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MediRox AB (publ) 556552-4054 Delårsrapport för perioden januari-mars 2008
NGM: MROX A

1:A KVARTALET 2008
 Nettoomsättningen uppgick januari-mars till 5,0 Mkr (föregående år 3,8), vilket gav

en tillväxt med 32 procent
 Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (0,4)
 Resultat efter skatt blev 0,4 Mkr (0,3) och resultat per aktie 0:14 kr (0:09)
 Fortsatt ökad försäljning av ReoRox med 9 (3) levererade instrument
 Tre nya OEM-kunder har tillkommit under perioden

KONCERNENS OMSÄTTNING
Nettoomsättningen under första kvartalet blev 5,0 Mkr (3,8), vilket är högsta omsättningen MediRox
haft under ett enskilt kvartal. Det innebar en tillväxt med 32 procent. En förklaring till ökningen är att
cirka 1 Mkr är hänförbart till 2007, men beställningarna inkom först efter årsskiftet. Ytterligare
förklaring är att MediRox har en kontinuerlig ökning av produktutbud och kunder. Detta leder över
tiden till allt högre omsättning.

Försäljningsutvecklingen är i linje med de senaste två åren där distributörernas andel av försäljningen
ökar. Det sker utan att direktförsäljningen minskat nämnvärt senaste tre åren. Försäljningen av reagens
och kontroller visar en tillväxt om 28 procent under perioden. Det har för denna korta mätperiod varit
en markant ökning för reagens medan kontroller minskat sin försäljning. Det är dock frågan om
säsongsvariationer som ger stora utslag, men trenden är att tillväxten sker inom reagens medan
kontroller tenderar att minska något för varje år.

Inom FOR-instrument erhölls flera order, inte minst från nya tyska distributören, vilket medförde att 9
(3) instrument blev sålda.

Exportförsäljningen har framför allt utvecklats starkt i Danmark, Finland och Japan jämfört med
föregående år. Exportförsäljningens andel uppgick till 40 procent (45).

Merparten av exportförsäljningen, men även en allt större andel av försäljningen i Sverige, sker genom
distributörer. Av försäljningen för senaste 12-månadersperioden (april 2007 till mars 2008) var 48
procent direktförsäljning, medan 52 procent såldes genom 21 olika distributörer i 18 länder.

MediRox slutkunder i Sverige består främst av ett 20-tal centrala upphandlingsområden som därefter
fördelar varorna på lokala sjukhus och vårdcentraler. Här var tillväxten under perioden hela 34
procent, men trenden på årsbasis är att det minskar något till förmån för distributörer.

Utsikter 2008
MediRox väntar sig en hög omsättningstillväxt under året. Norden svarar för 82 procent av
försäljningen senaste 12-månadersperioden, men här väntas inte någon tillväxt framöver.
Försäljningen utanför Norden väntas svara för bolagets tillväxt de närmaste åren.

Vad gäller försäljning av reagens och kontroller medför det allt bredare produktprogrammet en fortsatt
stadig tillväxt genom distributörer och OEM-kunder. Inom FOR är de nya distributörerna för tillfället
de mest aktiva. För helåret bedöms 40 instrument bli sålda. Under andra halvåret 2008 finns även goda
förutsättningar att förbrukningsvaror till instrumenten börjar öka.

MediRox har under 2000-talet visat en omsättningstillväxt på i genomsnitt 16 procent. Bolaget
bedöms kunna ligga mellan 10-20 procent ytterligare minst fem år baserat på nuvarande
produktprogram och distributionsnät.
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KONCERNENS RESULTAT
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,4) och är i nivå med förväntningarna.
Resultat efter skatt blev 0,4 Mkr (0,3), vilket motsvarar 0:14 kr (0:09) per aktie.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6 Mkr (0,4). Vinstmarginalen uppgick till 12 procent
(10).

Täckningsgraden uppgick till 68 procent (71) och har påverkats negativt med 2 procentenheter p.g.a.
produktionsstörningar som ledde till kasseringar, vilket aldrig tidigare skett. Täckningsgraden har
sjunkit de senare åren till följd av ändrad produkt- och kundmix.

Koncernens rörelseresultat om 0,6 Mkr kan fördelas med 1,1 Mkr (0,8) för produktområdet Reagens
och kontroller och -0,5 Mkr (-0,4) för produktområdet ReoRox.

Vinstprognos
MediRox har konstaterat att bedömd omsättningstillväxt ger mycket goda förutsättningar till hög
vinsttillväxt under flera år framöver. Den fas MediRox befinner sig i med flera nya produktlanseringar
gör vinstutvecklingen svårbedömd för enskilda perioder, men trenden är tydlig. För 2008 har ingen
vinstprognos lämnats med anledning av detta och det är inte aktuellt att göra så förrän tidigast vid
andra kvartalsrapporten då nya VD:n tillträtt och gjort sin egen bedömning.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1,4 Mkr (-1,5). Kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 Mkr (0,5). Under första kvartalet har 0,1 Mkr (0,1)
aktiverats för produktutveckling.

FINANSIELL STÄLLNING
MediRox finansiella ställning är mycket tillfredsställande. Soliditeten uppgick vid periodens utgång
till 87 procent (88). Eget kapital per aktie uppgick till 5:84 kr, att jämföra med 5:70 kr vid
räkenskapsårets början. En utdelning har föreslagits årsstämman motsvarande 0:70 kr per aktie.
MediRox ambition är att årligen dela ut minst 50 procent av årets resultat efter skatt. Koncernens
skuldsättningsgrad ökade till 15 procent (14). Finansnettot blev 0,0 Mkr (0,0).

ÖVRIG INFORMATION

Redovisning
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RR 31 Delårsrapportering
för koncerner. Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS och
tolkningsuttalanden från IFRIC så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom
EU. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste
årsredovisningen. De nya eller reviderade IFRS-standards och IFRIC-tolkningar som trätt i kraft sedan
den 1 januari 2006 har inte fått någon påverkan på koncernens resultat eller ställning. Utgifter för
utveckling kostnadsföres löpande såvida de inte uppfyller kriterierna för aktivering. Kriterierna är att
det ska vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, avsikt och förutsättning ska
finnas att sälja eller använda tillgången, det ska vara sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
tillfaller bolaget och möjligt att beräkna tillgångens anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt.

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. Omsättningen i moderbolaget under kvartalet
uppgick till 5,0 Mkr (3,8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6 Mkr (0,3). I övrigt
hänvisas till koncernredovisningen.

Personal
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick under perioden till 8 (8). Av de åtta anställa är en
sjukskriven på halvtid. VD Lars Olsson efterträds av Robert Löfvenmark under april 2008. Lars
Olsson kommer att stötta nya VD’n och vara behjälplig där så önskas under året.
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Risker
I MediRox årsredovisning för 2007 (sid 11) redovisas de olika risker koncernen är utsatt för. De
viktigaste riskerna bedöms vara politiska, konkurrenssituationen, produktionsstörningar, intrång i
patentskydd och valutaförändringar. Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Denna rapport innehåller uttalanden om framtiden i form av uppskattningar. Framtidsbedömningar
gäller endast per det datum de görs. Alla framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Med tanke
på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i denna rapport.

MediRox-aktien
MediRox aktie är sedan 1998 noterad hos NGM Equity. Antalet aktieägare i mars 2008 uppgår till 364
stycken (478). Samtidigt som antalet aktieägare har minskat märks även en minskad aktieomsättning.
MediRox avser att verka för att öka intresset för aktien framöver.

Per 2008-03-31 uppgick antalet A-aktier till 2 637 000 och antalet B-aktier till 330 000, vilket innebär
att MediRox hade totalt 2 967 000 aktier. Bolaget har inga utestående optioner.

Granskning
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande informationstillfälle
Årsstämma i Studsvik 29 april 2008
Delårsrapport II 11 augusti 2008
Delårsrapport III 27 oktober 2008
Bokslutskommuniké 23 februari 2008

Kontaktuppgifter
För frågor med anledning av denna bokslutskommuniké hänvisas till Lars Olsson på e-mail:
lars.olsson@medirox.se eller telefon 070-589 57 02.

Styrelsen och verkställande direktörens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
företaget MediRox AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 31 mars 2008,
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Studsvik den 29 april 2008

MediRox AB (publ)
Org.nr. 556552-4054

Stephane Pleijel Robert Löfvenmark
Ordförande Ledamot, VD från 15 april 2008

Gunnar Pohl Katarina Segerborg
Ledamot Ledamot

Hans Wagenius Lars Olsson
Ledamot VD till 14 april 2008
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   REAGENS OCH KONTROLLER

Verksamhet
MediRox tillverkar egenutvecklade reagenser och kontroller i Studsvik (Nyköping). Produkterna är
förbrukningsvaror inom diagnostikområdet koagulation. Produkterna används vid övervakning i samband med
blodförtunnande behandling, trombosdiagnostik och vid heparinbehandling. Produktionen av förbrukningsvaror
innefattas normalt av beredning, fyllning, frystorkning, etikettering, förpackning och kvalitetskontroll.

Marknad
MediRox produkter har marknadsförts i Sverige sedan 1998. På senare år har de även genom distributörer börjat
marknadsföras på exportmarknader. Vissa produkter är anpassade för den nordiska marknaden, varför
närmarknaden prioriterats. MediRox arbetar med att bredda produktprogrammet för att tillgodose önskemål
också från distributörer utanför Norden. Därigenom finns goda möjligheter att under flera år uppehålla en god
tillväxt i verksamheten.
Med nuvarande produkter, men förutsatt ett framgångsrikt distributionsnät, bedöms det möjligt för MediRox att
kunna nå en omsättning runt 100 Mkr. Genom fortsatt breddning av produktprogrammet och i förlängningen
knyta produkterna till egna instrument blir potentiell marknad väsentligt större. Det senare blir alltmer viktigt för
att uppfylla olika tillverkningsdirektiv.
Marknadsutvecklingen i Sverige det senaste året tyder på att reagensmarknaden ökar några procentenheter per år,
medan marknaden för kontroller nu ser ut att plana ut efter att tidigare ha minskat något. Andra betydande
marknader är Finland, Danmark, Tjeckien och Tyskland där marknadsutvecklingen är likartad.

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. Av MediRox försäljning i Sverige är 80 procent (83) direkt till slutkund. Andelen genom
distributörer och OEM-kunder – som ILS, Siemens och Zafena – väntas successivt fortsätta att öka.
Under perioden har försäljning skett till 17 (9) olika OEM-kunder och distributörer som täcker marknader i
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Baltikum, Tyskland, Holland, Spanien, Italien och
Tjeckien/Slovakien. Distributörerna svarade för en omsättningstillväxt om 16 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Förutsättningarna för en hög tillväxt 2008 är mycket goda.
MediRox har målmedvetet under de senaste åren utökat produktutbudet avseende reagenser och kontroller för att
skapa förutsättningar för försäljning även utanför Norden. Denna försäljning sker både genom distributör och
genom OEM-tillverkning för andra företag. Under perioden har överenskommelser träffats med de tyska
företagen Diasys och Merlin. Flera avtal bedöms tillkomma under året.

Produktutveckling
Personalen har en betydande erfarenhet och god förmåga att kostnadseffektivt bedriva produktutveckling. I
merparten av projekten sker det i samarbete med konsult som tillför spetskompetens. För att påskynda
breddningen av produktprogrammet förekommer det att några produkter helt eller delvis inköpts från andra
tillverkare (OEM-produkter).
Före sommaren räknar MediRox med att lansera ytterligare reagens, samt en ny kontroll som också innefattar
analyterna protein S och protein C. Produktunderhåll och nya produkter bedöms nödvändigt för fortsatt
internationell expansion.
Utvecklingskostnaderna uppgick under kvartalet till 0,1 Mkr, varav 0,0 Mkr (0,1) har aktiverats.

Omsättning
Försäljningen av reagens och kontroller uppgick under första kvartalet till 4,6 Mkr (3,6). Omsättningen ökade
således med 28 procent. Förutsättningarna är goda att omsättningstillväxten för helåret 2008 uppgår till cirka 15-
20 procent.

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.
Rörelseresultatet uppgick för perioden till 1,1 Mkr (0,8), motsvarande en rörelsemarginal om 23 procent (23).
MediRox bedömer, givet nuvarande förutsättningar, att tillväxten de närmaste åren i snitt kommer att överstiga
15 procent och att rörelsemarginalen har förutsättningar att stiga till 30 procent.
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   FOR-INSTRUMENT

Verksamhet
MediRox ReoRox-program är ett samlat begrepp för de instrument och förbrukningsartiklar som bolaget
utvecklat i första hand för området helblodskoagulation. Instrumenten är baserade på den patenterade
mättekniken fri oscillationsreometri (FOR). Reologi handlar om vätskors flytegenskaper. Teknologin bidrar med
viktig information om hur blod och andra vätskor flyter och i vissa fall även koagulerar. ReoRox-instrumenten
mäter viskositet, elasticitet och koagulationstid.
Förbrukningsartiklar är framförallt provkoppar och reagens. Reagens är en substans som används vid olika
analyser. Instrumentförsäljningen leder till flera års efterförsäljning i form av reagens och tillbehör.

Marknad
Reologiska mätningar är intressanta inom en rad olika branscher. MediRox ReoRox-program är i första hand
utvecklade för att tillgodose behovet av reologiska mätningar inom sjukvården.
Inom laboratoriediagnostik mäts kroppsvätskor såsom plasma, blod, ledvätska, saliv etc. Inflammatoriska
tillstånd, uttorkning, trombos och blödningsproblem är de kanske vanligaste frågeställningarna. Men även inom
onkologi, kirurgi, fertilitet och odontologi är metodiken av intresse. Merparten av de sålda ReoRox Jr har så här
långt levererats för bestämning av viskositet.
Elasticitetsmätningar på ReoRox Jr och ReoRox 2 lanserades i slutet av 2006. Här mäter man hur blod övergår
från flytande tillstånd till att bli ett koagel. Trombos och blödningsbenägenhet är vanliga frågeställningar inom
kirurgi och intensivvård och kan analyseras genom att mäta tiden det tar att börja bilda ett koagel. Vidare följer
man utvecklingen hos elasticiteten i koaglet som bildas för att analysera dess egenskaper. ReoPar och ReoAct är
två applikationer inom detta område som nu börjar marknadsföras av MediRox och försäljningen väntas påbörjas
under andra halvåret 2008. Applikationerna är anpassade för ReoRox, men kan även användas för annan
instrumentering. ReoPar är ett test som diagnostiserar trombocytfunktionen i blod. ReoAct är en test som
används i samband med heparinbehandling vid operation.
Det finns konkurrerande instrument inom det medicinska området som på olika sätt analyserar hur ett blodkoagel
bildas. Det förekommer också instrumentering som kan analysera olika kroppsvätskors viskositet. Det finns även
en mängd olika instrument för att analysera PT och APTT. Men det är bara ReoRox-teknologin som kan erbjuda
allt detta i ett och samma instrument. Analyserna sker i realtid. Analysmöjligheten i slutna kärl är även en
möjlighet som kan bli viktig vid vissa tillämpningar.
MediRox har en god bild av kundernas behov och kan konstatera en tillfredsställande efterfrågan på nya
generationen ReoRox. Det kommer även fortsättningsvis att marknadsföras som ett reologiskt mätinstrument,
men i och med de nya applikationerna marknadsförs instrumentet även tillsammans med programvara, reagenser
och tillbehör anpassat för ett specifikt ändamål. Det skapar förutsättningar för en betydligt snabbare och
varaktigare tillväxt. Såväl ReoPar som ReoAct kan försiktigt bedömas ha en årlig marknad om cirka 100 Mkr.

Försäljningskanaler
MediRox säljer själv direkt till kund i Sverige medan exportförsäljningen sker genom distributörer. Den
pågående etableringen av nya distributörer är viktig för att affärsområdet snabbt och långsiktigt skall vara
lönsamt. Under kvartalet har instrument och förbrukningsvaror levererats till distributörer på 6 (8) marknader.
Avtal har under året tecknats med tyska företag för global försäljning. Därmed har MediRox 13 (13) distributörer
för ReoRox-instrument som idag täcker stora dela av världsmarknaden.

Produktutveckling
De närmaste åren fokuserar MediRox på att lansera instrument med applikationer mot befintliga, redan idag,
kända marknader för rutindiagnostik. Flera användare av ReoRox-instrumenten är hemostasforskare. MediRox
stödjer eller samarbetar med några av dessa för att därigenom finna helt nya framtida applikationer.

Omsättning
Under perioden har 9 instrument (3) levererats. Försäljningen har främst gått till distributörer i Japan och
Tyskland. Totalt uppgick försäljningen under perioden till 0,4 (0,2) Mkr, en försäljningsökning med 86 procent.
Omsättningen fördelade sig med 83 procent (53) instrumentförsäljning och 17 procent (47) förbrukningsmaterial.

Resultat och prognos
Rörelseresultatet uppgick första kvartalet till -0,5 Mkr (-0,4). Kundresponsen är mycket positiv, men hur stort
genomslag applikationerna kan få är för tidigt att bedöma. Nuvarande distributionsnät har bedömts vara fullt
tillräckligt för en kraftfull expansion närmaste åren och tillväxten innevarande år kommer att vara betydande.
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RESULTATRÄKNING

Omsättning  Januari-mars
Mkr 2008 2007 2007
Nettoomsättning 5,0 3,8 15,3

Varukostnad -1,6 -1,1 -4,6
Personalkostnader -1,3 -1,2 -4,8
Övriga externa kostnader -1,0 -0,8 -4,1
Avskrivningar -0,4 -0,4 -1,8
Rörelseresultat 0,6 0,4 0,1

Finansiella poster 0,0 0,0 0,1
Resultat efter
finansiella poster 0,6 0,4 0,2
Bedömd skatt -0,2 -0,1 -0,1
Årets resultat 0,4 0,3 0,1

Vinst per aktie 0:14 0:09 0:03
Antal aktier, Tst 2 967 2 967 2 967

SEGMENTRAPPORTERING, Tkr

Nettoomsättning Rörelseresultat
Koncernen 3 mån 3 mån  12 mån 3 mån 3 mån  12 mån
Fördelning per produktområde 2008 2007 2007 2008 2007  2007
Reagens och kontroller 4 615 3 593 +28% 14 054 1 236 922  2 401
ReoRox 388 209 +86% 1 262 -517 -401  -1 723
Ofördelat 0 0 0 -131 -147  -563
Totalt koncernen 5 003 3 802 +32% 15 316 588 374 115

Reagens o kontroller ReoRox
Koncernens omsättning 3 mån 3 mån  12 mån 3 mån 3 mån  12 mån
Geografisk fördelning 2008 2007 2007 2008 2007 2007
Sverige 3 009 2 067 +46% 8 887 12 41 -71% 181
Övriga Norden 1 105 664 +66% 2 665 7 36 -81% 472
Övriga Europa 501 859 -42% 2 499 137 21 +652% 127
Övriga världen 0 3 3 232 111 +109% 483
Totalt koncernen 4 615 3 593 +28% 14 054 388 209 +86% 1 262

 Reagens o kontroller ReoRox Ofördelat
Koncernen 3 mån 3 mån 12 mån 3 mån 3 mån 12 mån 3 mån 3 mån 12 mån
Övriga upplysningar 2008 2007 2007 2008 2007 2007 2008 2007 2007
Tillgångar 9 116 12 095 9 406 5 212 4 601 5 272 5 668 5 056 4 748
Skulder 1 708 1 389 1 859 456 386 481 506 828 177
Investeringar 26 30 1 256 108 7 300 0 102 385
Avskrivningar 319 283 1 045 110 99 660 19 19 77

OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING (produktgrupp), flerårssiffror

Omsättning, Tkr 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Reagens o Kontroller 14 054 14 903 12 241 11 841 9 719 8 049 6 491 5 375
Tillväxt -6% +22% +3% +22% +21% +24% +21% +41%

FOR-instrument 1 261 595 939 697 1 080 1 179 192 134
Tillväxt +112 -37% +35% -36% -8% +514% +44% -8%
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BALANSRÄKNING

Koncernen Mars Mars Dec
Mkr 2008 2007 2007

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 7,0 7,3 7,1
Materiella anläggningstillgångar 1,9 1,7 2,0
Finansiella anläggningstillgångar 0,3 1,2 0,4
Summa anläggningstillgångar 9,2 10,2 9,5

Omsättningstillgångar
Varulager 3,0 3,1 3,6
Kundfordringar 2,7 4,6 2,2
Övriga fordringar 0,7 0,7 1,2
Förutbetalda kostnader, uppl. intäkter 0,5 0,6 0,3
Kassa och bank 3,9 2,6 2,6
Summa omsättningstillgångar 10,8 11,6 9,9

Summa tillgångar 20,0 21,8 19,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 17,3 19,2 16,9

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0,0 0,1 0,0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0,1 0,2 0,1
Leverantörsskulder 1,3 0,9 1,4
Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,3 0,2
Upplupna kostnader, förutbet. intäkter 1,0 1,1 0,8
Summa kortfristiga skulder 2,7 2,6 2,5

Summa eget kapital och skulder 20,0 21,8 19,4

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Övrigt Balanserade
Aktie- Tillskjutet resultat inkl.

Mkr kapital kapital periodens resultat
Ingående eget kapital 2007-01-01 1,0 12,3 5,6
Periodens resultat 0,3
Utgående eget kapital 2007-03-31 1,0 12,3 5,9
Ingående eget kapital 2007-04-01 1,0 12,3 5,9
Utdelning -2,1
Periodens resultat -0,2
Utgående eget kapital 2007-12-31 1,0 12,3 3,6
Ingående eget kapital 2008-01-01 1,0 12,3 3,6
Periodens resultat 0,4
Utgående eget kapital 2008-03-31 1,0 12,3 4,0
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KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen  Januari-mars 12 mån
Mkr 2008 2007 2007
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 0,6 0,4 0,2
Justeringar 0,4 0,4 1,9
Betald skatt 0,0 -0,1 0,1

1,0 0,7 2,2

Förändring av varulager 0,6 0,2 -0,4
Förändring av rörelsefordringar -0,2 -1,4 1,3
Förändring av skulder 0,0 -1,0 -0,7
Kassaflöde från den löpande 1,4 -1,5 2,4
verksamheten

Investeringsverksamheten
Avyttring av finansiella tillgångar 0,1 0,7 0,7
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,1 -0,1 -1,0
Förvärv av materiella anläggn.tillgångar 0,0 -0,1 -0,9
Kassaflöde från 0,0 0,5 -1,2
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av skulder, netto -0,1 -0,1 -0,2
Utdelning 0,0 0,0 -2,1
Kassaflöde från -0,1 -0,1 -2,3
finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde 1,3 -1,1 -1,1
Likvida medel vid periodens början 2,6 3,7 3,7
Likvida medel vid periodens slut 3,9 2,6 2,6

NYCKELTAL

 Jan-Mars
2008 2007 2007 2006 2005 2004 2003

Koncernens intäkter, Mkr 5,0 3,8 15,3 15,5 13,4 39,6 42,1
Täckningsgrad, % 68 71 70 77 83 59 54
Rörelseresultat, Mkr 0,6 0,4 0,1 2,0 68 -1,7 1,7
Rörelsemarginal, % 12 9 1 13 28 -4 4
Res. efter fin.poster, Mkr 0,6 0,4 0,2 2,1 7,2 -1,8 1,7
Vinstmarginal, % 12 10 2 14 54 -5 4
Soliditet, % 87 88 87 85 89 66 67
Skuldsättningsgrad, % 15 14 15 18 12 51 48
Kassalikviditet, % 293 333 249 258 601 170 141
Avkastning på
eget kapital, % 9 6 1 7 29 -6 6
Avkastning på
sysselsatt kapital, % 14 8 1 9 24 -8 8
Avkastning på
totalt kapital, % 11 7 1 8 29 -5 5
Medelantal anställda, st 8 8 7 7 7 16 15
Antal aktier, Tst 2 967 2 967 2 967 2 967 989 989 1 000
Vinst per aktie, kr 0:14 0:09 0:03 0:48 2:35 -0:61 0:41
Substans/aktie, kr 5:84 6:45 5:70 6:36 9:21 6:87 7:31
EK per aktie, kr 5:84 6:45 5:70 6:36 9:21 6:87 7:31
Notera att nyckeltalen före 1 januari 2005 inkluderar distributionsverksamhet, samt att nyckeltalen 2005
påverkas positivt med reavinst om 6,2 Mkr när den verksamheten avyttrades.
För definitioner hänvisas till MediRox årsredovisning 2007.
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