
Delårsrapport för perioden januari – september 2016

MediRox AB (publ) 556552-4054
Aktietorget: MROX A, MROX B

JANUARI – SEPTEMBER 2016
 Nettoomsättningen var 25,6 Mkr (24,7)
 Rörelseresultat var 2,7 Mkr (6,0)
 Vinstmarginalen var 10 procent (24)
 Resultat efter skatt blev 2,1 Mkr (4,7)
 Resultat per aktie blev 0:36 kr (0:79)
 Orderstocken var 6,7 Mkr (6,1)

JULI – SEPTEMBER 2016
 Nettoomsättningen var 7,9 Mkr (7,8)
 Rörelseresultat var 0,8 Mkr (2,0)
 Vinstmarginalen var 10 procent (25)
 Resultat efter skatt blev 0,6 Mkr (1,6)
 Resultat per aktie blev 0:10 kr (0:27)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER PERIODEN

 Största aktieägaren Ahead Global  
Investment Ltd förvärvade ytterligare aktier  
i MediRox och passerade budpliktsgränsen.



2
www.medirox.se

Delårsrapport 3 2016

VD:s KOMMENTAR
MediRox nettoomsättningen de tre första kvartalen 2016 var 
25,6 Mkr, 3 procent över föregående år. 

Försäljning till slutkunder Sverige sjönk enligt förväntan då fler  
inköp sker som systemupphandlingar via MediRox nordiska 
åter försäljare.

Omsättningen till nordiska återförsäljare var under perioden 
lägre än föregående år, men marknaden karaktäriseras av stora 
periodiseringar. MediRox ökar sina marknadsandelar i Norden 
och har vunnit nya kunder, bl a PT-reagens till Västra Götaland 
och Göteborg. Viktigt att notera att vi kan i år för första gången 
se signaler på en avtagande totalmarknad av PT-mätning när 
nya läkemedel (NOAK) allt mer ersätter Warfarinbehandling. 
Försäljningen av PT-reagens på den Nordiska marknaden antas 
minska de närmaste åren. 

Försäljningen till den europeiska marknaden var under kvartalet 
lägre än förväntningarna trots intensiva marknadssatsningar. Vi 
har stött på såväl flera som stora utmaningar runt produktanpass- 
ningar till nya mätsystem än förväntat, vilket fördröjt flera 
lanseringar. Vi arbetar intensivt med dessa utmaningar med en 
förhoppning att vi klarar att lösa dessa under 2017.

Marknaden i Asien fortsätter att utvecklas positivt. De nya pro-
dukter vi utvecklat med Biochem har lanserats och börjar ge bra 
bidrag till verksamheten. Dessa produkter är inte viktiga bara för 
Asien utan är viktiga grundstenar i det nya produktutbud vi ut-
vecklar för en bredare internationell marknad. Utöver detta har 
en ny återförsäljare av koagulationskontroller utvecklats mycket 
positivt under året. Totalt har försäljningen kvartal 3 ökat med 
60 procent jämfört med 2015.

Rörelseresultat påverkas negativt av försåld produktmix med 
lägre täckningsgrad samt periodiserade varukostnader, bok-
slutsjusteringar och oförutsedda kvalitéts och produktions-
kostnader, som tidigare meddelats. Dessa kostnader bedöms vara 
av engångskaraktär, men deras resultatpåverkan kommer inte 
att återhämtas under 2016, utan kommer att påverka resultatet 
negativt under helåret i storleksordningen 2 Mkr.

Nödvändiga satsningar och investeringar i verksamheten som 
tidigare informerats om fortsätter enligt plan.

MediRox största aktieägaren Ahead Global Investment Ltd 
förvärvade under kvartal 3 ytterligare aktier i MediRox och  
passerade budpliktsgränsen. Ett budpliktsbud har presenterats. 
Mer information om detta finns att läsa på MediRox hemsida.

Robert Löfvenmark, VD

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen för de första tre kvartalen 2016 uppgick till 
25,6 Mkr (24,7) och ökade med 3 procent. Orderstocken var vid  
kvartalets utgång 6,7 Mkr (6,1) vilket är en hög nivå. Order-
ingången var under perioden 25,3 Mkr (25,6) vilket också är en 
hög nivå. 
Återförsäljare och OEM-partner stod totalt för 88 procent (85) 
av omsättningen. Resterande leveranser var till svenska slutkunder. 

Slutkund Sverige: 3,1 Mkr (3,5)

ÅF/OEM Norden: 10,3 MKr (11,3)

ÅF/OEM Europa: 3,9 Mkr (4,7)

Försäljning, segmenterad

ÅF/OEM Asien: 8,2 Mkr (5,2)

Övrigt: 0,1 Mkr (0,1)
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MediRox försäljning har periodiseringseffekter med stora varia-
tioner mellan enskilda kvartal. Försäljningen första tre kvartalen 
2016 anses ligga på en normal nivå med hänsyn taget till  
normala variationer och periodiseringseffekter. 
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RESULTAT 
Täckningsgraden på försålda produkter första tre kvartalen var  
64 procent (67). Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (6,0)  
och minskade med 55 procent.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,7 Mkr (6,0)  
och vinstmarginalen var 10 procent (24).
Resultat efter skatt blev 2,1 Mkr (4,7), vilket motsvarar 0,36 kr 
(0,79) per aktie.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,9 Mkr 
(6,2) och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
2,4 Mkr (1,3). Under perioden har 0,6 Mkr (0,6) aktiverats i 
form av nya projekt inom området reagens och kontroller.
Den 30 september 2016 uppgick likviditeten till 8,3 Mkr (9,2) 
och utöver det har MediRox en avtalad checkkredit om 1 Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING
MediRox finansiella ställning är god. Soliditeten var vid periodens 
utgång 71 procent (75) och skuldsättningsgraden 41 procent (32).
Finansnettot under perioden blev 0,0 Mkr (0,0).
Eget kapital per aktie uppgick till 3:28 kr (3:06). 

BAKGRUND 
MediRox som företag grundades 1998 och noterades samma år  
på NGM-börsen i Stockholm. Bolaget skapades genom en  
sammanslagning av två svenska distributionsbolag för laboratorie- 
utrustning. Som en del av bolagsbildningen ingick även rättig- 
heterna att kommersialisera innovationer från Global Hemostasis  
Institute AB (GHI), en privatägd verksamhet intill avdelningen 
för Klinisk kemi i Linköping som sedan 1994 forskat kring 
hemostasinnovationer. 
MediRox utvecklar, tillverkar och marknadsför sedan dess 
reagens, kontroller och kalibratorer för hemostasdiagnostik, 
ett av de större analysområdena inom laboratoriediagnostik på 
sjukhus. 
Genom åren har bolaget utvecklat ett flertal framgångsrika pro- 
dukter anpassade specifikt för den nordiska marknaden, och vuxit  
till att bli en av de marknadsledande leverantörerna av koagula-
tionsreagens i Norden. MediRox representeras i dag av tre av de 
fyra större återförsäljarna av analysutrustningar inom branschen. 
Ett omfattande arbete med export utanför Norden har bedrivits, 
vilket har lett till flera nyutvecklade produkter för den inter- 
nationella marknaden och flera tongivande samarbetspartner 
runt om i världen. Sedan 2014 har MediRox sin största ägare  
i investmentbolaget Ahead Global Investment Ltd. 
År 2015 omsatte MediRox 33 Mkr varav 60 procent gick till 
Norden, 20 procent till Europa och 20 procent till Asien.  
MediRox hade år 2015 totalt 16 medarbetare, verksamma på tre 
orter:
 Nyköping: Huvudkontoret är förlagt till Studsvik utanför 

Nyköping, där produktion, administration, logistik, lagerhåll- 

ning och kvalitetsövervakning hanteras. Verksamheten omfattar  
tio anställda, samtliga med hög kompetens och lång erfarenhet. 

 Linköping: Forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger 
vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Vid 
denna anläggning utvecklas nya reagenser och kontroll- 
material för diagnos och övervakning av koagulationsrubb-
ningar. Utvecklingsverksamheten sker i nära samarbete med 
institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) vid 
Linköpings universitet och omfattar tre heltidsanställda  
forskare, samtliga innehavande doktorsexamen, i samarbete 
med två professorer på konsultbasis. 

 Stockholm: Sedan 2015 finns ett kontor i Stockholm för 
marknadsföring och försäljning. Marknadsavdelningen omfattar 
tre personer med gedigen marknadsförings- och säljkompetens. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Reagens och kontroller för rutinanalyser inom koagulations- 
diagnostik är grunden i MediRox verksamhet. De främsta enskilda 
grupperna av analyser som görs på denna marknad är protrombin- 
komplex och D-dimer, båda två MediRox storsäljare.  

PT-reagens
Analys av PT (i Sverige ofta benämnt PK) görs rutinmässigt vid 
tecken på koagulationsrubbning. Typexempel på detta tillstånd 
är tromboser, stroke eller annan koagulationsproblematik som 
till exempel ökad blödningsbenägenhet. 

PT-analys görs såväl vid diagnostillfället som vid den regelbundna  
uppföljningen av patienter. Patienter med trombosproblematik 
(den vanligaste orsaken är förmaksflimmer) ordineras normalt 
blodförtunnande medel (antikoagulantia). Medicineringen är 
oftast livslång och doseringsnivån kontrolleras i genomsnitt var 
tredje vecka genom analys av PT-värdet.

I Norden används Owrens mätmetod som är en förbättrad 
version av den internationellt dominerande PT Quick. MediRox 
Owrens PT har blivit känt som ett av de bästa reagensen på den 
nordiska marknaden.  
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D-Dimer
D-dimer är en restprodukt som finns i blodet efter bland annat 
trombos, djup ventrombos (DVT) eller stroke. MediRox har i dag  
kommit att vara marknadsledande i Sverige med cirka 32 procent 
av de svenska sjukhusen som användare. 

Övriga reagens
Koagulation är ett brett område, och många andra parametrar 
analyseras i samma instrument som används vid analyser av 
PT och D-dimer. MediRox vision har varit att utveckla de mer 
vanligen förekommande reagenserna och bolaget har i dag en 
allt mer komplett uppsättning reagens. De nya reagenserna anses 
öka bolagets möjligheter till internationell framgång markant 
och börjar lanseras under 2016. 

KonTroller
Koagulationslaboratorier omges av rigorösa kontrollfunktioner 
och specifika kontrollprover analyseras dagligen för att kvalitets- 
säkra verksamheten. MediRox kontroller har sedan många år 
varit marknadsledande i Norden. 

I dag använder 8 av 9 svenska universitetssjukhus MediRox 
kontroller för sitt rutinbruk, och interna uppskattningar visar 
på cirka 70–80 procents marknadsandel av den svenska sjukhus-
marknaden totalt.

marKnaDsfÖrDelning 
MediRox strategi har varit att gå från en helt Norden- 
dominerad försäljning till att ha nått ut internationellt på  
en större marknad.

Fördelningen var 2015: 

 Norden 60 %

 EU 20 %

 Asien 20 %

fÖrsäljningsKanaler
Användare av MediRox produkter är leverantörer av analys- 
utrustningar för koagulationsdiagnostik, produkter som  
MediRox inte saluför. Försäljningen sker därför i huvudsak till 
tre kategorier av kunder:

 Återförsäljare som köper och säljer produkter med MediRox 
varumärken. 

 Private-label, där MediRox tillverkar och förpackar i annans 
namn.

 OEM-partner, där produkten är en råvara köparen själv 
förpackar och säljer under eget varumärke, med regulatoriskt 
ansvar.

Direktförsäljning till svenska sjukhus och landsting sker, men 
allt fler inköp sker även som systemupphandlingar. MediRox har 
därför som strategi att samarbeta med instrumentleverantörer i 
Sverige. I dagsläget finns avtal med ACC Scandinavia, Siemens 
och Alere. Dessa tre täcker gemensamt en majoritet av de nord-
iska kunderna.

ÖVRIG INFORMATION 

reDovisning
MediRox tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina 
finansiella rapporter. Delårsrapporterna upprättas enligt BFNAR 
2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Utgifter för utveckling kostnadsförs löpande, såvida de inte 
uppfyller kriterierna för aktivering. Kriterierna är att det ska 
vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, 
att avsikt och förutsättning ska finnas att sälja eller använda 
tillgången, att det ska vara sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar tillfaller bolaget samt möjligt att beräkna tillgångens 
anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt.
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ansTällDa och vD
Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick under perioden 
till 15 (12).

meDirox-aKTien
MediRox aktier är noterade hos Aktietorget under ticker MRX A 
och MRX B. 

Per den 30 september 2016 uppgick antalet A-aktier till 2 637 000 
och antalet B-aktier till 3 297 000, totalt 5 934 000 aktier. 

Aktiekursen (senaste betalkursen) 30 september 2016 var  
13,45 kronor för A-aktien och 12,8 kronor för B-aktien, vilket 
ger ett börs värde på 77,7 Mkr (71,7). Antalet aktieägare uppgick 
till 547 stycken (576).

insynsPersoners aKTieinnehav
Per den 30 september 2016 uppgick insynsregistrerade personers 
aktieinnehav till följande: 

 Robert Löfvenmark 10 000 st B-aktier
 Anna Gimlander 1 500 st B-aktier
 Anders Bladh 175 000 st A-aktier 

  450 000 st B-aktier

valbereDning
Valberedningens sammansättning Bill Tunbrant (samman-
kallande) som representant för Ahead Global Investment Ltd, 
Jan Petersen som representerar sitt eget aktieinnehav och Anders 
Bladh som representant för Ribbskottet AB.

revisors gransKningsraPPorT
Delårsrapporten har varit föremål för revisorernas granskning. 
(Rapport bifogas på sid 7) 

KommanDe informaTionsTillfällen
 Bokslutskommuniké  15 februari 2017
 Delårsrapport 1  27 april 2017
 Årsstämma  27 april 2017

KonTaKTuPPgifTer
För frågor med anledning av denna delårsrapport hänvisas till 
MediRox vd Robert Löfvenmark. 

Telefon: 0155-45 44 18 

E-post: robert.lofvenmark@medirox.se 
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STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av MediRox AB:s verksamhet, ställning 
och resultat per den 30 september 2016.

Studsvik den 7 november 2016

MediRox AB (publ)
Org.nr 556552-4054

Peter Schmid      Elvar Theodorsson
Ordförande       Ledamot 

Tomas Lindahl      Bill Tunbrant
Ledamot       Ledamot

Robert Löfvenmark      
Verkställande direktör     
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REVISORNS RAPPORT
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RESULTATRÄKNING    

Juli – september Januari – september    Helår
Mkr 2016 2015 2016 2015 2015
nettoomsättning 7,9 7,8 25,6 24,7 33,8

aktiverat arbete för egen räkning 0,2 0,2 0,6 0,6 0,9

Övriga rörelseintäkter (valuta) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0

Rörelsens intäkter 8,2 8,2 26,4 25,5 34,7

Rörelsens kostnader

varukostnad -3,1 -2,6 -9,2 -8,1 -11,6

Övriga externa kostnader -1,5 -1,4 -4,9 -3,7 -5,3

Personalkostnader -2,6 -2,3 -9,1 -7,2 -10,0

Övriga rörelsekostnader (valuta) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-0,2 0,1 -0,5 -0,5 -0,9

Rörelseresultat 0,8 2,0 2,7 6,0 6,9

Resultat från finansiella poster

ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster 0,8 2,0 2,7 6,0 6,9

Bokslutsdispositioner

avsättning till periodiseringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7

Resultat före skatt 0,8 2,0 2,7 6,0 5,2

skatt på periodens resultat -0,2 -0,4 -0,6 -1,3 -1,2

Periodens resultat 0,6 1,6 2,1 4,7 4,1

Vinst per aktie 0,10 0,27 0,36 0,79 0,69

Antal aktier, Tst 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934
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BALANSRÄKNING    

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2016 2015 2015
TillgÅngar

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 2,7 2,4 2,4

materiella anläggningstillgångar 3,5 2,0 2,0

finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR 6,2 4,4 4,4

Omsättningstillgångar

varulager 5,3 5,8 5,7

Kundfordringar 5,9 3,8 5,4

Övriga fordringar 1,4 0,4 0,6

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,4 0,4 1,4

Kassa och bank 8,3 9,2 8,3

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGåNGAR 21,3 19,6 21,4

SUMMA TILLGåNGAR 27,5 24,0 25,8

egeT KaPiTal och sKulDer

eget kapital 12,9 12,9 12,3

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 8,4 6,7 8,4

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 4,2 3,1 3,1

Övriga kortfristiga skulder 0,4 0,3 0,4

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,6 1,0 1,6

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 6,2 4,4 5,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27,5 24,0 25,8
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL    

Mkr Aktiekapital Reservfond

Balanserade 
resultat inkl. 

årets resultat
Totalt eget 

kapital
ingående eget kapital 2016-01-01 2,0 1,4 8,9 12,3

utdelning -1,5

Periodens resultat 2,1

utgående eget kapital 2016-09-30 2,0 1,4 9,5 12,9
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KASSAFLÖDESANALYS        

Januari – september     Helår
Mkr 2016 2015 2015
Den lÖPanDe verKsamheTen 
resultat efter finansiella poster 2,7 6,0 6,9

justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet 0,5 0,6 1,1

betald skatt -1,1 -1,1 -1,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 2,1 5,5 6,9

förändring av varulager 0,5 -1,3 -1,3

förändring av rörelsefordringar 0,3 0,8 -1,8

förändring av rörelseskulder 1,0 1,2 1,9

KASSAFLÖDE FRåN  
LÖPANDE VERKSAMHETEN 3,9 6,2 5,7

invesTeringsverKsamheTen
förvärv av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0

förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,6 -0,6 -0,9

förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,8 -0,7 -0,8

KASSAFLÖDE FRåN  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN -2,4 -1,3 -1,7

finansieringsverKsamheTen
utbetald utdelning -1,5 -1,5 -1,5

KASSAFLÖDE FRåN  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -1,5 -1,5 -1,5

PerioDens KassaflÖDe 0,0 3,4 2,5

likvida medel vid periodens början 8,3 5,8 5,8

likvida medel vid periodens slut 8,3 9,2 8,3
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NYCKELTAL             

Januari –  
september

2016 2015 2015 2014 2013 2012 2011
rörelsens intäkter, mkr 26,4 25,5 34,7 31,6 29,2 26,3 25,9

Täckningsgrad, % 64 67 67 66 65 69 71

rörelseresultat, mkr 2,7 6,0 6,9 6,2 6,0 5,4 5,5

rörelsemarginal, % 10 24 20 20 21 20 21

res. efter fin.poster, mkr 2,7 6,0 6,9 6,3 6,1 5,5 5,6

vinstmarginal, % 10 24 20 20 21 21 22

soliditet, % 71 75 73 76 80 79 79

skuldsättningsgrad, % 41 32 37 32 28 27 26

Kassalikviditet, % 258 314 307 354 407 408 400

avkastning på eget kapital, % * 15 36 32 32 21 16 20

avkastning på totalt kapital, % * 14 35 31 33 29 24 24

medelantal anställda 15 12 13 12 11 10 9

antal aktier, Tst 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934

vinst per aktie, kr 0:36 0:79 0:69 0:61 0:59 0:50 0:60

substansvärde per aktie, kr 3:28 3:06 3:18 2:52 2:69 2:89 3:19

eget kapital per aktie, kr 3:28 3:06 3:18 2:52 2:69 2:89 3:19

* Nyckeltalen för avkastning på eget och totalt kapital beräknas från Q1 2012 på ett rullande 12-månaders underlag.  


