 0,8 1,0 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 0,0 0,8 0,4 
Leverantörsskulder 0,8 5,7 3,5 
Övriga kortfristiga skulder 0,5 1,5 2,0 
Upplupna kostn., förutbet. intäkter 0,9 4,2 3,3 
Summa kortfristiga skulder 2,2 12,2 9,2 
 
Summa eget kapital och skulder 29,6 36,2 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 9 mån 9 mån Helår  
Mkr 2005 2004 2004 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 7,1 1,1 -1,8 
Justeringar -5,8 2,1 5,8 
Betald  skatt -0,3 -0,4 0,0 
 1,0 2,8 4,0  
 
Förändring av varulager -0,3 -1,5 -0,6 
Förändring av rörelsefordringar -1,8 -0,4 -0,9 
Förändring av skulder 6,9 2,4 0,2 
Kassaflöde från den löpande 5,8 3,3 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 s kulder, netto 0,0 -0,2 -0,4 
Kassaflöde från 0,0 -0,2 -0,4  
finansieringsverksamheten 
 
Periodens kassaflöde 7,2 2,7 2,1  
Likvida medel vid periodens början 6,1 4,0 4,0 
Likvida medel vid periodens slut 13,3 6,7 6,1 
 

   
Nyckeltal      9 mån  
Mkr 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
Koncernens intäkter 42,9 48,3 42,1 39,6 29,3 10,6 
Täckningsgrad, % 48 46 54 59 58 81 
Rörelseresultat -2,3 -4,1 1,7 -1,7 1,1 6,8 
Rörelsemarg inal, % -5 -8 4 -4 4 64 
Res. efter fin.poster -2,1 -4,2 1,7 -1,8 1,1 7,1 
Vinstmarg inal, % -5 -9 4 -5 4 67 
Soliditet, % 58 55 67 66 63 92 
Skuldsättningsgrad,% 73 82 48 51 59 9 
Kassalikviditet, % 111 95 141 170 134 776 
Avkastning på 
eget kapital, % -9 -19 6 -6 3 38 
Avkastning på 
sysselsatt kapital, % -8 -16 8 -8 4 38 
Avkastning på 
totalt kapital, % -5 -10 5 -5 3 31 
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 0:79 6: 90 
Substans/aktie , kr 22:99 21:49 21:94 20:60 22:95 27:60 
EK per aktie, kr 22:99 21:49 21:94 20:60 22:95 27:60 
 

Notera att nyckeltalen för 9 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. 


