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Kalendarium 2008

Kallelse till bolagsstämma
Aktieägarna i MediRox AB (publ), org.nr 556552-4054, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008, klockan
15:00 på restaurang Horsvik i Studsvik.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen
den 23 april 2008, dels till MediRox anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 25 april 2008 klockan
16:00. 

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 0:70 kr per aktie, vartill åtgår 2,1 Mkr. Föreslagen
avstämningsdag är den 5 maj 2008. VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 8 maj 2008.

Rapportering
Årsstämma 29 april 2008
Delårsrapport I 29 april 2008
Delårsrapport II 11 augusti 2008
Delårsrapport III 27 oktober 2008
Bokslutskommuniké 23 februari 2009

Läsaranvisningar
I årsredovisningen benämns MediRox-koncernen med MediRox. Sifferuppgifterna inom parentes avser, om inte annat
anges, 2006 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas Tkr och miljoner
kronor förkortas Mkr. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrenter och framtidsinriktad
information är MediRox bedömningar baserade på främst internt framtaget material.

Notera att historiken i diagrammen i regel är proforma, d.v.s. att den numera avyttrade distributionsverksamhetens
bedömda andel har exkluderats.

Affärsidé
MediRox affärsidé är att utveckla, producera och mark-
nadsföra högkvalitativa produkter och tjänster som till-
fredsställer de medicinska behoven av riktig, bekväm och
rationell diagnostik.

Strategi
För den svenska marknaden är strategin att vidareut-
veckla den nordiska koagulationstraditionen och komp-
lettera befintliga produkter med nya för att också nå ut
internationellt. Beträffande instrumentering så är strate-
gin att utveckla instrument och applikationer baserade
på bolagets patenterade FOR-teknik för, i huvudsak, den
medicinska marknaden. För de internationella markna-
derna skall egenutvecklade produkter i regel säljas genom
distributörer eller agenter.

Vision
Att bli ett framgångsrikt medicintekniskt bolag med rea-
gens, instrument och applikationer bl.a. baserade på vår
patenterade FOR-teknologi.

Att vidareutveckla och sprida den nordiska koagula-
tionstraditionen till flera marknader samt att komplettera
dessa produkter med nya för att på så sätt erbjuda distri-
butörer, agenter och kunder ett intressant produktutbud
och på så vis få en stark internationell förankring inom
dessa marknadsområden.
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Bästa aktieägare,
Sedan jag blev VD har MediRox glädjande nog för varje
år tydligt kunnat visa framsteg i såväl siffror som ord.
MediRox har gått från finansiellt svagt till starkt och
resultatet från förlust till vinst. Denna fina trend bröts
2007. Inte när det gäller hur verksamheten utvecklades,
men siffermässigt blev det ett svagt år. Det finns natur-
ligtvis flera orsaker till detta, t.ex. att vi hade planerat att
lansera nya produkter tidigare än vad som blev fallet och
att de stora svenska kunderna fortsätter att effektivisera
lagerhanteringen. Den främsta anledningen är dock att
kunderna samordnar verksamheten i större och större
grupperingar, vilket får till följd att varje order inkommer
mer och mer sällan, men är då i stället allt större. Detta
kan innebära att vissa enskilda stora kunder inte lämnar
order på ett helt verksamhetsår. Förbrukningen däremot
är förhållandevis konstant och påverkas inte av konjunk-
tursvängningar. Under 2007 blev försäljningen svag, vil-
ket innebär att kundernas lager minskat under 2007. Det
kommer att fyllas på så att 2008 i stället blir ett starkt år.

Om vi ser till framtidsutsikterna så blev 2007 ett år då
hela verksamheten tog ännu ett rejält steg framåt för att
nu kunna utvecklas framgångsrikt internationellt. Nu är
produktprogrammet attraktivt för distributörer och OEM-
kunder utanför Norden. Det kommer att märkas i tillväx-
ten framöver.

Nordiska koagulationstraditionen
Då MediRox startades 1998 så var försäljning och pro-
dukter framtagna för den Nordiska marknaden. Vi har
ofta kallat detta att vi vidareutvecklat den Nordiska
koagulationstraditionen. Produkterna, PT och kontroller,
hade mycket liten möjlighet att nå några större markna-
der utanför de nordiska länderna eftersom annan variant
av PT-testen används i övriga världen. Från 1998 fram till
nu så har denna försäljning nått en omsättningsnivå om
11–12 Mkr/år. Vi har nått riktigt bra marknadsandelar och
ser nu denna marknad vara stabil och konstant. Totala
marknadsstorleken står i proportion till antal patienter be-
handlade med blodförtunnade preparat. 

Globala tillväxtprodukterna 
Under MediRox utvecklingsfas så har siktet varit inställt
på både ’’Norden-produkterna’’ och de nya produkterna
som ska kunna ta ut MediRox på den stora världsmark-
naden. 

Nya ReoRox-instrument med programvaror, ReoPar,
ReoAct, Antitrombin, APTT samt flera nya kontroller är
exempel på dessa produkter. Eftersom merparten av dessa
produkter först blev klara under senare del av året så blev
det inget stort tillskott i försäljningen 2007.  

Under året har vi fått bekräftat att instrumentet ReoRox
ökar sin försäljning. Vidden av användbarheten ökar mer
än vad vi trodde för bara några år sedan. Men det är inget
självändamål att sälja många instrument. Det är efterför-
säljningen som ger stabilitet och lönsamhet. De kommer
främst genom applikationer som ReoPar och ReoAct.

Medan försäljningen i Norden ses som stabil närmaste
åren ser vi mycket fina förutsättningar för tillväxt på
övriga marknader framöver.

Partners       
Internationella intresset för MediRox produkter har i och
med breddningen av utbudet ökat kraftigt under året. Det
har märkts både vid mässor och på de förfrågningar som
kommer in till företaget. Ett par större OEM-avtal har
tecknats i början av 2008 med tyska företagen Diasys och
Merlin. Flera avtal är att vänta under året.

10 år av utveckling
MediRox firade sin 10-årsdag i början av 2008. Verksam-
heten har under dessa år i mycket stor utsträckning präg-
lats av produktutveckling. Vi är inte i mål med detta utan
produktutvecklingen lever ständigt vidare. Men fokus
närmaste åren kommer att vara försäljning. Det är min tro
att MediRox med nuvarande plattform och produkter har
alla förutsättningar att omsätta 100 Mkr. Det ska inte
behöva ta ytterligare 10 år att nå dit. Med den strategi och
struktur vi valt medför det en mycket god lönsamhet och
därmed värdetillväxt i aktien. Arbetet skall dock först
göras och det är min övertygelse att Robert Löfvenmark
med sin erfarenhet är rätt man att driva MediRox vidare
på denna resa.

Som annonserats tidigare så kommer jag själv börja
dra ner på tempot, men kommer att stå till förfogande för
MediRox i den mån det kommer att behövas. Robert
Löfvenmark som nu tar över VD-stolen har jag känt
under många år och långt innan han kom in i MediRox
styrelse. Roberts bakgrund passar MediRox perfekt både
vad det gäller tekniskt kunnande och internationell mark-
nadsföring.

Jag vill avslutningsvis tacka all personal, konsulter och
styrelse som på olika sätt varit med att bygga MediRox
under den tid jag varit VD. Det har varit fantastiskt roligt.
Nu ser jag fram mot, att tillsammans med andra aktie-
ägare, följa den fortsatta utvecklingen. Lycka till!

Lars Olsson
VD
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Ett paradoxalt år
År 2007 var MediRox tionde verksamhetsår. De
senaste åren har alla utvecklingskurvor pekat åt rätt
håll. Även 2007 var ett bra år om vi ser till verk-
samheten, men paradoxalt nog blev det med försva-
gad lönsamhet. MediRox plattform med produkter
och distributörer borgar för en fortsatt god utveck-
ling. Inledningen av 2008 har bekräftat den utveck-
lingen. MediRox är alltjämt ett litet företag där
enskilda order gör stor påverkan på vilken sida om
årsskiftet de inkommer. Bedömningarna på några
års sikt ligger fast. MediRox har förutsättningar till
en fortsatt god omsättningstillväxt och därmed en
ännu snabbare vinsttillväxt. Detta framgick inte av
siffrorna 2007.

Personalförändringar
I januari gick en konstruktör i pension. MediRox har
därefter åtta anställda, varav en huvudsakligen varit
sjukskriven. Under 2007 har styrelsen arbetat med
rekrytering av ny VD, vilket blev klart under inled-
ningen av 2008. Robert Löfvenmark efterträder Lars
Olsson i april 2008. Under en övergångsperiod står
Olsson till förfogande för bolaget. I och med att
MediRox går in i en mer försäljningsinriktad fas fram-
över väntas antalet anställda nu successivt att öka.

Reagens och kontroller
För produktområdet Reagens och kontroller sjönk
omsättningen med 6 procent under året. Fördel-
ningen inom området blev att reagens ökade för-
säljningen med 2 procent medan den för kontroller
sjönk 13 procent. Den svaga utvecklingen förklaras
helt av utvecklingen på den svenska marknaden.
Kunderna inhandlar mer och mer samordnat, vilket
gör att beställningarna kommer glesare men blir
i stället desto större. Vidare har dessa kunder ytter-
ligare effektiviserat sin lagerhantering samt att bud-
getpolitik spelade in för ett par större kunder. De
lade i stället sina order i början av 2008, varför detta
år inleds med stark tillväxt. Den allt bredare pro-
duktportföljen börjar nu visa sig i försäljningen
utanför Norden som steg med 32 procent till 2,5 mil-
joner kronor. Denna tillväxt väntas kvarstå på hög
nivå medan försäljningen i Norden stagnerar till följd
av att MediRox redan har höga marknadsandelar.

ReoRox
Antalet sålda ReoRox ökade från 14 till 25 stycken.
Någon ökning av förbrukningsvaror blev det inte då
applikationerna ReoPar och ReoAct inte lanserades
brett på grund av produktionsstörningar. Totalt blev
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omsättningstillväxten 112 procent. Av försäljningen
var 91 procent genom distributörer. MediRox arbe-
tar primärt mot sjukvården, men ungefär hälften av
omsättningen var mot industrin. För 2008 väntas
upp mot 40 instrument säljas och genom att den vik-
tiga efterförsäljningen av förbrukningsvaror väntas
tillta blir tillväxttakten fortsatt mycket hög. 

Resultat
MediRox visar ett rörelseresultat om 0,1 Mkr (2,0).
Bolaget har tidigare framfört att vinstutvecklingen
är svårbedömd under enskilda perioder med anled-
ning av att stora kunder lägger få men betydande
order. År 2008 väntas därför resultatet åter vara
betydande och vinsttillväxten därefter hög de när-
maste åren. Täckningsgraden har sjunkit till 70 pro-
cent (77) som en följd av större andel försäljning
genom distributörer samt större andel OEM-pro-
dukter. MediRox bedömer att fortsatt omsättnings-
tillväxt kan ske utan att kostnaderna ökar i samma
utsträckning. Bolaget räknar med fortsatt sjunkande
täckningsgrad, men där kostnadsbilden i stort inte
ökar proportion i mycket liten utsträckning kommer
att påverka kostnadsbilden. Koncernens rörelsere-
sultat fördelat på de två produktområdena kan för-
delas med 1,8 Mkr (3,6) för Reagens och kontroller
och med –1,7 Mkr (–1,6) för ReoRox.

Distributörer och OEM-kunder
Antalet distributörer har de senaste åren successivt
ökat. Nu märks även en ökning av OEM-kunder. Av
totala försäljningen var 47 procent (51) direkt till
slutkund. Övrig försäljning fördelade sig mellan
distributörer med 39 procent (35) och OEM-kunder
14 procent (14). Försäljningen genom dessa kanaler
kommer att fortsätta öka, inte minst då ett par större
OEM-avtal tecknades i början av 2008 och flera
avtal är att vänta. Det får till följd att täckningsgra-
den fortsätter att sjunka, men där försäljningsökning
med lägre täckningsgrad sammantaget ökar brutto-
vinsten.

Kassaflödet och utdelning
Kassaflödet efter investeringar förbättrades 2007 till
1,2 Mkr (0,0) och förväntas ytterligare stärkas under
2008. Större investering 2007 var anpassning av
hyrd lokal i samband med att huvudkontoret flyt-
tades. Vidare har 1,0 Mkr (1,2) aktiverats under året
för produktutveckling av ReoRox programvara och
instrument, ReoPar, ReoAct, Antithrombin och nya
kontrollen med protein C+S. 

MediRox har en soliditet på 87 procent och det i
kombination med positivt resultat innebär att
MediRox alltjämt är att betrakta som överkapitali-
serat. Bolaget skall behålla en stark finansiell ställ-
ning för att ha utrymme för nya offensiva strategiska
beslut, men sedan ett par år tillbaka sker utdelning-
ar till aktieägarna. Styrelsen föreslår till årsstämman
2008 en utdelning med 0:70 kr/aktie (0:70). För-
visso blev resultatutfallet 2007 en besvikelse, men
eftersom styrelsen gör bedömningen att lönsamhe-
ten 2008 blir desto bättre är det försvarbart mot bak-
grund av bolagets starka finansiella ställning och
gjorda investeringsbedömningar. Långsiktigt skall
utdelningarna utgöra minst 50 procent av årets resul-
tat. 
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Verksamhetsbeskrivning

MediRox är i huvudsak verksamt inom diagnostik-
området koagulation (hemostas). Slutanvändarna
finns framför allt på medicinska laboratorier på
sjukhus- och primärvårdslaboratorier, inom forsk-
ning, på djursjukhus och inom intensivvården. Även
livsmedelsindustrin har investerat i bolagets pro-
dukter. 

Den form av diagnostik som ligger närmast till
hands för MediRox är laboratoriediagnostik som
innebär att ett blodprov tas från patienten och sedan
analyseras utanför kroppen. En stor del av denna
analysverksamhet sker vid laboratorier, men kan
även ske nära patienten (vid vårdenhet eller under
operation) och kallas då patientnära analys.

MediRox marknadsför både förbrukningsvaror och
instrumentering inom diagnostikområdet koagula-
tion. Instrumentet är den nödvändiga plattformen,
men det är förbrukningsvaror som är högprioriterat
inom MediRox eftersom det är där lönsamheten är
störst. 

MediRox reagenser, även kallat tester, används
för övervakning vid oral antikoagulationsbehandling
och i samband med trombosdiagnostik. MediRox
kontroller används för kvalitetskontroll i samband
med koagulationsanalyser.

MediRox ReoRox-program består av egenutveck-
lade instrument baserade på den patenterade mät-
tekniken fri oscillations reometri (FOR) samt appli-
kationer (reagenser) för olika tillämpningar som
baseras på denna teknik. FOR-tekniken mäter vis-
kositet, elasticitet och koagulationstid. Viskositet
kan mätas i kroppsvätskor såsom plasma, blod, led-
vätska, saliv m.m. Inflammatoriska tillstånd och
grad av uttorkning är de kanske vanligaste fråge-
ställningarna. Men även inom onkologi, kirurgi, fer-
tilitet, odontologi är viskositetsmätning av intresse.
Vid elasticitetsmätningar analyseras hur blod över-
går från flytande tillstånd till att bli ett koagel (gel-
form) där trombos och blödningsbenägenhet är van-
liga frågeställningar inom kirurgi och intensivvård.

Marknaden
MediRox verkar på den globala diagnostikamark-
naden genom att utveckla, tillverka och marknads-
föra egna produkter, d.v.s. system och reagenser för
att ställa medicinska diagnoser. Den globala diag-
nostikamarknaden har uppskattats till cirka 200 mil-
jarder kronor. Kostnaden för läkemedel och vård är
betydligt högre än den för diagnostik. Av detta fram-
går att det finns mycket stora besparingar att göra på
tidig och förbättrad diagnostik.

Diagnostika är en flexibel och mer föränderlig
marknad än den relativt tröga läkemedelsmark-
naden. Ledtider för utveckling, registrering och
marknadsföring är betydligt kortare. Koagulations-
marknaden – det segment inom medicinsk laborato-
riediagnostik där MediRox verkar – har globalt upp-
skattats till närmare åtta miljarder kronor (cirka fyra
procent av den totala diagnostikamarknaden). Till
detta skall läggas den diagnostik som sker utanför
de traditionella laboratorierna, så kallad patientnära
diagnostik, vilken uppskattas bli lika stor som den
för traditionell laboratoriediagnostik. Sådan diag-
nostik kan vara mätningar som utförs vid exempel-
vis operationer, på vårdavdelningar eller vårdcen-
traler.

Den globala sjukvården präglas av förändring.
Den grundläggande drivkraften för verksamheten är
den demografiska utvecklingen med en åldrande
befolkning som leder till ökad efterfrågan inom alla
sjukvårdens områden. Samtidigt sker en snabb
utveckling av medicinteknisk utrustning och läke-
medel, vilket innebär att allt fler sjukdomar kan
behandlas. Dagens patienter är ofta också bättre
informerade och ställer större krav än tidigare.
Sammantaget leder detta till att efterfrågan på vård

PT, APTT
Antithrombin
D-Dimer
Multi Controls
Controls
Calibrators

ReoRox instruments
Coagulation reagents

Thrombotic/Bleeding Tendencies
Inflammatory Disorders
Dehydration, Rheology

PLT Function
Soluble Fibrin
ACT-Heparin
Plasma Viscosity
Blood Viscosity/HCT%
Elasticity
PT, APTT
Red Cell Elasticity
Clotting Time
Milk Coagulation



växer i snabbare takt än de samhällsekonomiska
resurserna. Resultatet är att sjukvården måste finna
nya vägar att producera mer vård till lägre kostnad.
En viktig trend på marknaden är därför ständiga
krav på ökad effektivitet, vilket i sin tur leder till
ökat fokus på kvalitetssäkring och standardisering.
Det gäller även MediRox som marknadsför sina
produkter både mot traditionella laboratorier och
patientnära diagnostik. Hemostasdiagnostik är ett
viktigt hjälpmedel i diagnosen av cirkulationsrubb-
ningar (blodpropp, hjärtinfarkt, stroke etc.), vilket
är den största döds- och sjukdomsorsaken i den
industrialiserade delen av världen.

Trenden inom diagnostikamarknaden är lik den
inom läkemedel, vilket innebär koncentration och
sammanslagningar till större företag. Branschen
domineras av ett fåtal globala företag med ett myc-
ket brett produktsortiment. Inom hemostassegmentet
märks framför allt Siemens, Stago och Instrumen-
tation Laboratory som alla arbetar på global basis
och är verksamma inom flera delsegment inom
diagnostikamarknaden. Den patientnära marknaden
är inte lika utvecklad som den traditionella labora-
toriemarknaden, speciellt inte inom hemostasom-
rådet. Det är främst produkter där patienten testar
sig själv som nått stor genomslagskraft (till exem-
pel graviditetstester och glukosmätningar). Utveck-
lingen för patientnära diagnostik har varit lång-
sammare än beräknat då kvalitén på testning utan-
för laboratoriet möts av en viss skepsis från den tra-
ditionella laboratoriemedicinen. Nya produkter och
bestämmelser runt personalutbildningen gör dock
att patientnära diagnostik är på stark frammarsch.
Fördelarna med att ställa diagnos där patienten
befinner sig är många, inte minst ur tids- och kost-
nadsbesparingssynpunkt.

Marknaden för reagens och kontroller
MediRox produkter används oftast vid rutinmässig
diagnostisering, efterkontroll och kvalitetssäkring

i samband med cirkulationssjuk-
domar. Benämningarna på dessa
produkter är PT Owren, D-Dimer,
APTT, Antitrombin och Multi-
kontroller. Reagensen PT (protrom-
bintid), som till antalet tester är
störst, används vanligtvis för att
övervaka patienters behandling
med blodförtunnande preparat.
Framför allt de nordiska länderna
har en mycket lång tradition av att
använda denna typ av PT-test

(Owrens PT). MediRox har vida-
reutvecklat testet och förbättrat
dess egenskaper. Kontrollerna
som används vid kvalitetskontroll
har fått sin framgång genom att
man i samma flaska låtit ett fler-
tal olika analyter ingå samt att
förbättrade stabilitetsegenskaper
också skapats. På så sätt förenklas
och effektiviseras hanteringen för
användaren. Den nordiska mark-
naden var inledningsvis intressan-
tast för MediRox då befintliga
produkter främst är anpassade för
denna marknad. MediRox blev
snabbt marknadsledande i Sverige
för några av sina produkter och
besitter en stark position. För-
säljningen i övriga Norden, som
enbart sker genom distributörer
har också växt starkt. MediRox
bedömer att marknaden i Norden,
i slutkundpriser, uppgår till närmare 50 Mkr.

Utanför Norden är andra typer av PT-tester domi-
nerande. MediRox befintliga produkter har där en
potential på cirka 50 Mkr. Genom att MediRox nu
successivt breddar sitt produktprogram blir den
potentiella marknaden allt större.

Bolaget har idag samarbete med flera instru-
menttillverkande företag. ILS, Siemens (f.d. Dade
Behring) och Zafena är företag som marknadsför
reagens och kontroller tillverkat av MediRox för den
nordiska marknaden. Liknande samarbeten etab-
leras nu i allt snabbare takt på marknaden utanför
Norden.  

Marknaden för ReoRox 
MediRox ReoRox-program är ett samlat begrepp
för instrument, förbrukningsartiklar och reagenser.
Instrumenten är baserade på den patenterade mät-
tekniken fri oscillations reometri (FOR). FOR-
tekniken mäter viskositet, elasticitet och koagula-
tionstid. Förbrukningsartiklar är framför allt prov-
koppar av olika slag. Reagenser är en substans som
används för olika applikationer. Största marknaden
är inom helblodskoagulation inom intensivvård och
kirurgi.

Reologiska mätningar är också intressanta inom
en rad andra branscher. Inom exempelvis industrin
mäts viskositet och elasticitet exempelvis i färger,
kosmetika, livsmedel, oljor etc. 

MediRox ReoRox-program är i första hand
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utvecklade för att tillgodose behovet av reologiska
mätningar inom sjukvården. Tekniken används
inom laboratorier ofta för diagnostik av inflamma-
toriska problem. Inom intensivvård och kirurgi
används tekniken och tillämpningarna vanligtvis för
att diagnostisera och övervaka blödningsproblem.
Ofta är analyserna också kopplade till någon form
av forskning. Generellt kan konstateras att intresset
för reologiska mätningar i kroppsvätskor ständigt
ökar. Flera välkända hemostasforskare använder
ReoRox.

Varje levererat instrument inom rutindiagnostik
representerar möjligheter att skapa stabila och åter-
kommande intjäningsmöjligheter under instrumen-
tets livstid, cirka 7 år. Den totala marknaden för
reologiska mätningar, av det slag ReoRox-instru-
menten utför, är mycket stor. MediRox marknadsför
idag sitt instrument brett för att undersöka var de
största kommersiella förtjänsterna finns. MediRox
kommer att mer målinriktat marknadsföra instru-
mentet mot särskilda målgrupper i takt med att nya
applikationer tillkommer. Med flera applikationer
avser MediRox att instrumentet paketerats med till-
behör och förbrukningsvaror anpassade för en viss
målgrupp. Två sådana applikationer, ReoPar och
ReoAct, är färdigställda. ReoPar har goda förutsätt-
ningar att snabbt ta marknadsandelar för mätning av
trombocyternas funktion. Trombocyter, eller blod-
plättar, är blodkroppar vars funktion är av stor vikt
under koagulationsprocessen. ReoRox-instrumentet
kan analysera och följa koagulationsprocessen och
därigenom mäta funktionen hos trombocyterna med
hjälp av olika aktivatorer (reagens). ReoAct är en
test som används i samband med heparinbehandling
i samband med operation. Marknaden för såväl
ReoPar som ReoAct beräknas motsvarar en årlig
marknadsförutsättning om vardera om cirka 100
Mkr. Två universitetssjukhus använder idag ReoPar
för olika utvärderingar. Både ReoPar och ReoAct är
anpassade för ReoRox, men kan även användas för
annan instrumentering.

Konkurrenter
Det finns en rad konkurrenter till MediRox produk-
ter. Reagens och kontroller konkurrerar i Norden
framför allt med Stago, IL, Siemens och Medinor.
MediRox PT och kontroller är de produkter som är
starkast. Övriga är mer likvärdiga konkurrenterna.

MediRox bedömer att FOR-tekniken kan erbjuda
betydande konkurrensfördelar för t.ex. rutindiag-
nostik inom laboratoriemedicin, Transfusionsme-
dicin, Intensivvård och Kirurgi. Reologiska mät-

ningar görs redan på merparten av världens sjukhus.
Det finns flera företag som inom det medicinska
området som marknadsför instrument och reagens
som analyserar hur ett blodkoagel bildas. Det finns
också instrumentering som kan analysera olika
kroppsvätskors viskositet. Men det är bara ReoRox
som kan erbjuda detta i ett och samma instrument;
PT, APTT, Viskositet, Elasticitet, EVF, Trombo-
cytfunktion, ACT-Heparin. ReoRox har använts i
samband med flera vetenskapliga publikationer
medan konkurrenterna inom elastografi, som varit
på marknaden mycket länge, även hunnit med en
mångfald medicinska publiceringar.  

Produktutveckling
En effektiv produktutveckling är av central bety-
delse för organisk tillväxt. Förutom egen personal
anlitas löpande på konsultbasis personer med
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spetskompetens. Utvecklingsarbetet inom reagens
och kontroller består både i uppgraderingar av
befintliga produkter och att bredda produktpro-
grammet. Uppslag kommer från marknaden, per-
sonalen eller från de konsulter som är knutna till
bolaget. Normalt kan utvecklingsprocessen sam-
manfattas enligt följande:

• Preliminär marknadsbedömning
• Tekniska konsultations- och tillverkningsaspekter
• Patentsituationen utreds
• Medicinska aspekter
• Beslut om prototyp
• Test av prototyp
• Kravspecifikation
• Preliminär bedömning av tillverkningskostnad
• Intäktsanalys
• Beslut om att producera första serien
• Verifiering
• Ledningsgruppens genomgång av checkpunkter
• Beslut om tillverkning och försäljning
• Dokumentation

Personalen i Studsvik som arbetar med reagens och
kontroller avsätter cirka en halv tjänst på utveck-
lingsarbete. I övrigt anlitas konsulter. Totalt ligger
utvecklingskostnaden på drygt 5 procent av omsätt-
ningen.

Det förekommer att MediRox kompletterar sitt
utbud med produkter som helt eller delvis inköpts
från andra tillverkare (OEM-produkter). Margina-
lerna blir här sämre medan utvecklingskostnaden i
stället är jämförelsevis låg. Eftersom laboratorie-
tester generellt är hårt prispressade är det av största
betydelse att alltid väga samman tillvägagångssät-
tet utifrån en bedömning av pris, kvalitet, utveck-
lingskostnad, potential och angelägenhetsgrad.

Utvecklingen för ReoRox-instrumenten bedrivs
genom egen konstruktör anställd för produktion och
produktutveckling. Därtill anlitas resurser på kon-
sultbasis. Senaste åren har utvecklingskostnaderna
legat på närmare 2 Mkr per år, men totalt har
MediRox investerat cirka 50 Mkr sedan 1998.
Instrumentplattformen har de senaste åren genom-
gått en kraftig omarbetning och uppgradering.
Under 2006 blev arbetet med CE-märkning klart.
Under 2007 har fortsatt utveckling av programvaran
varit prioriterat. Instrumentet är moduluppbyggt för
att efter behov kunna uppgraderas från en enkel
viskositetsmätare till ett komplett reologiinstrument
innefattande viskoelastiska mätningar inom koagu-
lation. Instrumentet och programvaran har en ökad



8

Verksamhetsbeskrivning

användarvänlighet jämfört med sina föregångare.
Applikationerna som tas fram till ReoRox kommer
att vara en blandning av egentillverkade produkter,
OEM-inköpta och royaltybaserade som utvecklats
externt.

Produktion
Produktionen av reagens och kontroller sker i
Studsvik. De senaste åren har produktionen blivit
betydligt effektivare i takt med ökade volymer.
Införskaffande av fyllnadslinje och inarbetade ruti-
ner har givit ökad produktionskapacitet. Nuvarande
resurser har förutsättningar att dubbla produktionen
utan ytterligare betydande investeringar. Produk-
tionsarbetet består i beredning, fyllning, frystork-
ning, etikettering, förpackning och kvalitetskon-
troll. Produktionen har stor driftsäkerhet. Under
inledningen av 2007 flyttade produktionen till nya
lokaler vilket ytterligare förbättrat förutsättning-
arna.

Försäljningsorganisation
MediRox har sedan slutet av 90-talet geografiskt
fokuserat på i första hand den svenska marknaden
och därefter övriga Norden. Marknadsföringen
utanför Norden har varit begränsad, men de senaste
åren har en icke obetydlig försäljning skett i
England, Tyskland och Tjeckien. Under 2007 hade

MediRox viss försäljning även i Baltikum, Bene-
luxländerna, Italien, Vietnam, Indonesien, Japan
och Nya Zealand. I princip all exportförsäljning sker
genom distributörer, men kommer nu i allt större
utsträckning också vara OEM-försäljning. Försälj-
ningen i Sverige sker normalt direkt mot kund, men
här sker tillväxten i försäljning till distributörer och
OEM-kunder. Distributörskontakterna skapas ofta
genom deltagande på Medicamässan i Tyskland dit
affärsfolk från hela världen kommer för att söka
nya agenturer. MediRox distributörer marknadsför,
också med fördel, kompletterande produkter inom
koagulationsområdet från andra kända tillverkare.
Eftersom MediRox produkter är relativt okomplice-
rade är, i stort sett, alla länder av intresse. Ett krav
som ställs är att distributörernas produktspecialist
besöker MediRox och genomgår produktträning
samt investerar i demonstrationsprodukter. Under
dessa besök utvecklas också försäljningsstrategin
för det land vederbörande representerar. Internet är
också ett utmärkt verktyg för att hitta de företag vi
vill komma i kontakt med. I den mån prioriteringar
måste göras är förstås närmarknaderna av största
intresse. Målsättningen är att distributören skall
sälja hela MediRox produktprogram. Det är vanligt
att nya distributörer behöver en introduktionsperiod
på ungefär ett år, varefter volymtillväxten kan
komma.

Exportförsäljningen är betydelsefull för Medi-
Rox och här kommer en fortsatt satsning att ske. Av
försäljningen 2007 var 47 procent (51) direktför-
säljning, medan 53 procent (49) såldes genom 19
(22) olika distributörer i 18 länder (18). Under 2008
räknar MediRox med en fortsatt ökad exportförsälj-
ning, men för att nå riktigt stora volymer måste
MediRox komplettera produktprogrammet ytterli-
gare. De största distributörerna 2007 var Siemens
(Norden), ILS Finland, ILS Danmark, Trinity
(Tyskland) och Mediport CZ (Tjeckien) som till-
sammans svarade för 79 procent av totala distribu-
törs- och OEM-försäljningen. Marknaden i Sverige
för MediRox begränsar sig till ett 20-tal större
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Kvalitets- och miljöarbeten
MediRox produkter används i viktiga processer och
kvalitetsarbetet sker därför med största noggrannhet.

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är det allmänna
kvalitetssystemet ISO 9001:2000. MediRox kvalitets-
policy:

MediRox utvecklar, marknadsför och producerar hög-
kvalitativa produkter, i huvudsak, inom koagulations-
diagnostik. Produkterna ska överensstämma med såväl
myndigheternas krav som kundernas behov och önske-
mål.Varje åtagande som vi utför ska vara en rekom-
mendation för kommande affärer samtidigt som vi stän-
digt arbetar med våra processer och rutiner. MediRox
betonar, uppmuntrar och utvecklar en attityd av kvali-
tetsmedvetande hos samtliga anställda.

De kvalitetsmål som följs under året avser förbättring-
ar avseende produktion och produkter. Tillverkning
sker enligt Läkemedelsverkets direktiv om medicin-
tekniska produkter för in vitro diagnostik (LVFS 2001:7
och EG-direktivet 98/79/EG). För att möta dessa direk-
tiv har MediRox dokumenterat rutiner. Materialadmi-
nistration (planering, utveckling, samordning, organisa-
tion, styrning och kontroll av materialflöden från råva-
ruleverantör till slutlig förbrukare/kund) beskrivs i
bolagets kvalitetshandbok där även rutiner framgår.



9

Verksamhetsbeskrivning

inköpsenheter, där merparten är centrala upphand-
lingsområden. Varje enhet inhandlar för flera sjuk-
hus och vårdcentraler. I Sverige har MediRox
marknadsandelar mellan 25–75 procent beroende på
produkt. I övriga Norden ligger marknadsandelarna
på en tredjedel av den nivån. I övriga Europa är
marknadsandelarna i nuläget obetydliga, men där
växer Bolaget idag snabbast. Totalt sett har markna-
den för förbrukningsvaror 2007 i Sverige ökat svagt.
Reagenser och D-dimer har ökat något, medan
marknaden för kontroller legat kvar på samma nivå
som en följd av ökad kvalitet på såväl instrument
som förbrukningsvaror. Av direktförsäljningen i
Sverige svarade 20 upphandlingsenheter för 99 pro-
cent med sjukhus och vårdcentraler som slutkund.
Övrig försäljning var till privata företag. Kunderna
lägger normalt order för långa förbrukningsperio-
der, inte sällan ett år. Det innebär för MediRox en
ojämn försäljning mätt på kvartalsbasis och bolagets
tillväxt kan vara svår att se enskilda perioder. Det
visade sig 2007 då antalet kunder ökade, men för-
säljningstillväxten inte följde med. Under 2007
sjönk försäljningen i Sverige med 12 procent medan
den ökade på exportmarknaderna med 14 procent.
Direktförsäljningen minskade med 9 procent medan
försäljning till distributörer ökade med 4 procent.
Utvecklingen för MediRox är att försäljningen i
Norden väntas ligga kvar på nuvarande nivå, medan
tillväxt sker på övriga marknader.

Fem år i översikt
För att underlätta analysen av MediRox verksamhet
delas den här ekonomiskt upp i två produktom-
råden; Reagens och kontroller respektive ReoRox-
instrument.

Reagens och kontroller
Mkr 2003 2004 2005 2006 2007
Nettoomsättning 9,7 11,8 12,2 14,9 14,1
Rörelseresultat 1,6 2,7 2,9 3,6 1,9
Rörelsemarginal 16% 23% 24% 24% 14%

Försäljning per marknad
Sverige 77% 80% 69% 68% 63%
Övriga Norden 14% 14% 22% 19% 19%
Övriga Europa 9% 6% 9% 13% 18%
Övriga Världen 0% 0% 0% 0% 0%

ReoRox-instrument
Mkr 2003 2004 2005 2006 2007
Nettoomsättning 1,1 0,7 0,9 0,6 1,3
Rörelseresultat –2,5 –2,8 –2,3 –1,6 –1,8

Försäljning per marknad
Sverige 12% 39% 10% 7% 14%
Övriga Norden 0% 14% 10% 8% 38%
Övriga Europa 88% 47% 57% 33% 10%
Övriga Världen 0% 0% 23% 52% 38%
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Målsättningar för omsättning och resultat
Reagens och kontroller i Norden
På den nordiska marknaden har MediRox redan
uppnått goda marknadsandelar varför det framöver
snarare handlar om att bibehålla nuvarande omsätt-
ning än att växa. Det förutsätter att befintliga pro-
dukter kontinuerligt uppgraderas så att de behåller
sin starka ställning. 

Reagens och kontroller utanför Norden
Tillväxten utanför Norden skapas genom att fort-
sätta att kontraktera OEM-kunder och distributörer,
vilket i sin tur förutsätter att produktsortimentet
avseende reagenser breddas ytterligare. Personalen
har en betydande erfarenhet och god förmåga att
kostnadseffektivt bedriva produktutveckling. I mer-
parten av projekten sker utvecklingen i samarbete
med konsult som tillför spetskompetens. För att
påskynda breddningen av produktprogrammet före-
kommer det att några produkter helt eller delvis
inköpts från andra tillverkare (OEM-produkter).
Idag kan MediRox erbjuda distributörer utanför
Norden ett så pass komplett produktprogram inom
reagens och kontroller att intresset ökat markant
senaste året och tillväxten 2007 blev 32 procent.
Under inledningen av 2008 tecknades två avtal,
Diasys GmbH respektive Merlin, som båda bedöms
ha förutsättningar att bli betydande. Förutsättning-
arna är goda för flera liknande avtal under senare
delen av 2008.

ReoRox
Inom ReoRox-instrument och applikationer, hel-
blodskoagulation, ökar nu tydligt försäljningen av
antalet instrument. Det är dock efterförsäljningen
av förbrukningsvaror som är intressant för lönsam-
heten. Därför är lanseringen av applikationer, som
ReoPar och ReoAct, viktiga. På sikt är målsättning-
en att instrumentförsäljningen bara ska svara för
20–30 procent av omsättningen och förbruknings-
varor 70–80 procent. För att nå dit måste applika-
tionerna vara väldokumenterade och lättanvända.

MediRox har haft vissa initiala störningar i samband
med produktion av ReoRox-reagenserna under
2007 och därför avvaktat med en bredare marknads-
föring av applikationerna. Under andra halvåret
2008 väntas förutsättningarna vara de rätta. Hur
stort genomslag produkterna kan få är för tidigt att
bedöma. En ny applikation väntas årligen kunna till-
komma framöver. För 2008 bedöms det möjligt att
sälja upp mot 40 stycken ReoRox-instrument, vilket
skulle medföra en tillväxt på 60–80 procent inom
produktområdet.

Kapacitet – framtid
Med anledning av hur väl bolagets produkter upp-
skattas av slutkunder och distributörer, samt de
pågående aktiviteterna, finns goda förutsättningar
att bibehålla en stark omsättningstillväxt framöver.
Vid en fortsatt omsättningstillväxt kommer vins-
terna att öka mycket snabbt för MediRox de när-
maste åren. Det beror på att en omsättningstillväxt i
mycket liten utsträckning kommer att påverka kost-
naderna då det finns en överkapacitet i produktionen
med nuvarande resurser. Hur snabb vinstökningen
blir beror på hur försäljningen fördelar sig mellan
egna produkter och OEM-produkter eftersom det
påverkar täckningsgraden.

MediRox fastställda finansiella mål 2006–2010:
• Den organiska omsättningstillväxten var 2000–

2005 i genomsnitt cirka 20 procent per år. Det är
Bolagets målsättning att tillväxten ska ligga kvar
på den nivån även åren 2006–2010. År 2006 blev
tillväxten 18 procent och 2007 –1 procent. Till-
växten 2008 väntas nå målsättningen.

• Vinstmarginalen, före reavinsten, uppgick 2005
till 8 procent. Det är bolagets målsättning att öka
vinstmarginalen med cirka fem procentenheter
per år upp till 30 procent senast år 2010. Mål-
sättningen är tuff, men förutsättningarna bedöms

Nettoomsättning 1998–2007
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kvarstå även om resultatutvecklingen 2007 blev
en besvikelse. 

• Eget kassaflöde skall finansiera löpande investe-
ringar och möjliggöra en stabil utdelningstillväxt.
År 2006 var kassaflödet efter investeringar posi-
tivt och 2007 förbättrades det ytterligare.

Prioriterade aktiviteter
Under 2008 kommer MediRox fokusera på en rad
aktiviteter för att trygga och förbättra MediRox kon-
kurrenskraft och organiska tillväxt:
• Vidareutveckla relationerna med alla nya partners.
• Lansera ytterligare applikationer inom helblods-

koagulation (ReoRox).
• Lansera ytterligare Reagens och Kontroller.
• Vidareutveckla befintliga produkter.
• Teckna avtal med flera OEM-kunder.

Vinstprognos 2008
MediRox vidhåller tidigare uttalande om att fortsatt
omsättningstillväxt bara i mindre utsträckning på-
verkar kostnaderna. Därför är förutsättningarna
mycket goda att uppvisa bra vinsttillväxt de när-
maste åren. Den fas MediRox befinner sig i med
många nya produktlanseringar och distributörer gör
vinstutvecklingen svårbedömd för enskilda år.
Styrelsen har därför beslutat att inte lämna någon
prognos förrän tidigast i halvårsrapporten när nye
VD, Robert Löfvenmark, tillträtt.

Försäljningen av ILS
MediRox avyttrade dotterbolaget ILS den 1 januari
2005, vilket kraftigt kom att minska bolagets verk-
samhet eftersom 2/3-delar av omsättningen 2004
kom från distributionsverksamheten. Försäljnings-
likviden bestod av tre delar; kontant betalning, till-
läggsköpeskilling samt revers. Reversen om 666 Tkr
löper med fem procent och amortering och ränta
betalas kvartalsvis under fem år. Per 31 december
2007 uppgick reversen till 300,0 Tkr, varav 133,2
Tkr är kortfristigt. Tilläggsköpeskillingen var vill-
korad av att tre betydande leverantörer behåller ILS
som distributör. För var och en av dessa leverantö-
rer som kvarstår för åren 2005, 2006 och 2007 skall
ILS-köparna erlägga en tilläggsköpeskillning om
666,6 Tkr i januari 2006, 2007 respektive 2008. I
linje med detta har betalning erlagts efter årsskiftet
2005/06, 2006/07 och 2007/08 om vardera 666,6
Tkr. Därmed är den slutbetald. För år 2007 påver-
kades finansnettot positivt med 91,8 Tkr beroende
på tilläggsköpeskillingen. För år 2008 väntas
finansnettot genom detta påverkas positivt med

5,6 Tkr. Per 2007-12-31 var tilläggsköpeskillingen
bokad till 661,0 Tkr, varefter det i januari 2008 har
minskat till 0,0 Tkr.

Risker
MediRox ser ständigt över sina risker och försöker
på ett rimligt sätt verka för att minska dem. Det sker
bland annat genom försäkringsprogram för produk-
tionsstörningar, samt egendoms- och ansvarsrisker
som MediRox är exponerad för. 
• MediRox enskilt kanske största risk är politisk.

Förändringar inom vården eller regelsystem kan
få stor effekt på enskilda marknader. MediRox
som idag är ett litet bolag på få marknader är sär-
skilt känsligt för detta.

• Företaget har idag åtta personer anställda där var
och en har en betydande roll för produktion och
försäljning. Vidare genomför MediRox byte av
VD under 2008, men där avgående VD ställt sig
till förfogande under året. Vid uppsägningar eller
andra personalförändringar kan det vara svårt att
finna motsvarande kompetens inom snar tid.

• Produkterna inom Reagens och kontroller är inte
skyddade mer än genom det ständiga utveck-
lingsarbetet som sker. MediRox har redan visat
sig ligga i framkanten vad gäller produkter för
den nordiska marknaden, men en ökad export för
med sig ökad konkurrenssituation.

• Vid produktionen i Studsvik bedrivs ett konti-
nuerligt arbete för att minimera riskerna för pro-
duktionsstörningar. Det innefattar även att så
långt möjligt är knyta upp leverantörer för långa
perioder.

• FOR-tekniken är patenterad i den utsträckning
bolaget för var tid funnit lämpligt. På kort sikt är
det svårt att se någon kringgå patentskyddet, men
det kan inte uteslutas.

• Bolaget är utsatt för olika typer av finansiella
risker såsom valutarisker, ränterisker, råvarupris-
risker och kredit- och motpartrisker. I nuläget är
var och en av dessa av relativt liten ekonomisk
betydelse. Av MediRox försäljning 2007 var 59
procent i SEK, bolaget har inga lån, inköp av
råvaror är en mindre del av kostnadsmassan och
kreditförlusterna är små. I princip all exportför-
säljning sker i Euro, men USD kan förekomma.
Se vidare not 21.



12

Ekonomisk översikt

Nyckeltal 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Koncernens intäkter, Tkr 35 986 36 890 42 897 48 304 42 128 39 646 13 447 15 498 15 316
Täckningsgrad, % 44 51 48 46 54 59 83 77 70
Rörelseresultat, Tkr 1 715 334 –2 252 –4 099 1 686 –1 683 6 813 2 012 115
Rörelsemarginal, % 5 1 –5 –8 4 –4 51 13 1
Resultat efter finansiella poster, Tkr 1 683 429 –2 038 –4 197 1 723 –1 813 7 224 2 104 250
Vinstmarginal, % 5 1 –5 –9 4 –5 54 14 2
Årets resultat, Tkr 1 570 –135 –1 766 –2 235 1 089 –1 560 6 959 1 438 103
Soliditet, % 43 71 58 55 67 66 89 85 87
Skuldsättningsgrad, % 134 41 73 82 48 51 12 18 15
Kassalikviditet, % 152 145 111 95 141 170 599 258 249
Eget kapital, Tkr 7 622 24 067 22 301 20 847 21 937 20 377 27 335 18 883 16 908
Avkastning på eget kapital, % 23 0 –9 –19 6 –6 22 7 1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10 2 –8 –16 8 –8 29 9 1
Avkastning på totalt kapital, % 10 2 –5 –10 5 –5 24 8 1
Anställda i medeltal, st 12 16 20 18 15 16 7 7 7

Data per aktie
Resultat per aktie, kr 1 0:74 –0:05 –0:61 –0:77 0:37 –0:52 2:35 0:48 0:03
Resultat per aktie efter 
utspädning, kr 1 0:71 –0:05 –0:56 –0:71 0:37 –0:52 2:35 0:48 0:03
Kassaflöde per aktie efter 
investeringar, kr 1 1:87 –0:87 –1:61 0:46 0:37 0:84 2:40 0:01 0:42
Kassaflöde per aktie efter 
finansieringsverksamheten, kr 1 1:31 –0:11 –0:86 0:24 0:04 0:70 2:61 –3:43 0:37
Eget kapital per aktie, kr 1 3:58 8:27 7:66 7:16 7:31 6:87 9:21 6:36 5:70
Eget kapital per aktie efter 
full utspädning, kr 2 5:75 8:87 8:31 7:85 7:31 6:87 9:21 6:36 5:70
Substansvärde per aktie efter 
full utspädning 2 5:75 8:87 8:31 7:85 7:31 6:87 9:21 6:36 5:70
Genomsnittligt antal aktier, Tst 1 2 130 2 870 2 910 2 910 2 977 2 973 2 967 2 967 2 967
Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning, Tst 1 2 199 2 952 3 135 3 135 2 977 2 973 2 967 2 967 2 967
Antal aktier vid periodens 
utgång, Tst 3 2 130 2 910 2 910 2 910 3 000 2 967 2 967 2 967 2 967
Utdelning per aktie, kr 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:33 0:70 0:703

Aktiekurs vid årsslut, kr 15:00 9:67 15:00 6:00 5:30 5:50 13:30 23:50 16:00
Aktieomsättning, Tst 95 547 210 152 76 226 924 1 041 608
Andel aktier omsatta i förhållande till
genomsnitt antal aktier, % 4 19 7 5 3 8 31 35 20

1 Justerat för fondemissionselement, apportemission och split.
2 Justerat för fondemissionselement, apportemission och split. Bolaget har inte några utestående optioner.
3 Förslag.

Finansiell information
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Patent

MediRox eftersträvar att uppnå ett rimligt patent-
skydd på lämpliga marknader för sina FOR-instru-
ment.

Magnetlagring
Patent i Europa, Kina samt OAPI. 

Free Oscillation Reometri (FOR)
Patent i USA, Japan och Europa.

SPR vid koagulation
Patent i USA.

Disposable syringe

Measuring
cuvette with
gold coated
surface

Bob with gold
coated surface

Sample

Measuring
cuvette holder

Measuring cuvette

Measuring 
cuvette holder

Ultralow Friction
bearings

Torsion wire

Measuring system for complete
coagulation studies

Measuring system for viscosity
and clotting time based tests

SPR-patentet är licensierat för ’’PT-självtest’’ till Knut Johansen.
Avtalet innebär att MediRox skall vara reagensleverantör.
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MediRox AB
(publ)

Global Hemostasis
Institute MGR AB

(100 %)

Global Hemostasis
International AB

(100 %)

Malmfältens
ArticLab AB

(43 %)

Spring
Systems AB

(2 %)

Den 1 januari 2005 kom MediRox-koncernen att
kraftigt förändras då dotterbolaget ILS Laboratories
AB (ILS) avyttrades. I ILS bedrevs i princip all
verksamhet, såväl distribution som försäljning av
egna produkter. I och med försäljningen avyttrades
distributionsverksamheten medan försäljningen av
egna produkter flyttades till moderbolaget. De hel-
ägda dotterbolagen Global Hemostasis Institute
MGR AB och Global Hemostasis International AB
bedriver ingen rörelseverksamhet, men i dessa bolag

ligger väsentliga rättigheter och patent. Ägarande-
len i Malmfältens ArticLab AB (MAL) beror på att
MediRox initialt önskade få tillgång till produktion
av enklare kompletterande reagenser inom hemato-
logiområdet. Genom att MediRox därefter byggt
upp egen och väsentligt större produktion har bety-
delsen av delägandet minskat. MediRox avser under
2008 verka för en avveckling av bolaget. Spring
Systems AB är ett bolag med kompetens och intres-
sen inom SPR som MediRox samarbetar med.

MediRox huvudkontor ligger i Studsvik utanför
Nyköping. Där finns även produktion, lager och
utveckling avseende reagens och kontroller.
MediRox flyttar sin verksamhet under inledningen
av 2007 till en närliggande fastighet i Studsvik. De
nya lokalerna ger bland annat möjlighet till ratio-
nellare hantering vid produktionen. FOR-verksam-
heten, som tidigare bedrevs i Sundbyberg, flyttas
också till Studsvik. Det innebär att all verksamhet
nu är samlad under samma tak.

I januari 2007 pensionerades en av bolagets kon-
struktörer. MediRox har därefter åtta anställda,
varav en arbetat deltid på grund av sjukskrivning.
Antalet anställda i medeltal blev sju, varav fem
kvinnor och två män. Genomsnittlig ålder är 49 år
och de anställda har gedigen erfarenhet från arbets-
givare som Kabi Diagnostica, Chromogenix och
Astra Zeneca, i snitt cirka 20 år i branschen.

Bolagsstruktur och organisation

Personal

Juridisk struktur

Robert Löfvenmark tillträder som MediRox nya VD i
april 2008. Under hela sitt arbetsliv har han arbetat med
medicinteknik, huvudsakligen på Ai Analysinstrument
och Boule Medical AB.
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MediRox bildades för tio år sedan och nuvarande
personal har varit anställd i genomsnitt 3,4 år.

Personalen hade under året en sjukfrånvaro på 17
procent som huvudsakligen är hänförbar till en lång-
tidssjukskrivning. Hälsorisken i verksamheten är låg
och det har inte varit några incidenter under året.
Några särskilda insatser för friskvård har inte
genomförts.

Personalen har en utbildning och erfarenhet som
mycket väl svarar mot de arbetsuppgifter de har.
Kontinuerlig vidareutbildning sker vid behov. Under
2007 har utbildningen bestått av internt arbete av-
seende produkternas användande samt kurser för
ekonomifunktionen. Kostnaden för kompetensut-
vecklingen 2007 var marginell och bestod främst i
förlorad arbetstid.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i produk-
tion vilket normalt innebär beredning, frystork-
ning, etikettering, förpackning och kvalitetskontroll.
Andra exempel på arbetsuppgifter är hantering av
lager, ordermottagning, leveranser och allmän admi-
nistration.

VD ansvarar för försäljning samt alla processer
inom personalområdet såsom rekrytering och kom-
petensutveckling. Bolaget eftersträvar en verksam-
het som drivs med gemensamma värderingar socialt
och miljömässigt, samt styrs av gemensamma rikt-
linjer. 

Konsulter
MediRox har knutit till sig spetskompetens på nöd-
vändiga områden, men där bolagets storlek inte
motiverar anställning. Här kan nämnas Rossix och
Zafena som anlitas för utvecklingsarbete avseende
reagens och kontroller, AML-produkter AB anlitas
som instrumentkonstruktör, Redek AB för redovis-
ningsfrågor och Caritas Corporate Finance AB som
finansiell rådgivare.

Ledningsgruppen
Ledningsbeslut fattas av Lars Olsson, VD, och öv-
riga i ledningsgruppen som är Christina Lönnbeck,
Christer Hultman och Elin Bergkvist.

Stephane Pleijel, styrelsens ordförande, 58 år.
Advokat, invald i styrelsen 2003.
Övriga väsentliga uppdrag: Vallourec Norden AB,
A4 Text & Form AB, Institutet Skatter och Rätts-
säkerhet, Advokatfirman NOVA AB och Advokat-
firman Stephane Pleijel AB.
Inga aktier i MediRox.

Robert Löfvenmark, ledamot, 41 år.
Anställd inom Boule Medical AB, invald i styrelsen
2004.
Inga övriga uppdrag.
Inga aktier i MediRox.

Gunnar Pohl, ledamot, 54 år.
Docent i medicinsk kemi, invald i styrelsen 2007.
Övriga väsentliga uppdrag: Agrisera AB och Umeå
BIO.
Inga aktier i MediRox.

Katarina Segerborg, ledamot, 46 år.
Civilingenjör, invald i styrelsen 2007.
Inga övriga väsentliga uppdrag.
Inga aktier i MediRox.

Hans Wagenius, ledamot, 65 år.
Civilingenjör, invald i styrelsen 2007.
Inga övriga väsentliga uppdrag.
Inga aktier i MediRox.

Bolagsstruktur och organisation
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Ersättningar till styrelse, verkställande
direktör och ledningsgrupp
Uppgifterna framgår av not 2.

Styrelsens arbete
Bolagsstyrning inom MediRox utgår från svensk
lagstiftning, noteringsavtal med NGM samt de reg-
ler och rekommendationer som ges ut av relevanta
organisationer. MediRox omfattas ännu inte av
Koden för bolagsstyrning som presenterades i
december 2004.

Efter det konstituerande mötet i samband med
ordinarie bolagsstämma den 25 april 2007 har sty-
relsen sammanträtt vid ytterligare åtta tillfällen.
Segerborg har varit frånvarande vid två tillfällen,
övriga har full närvaro.

MediRox styrelse ansvarar för den övergripande
förvaltningen av koncernen. Vidare ansvarar sty-
relsen för att det för de risker som inryms i koncer-
nens verksamhet fastställs skriftliga instruktioner
för styrning och intern information. En gång per år
fastställer styrelsen sin arbetsordning, samt instruk-
tioner till verkställande direktören.

Styrelsens arbete har omfattat allt från övergri-
pande strategiska frågor till löpande uppföljning av
resultatutfall. Under perioden har styrelsen i samar-
bete med rekryteringsbyrå arbetat med rekrytering
av ny VD. Robert Löfvenmark har anställts och
kommer att efterträda Lars Olsson i april 2008.

Styrelsen har utvärderat resultatet av sitt eget

arbete, hur väl det fungerat och hur det kan förbätt-
ras. Uppsatta mål har i mångt och mycket infriats
under året och fastlagda strategier löpande följts
upp.

Till styrelsen har knutits en sekreterare som skall
tillse att av styrelsen fastställda riktlinjer, instruk-
tioner och policies följs och samtliga styrelseleda-
möter kan vända sig till för att få underlag för sitt
styrelsearbete.

Kommittéer och utskott 
En ny valberedning har under hösten tillsatts med
Dan Prytz, ordförande, Marie Danielsson och Jan
Petersen. Valberedning väljs årligen och består av en
representant för envar av de tre till röstetalet största
aktieägarna som så önskar.

MediRox ordförande har hanterat frågor om
ersättning till verkställande direktören och det har
inte bedömts nödvändigt med ersättningsutskott.
Ersättningsfrågor rörande övriga anställda beslutas
av verkställande direktören inom ramen för budge-
ten.

MediRox arbetar inte heller med revisionsutskott
utan detta ansvar har vilat på hela styrelsen, men
bolagets finansiella rådgivare Caritas Corporate
Finance AB har löpande tagit frågor som auktorise-
rats med såväl revisorer som styrelse. Caritas har på
styrelsens uppdrag under verksamhetsåret översikt-
ligt utvärderat revisorernas arbete och kostnaden för
densamma, samt löpande rapporterat till styrelsen.

Bolagsstruktur och organisation

Styrelsen
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Ägarförhållanden och aktien

Aktiehandeln
MediRox A-aktie noteras sedan 1998 på NGM Equity. Aktiekursen har under året minskat med 32 procent
(+80) och var den 31 december 2007 16:00 kr. Börsposten är 200 aktier. Högsta betalkurs år 2007 var 24:00
kr (10 januari 2007) och lägsta var 15:00 kr (28 november 2007). Antalet omsatta aktier under 2007 var
608 047 st (1 041 017), motsvarande 20 procent (35) av aktiestocken. Antalet aktieägare har minskat till 384
st (463). 

Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapitalet i MediRox uppgår till 989 000 kronor och är fördelat på 2 967 000 aktier, varav 2 637 000
A-aktier och 330 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har en röst och en B-aktie
har 1/10-dels röst. MediRox har inte utgivit några optioner eller andra värdepapper som kan komma att inne-
bära utspädning.

Andelen utlandsägda aktier är under 1 procent (28) och andelen svenskt institutionellt ägande är 0 procent (0).

Nominellt Förändring av Totalt Antal Antal Totalt antal
År/månad Transaktion värde/aktie (kr) aktiekapitalet aktiekapital A-aktier B-aktier aktier
1998-01 Bildande 100 100 000 100 000 – – 1 000
1998-04 Split 100:1 1 0 100 000 – – 100 000
1998-04 Nyemission 1 200 000 300 000 – – 300 000
1998-04 Apportemission 1 300 000 600 000 – – 600 000
1998-06 Nyemission 1 110 000 710 000 – – 710 000
2000-04 Utnyttjande optioner 1 40 000 750 000 – – 750 000
2000-04 Omstämpling A-aktier 1 0 750 000 750 000 – 750 000
2000-04 Apportemission 1 220 000 970 000 750 000 220 000 970 000
2003-04 Apportemission 1 30 000 1 000 000 780 000 220 000 1 000 000
2006-03 Omstämpling B till A 1 –11 000 989 000 879 000 110 000 989 000
2006-05 Split 3:1 0,3 0 989 000 2 637 000 330 000 2 967 000

Utdelningspolicy
Den framtida utdelningen kommer att anpassas till MediRox resultatnivå, finansiella ställning och framtida
utvecklingsmöjligheter. Styrelsens målsättning är att utdelningstillväxten skall vara stabil och att utdelningen
långsiktigt skall utgöra minst halva årets resultat.

MediRox aktiekurs 2003-01-01 till 2008-02-29 Börsvärde 31 december 1998 till 2007

Antal Andel av Andel av
Ägarstruktur aktier kapital % röster %
Mats Rånby 604 245 20,4 22,6
Bertil Lindkvist 792 900 26,7 18,6 
Lars Olsson 206 420 7,0 7,7 
Jan Petersen 203 682 6,9 7,6 
Zafena AB 152 800 5,1 5,7 
Dan Prytz 142 045 4,8 5,3
Ribbskottet AB 111 000 3,7 4,2 
AB Silverkäppen 60 000 2,0 2,2 
Jan-Olof Olsson 30 400 1,0 1,1
Lars-Erik Sandberg 30 000 1,0 1,1
Summa 10 största ägarna 2 277 810 76,8 74,2
Övriga 374 ägare 633 508 21,4 23,7
Totalt antal aktier 2 967 000 100,0 100,0
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Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för MediRox AB (publ), organisationsnummer 556552-4054, avger härmed följande årsredovisning samt
koncernredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01–2007-12-31.
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Texter avser koncernen där inte annat anges.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
MediRox AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför reagens, kontroller och instrumentering inom området diagnostik. MediRox-
koncernen består, förutom moderbolaget, av två helägda dotterbolag, Global Hemostasis International AB och Global Hemostasis Institute AB. MediRox aktier är
noterade hos NGM Equity. 

Försäljning
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 15,3 (15,5) Mkr, vilket var en minskning med 1 procent. Exportförsäljningens andel var 41 (34) procent. Av
omsättningen var 53 (49) procent genom distributörer. Täckningsgraden uppgick till 70 (77) procent. Moderbolagets omsättning uppgick till 15,3 (15,5) Mkr.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,1 (2,0) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 (2,1) Mkr.

Resultat per aktie 0,03 (0,48) kr. MediRox ambition är att kontinuerligt uppvisa positivt resultat efter finansiella poster trots att bolaget är ett utvecklingsbolag.
Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 0,2 (1,6) Mkr.

Forskning och utveckling
I Studsvik pågår ett kontinuerligt arbete med att uppgradera och utveckla nya produkter. En rad nya produkter kommer att fortsätta lanseras under 2008. Kostnaderna
för produktutveckling uppgick till cirka 1,5 (2,2) Mkr, varav 1,0 (1,2) Mkr har aktiverats. Det som inte aktiverats avser grundforskning.

Kapitalbindning
Varulagret uppgick till 3,6 (3,3) Mkr motsvarande en omsättningshastighet om 1,3 (1,1) ggr. Kundfordringarna uppgick till 2,2 (3,4) Mkr vilket motsvarar 0,1 (0,2)
ggr årsförsäljningen. Avkastningen på sysselsatta kapitalet var 1 (9) procent.

Finansiell ställning
MediRox-koncernens räntebärande tillgångar överstiger räntebärande skulder med 1,6 (3,3) Mkr. Koncernens kassaflöde efter investeringar uppgick till 1,2 (0,0)
Mkr. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 16,9 (18,9) Mkr, vilket ger en soliditet på 87 (85) procent.

Risker
Koncernens och moderbolagets väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer består i politiska beslut, att merparten av produkterna är konkurrensutsatta, produktions-
störningar, personalförändringar och i viss mån valuta. För mer information se not 21.

Personal
Antalet anställda blev i medeltal sju, varav fem kvinnor. Genomsnittlig ålder är 49 år och de har i genomsnitt varit anställda i 3,4 år. Personalen har en utbildning och
erfarenhet som mycket väl svarar mot de arbetsuppgifter de har. Vidareutbildning sker vid behov. För mer information se sid. 14. Koncernens ledande befattnings-
havare inklusive VD, totalt fyra personer, har idag avtal om rörlig ersättning utöver fast lön. Rörliga ersättningen består dels av en försäljningsbonus som uppgår till
75 000–125 000 kr för ledningsgruppen totalt, dels en resultatbonus som kan ge vardera en månadslön. Avtal om pension träffas individuellt och kostnaden upp-
går maximalt till 30 procent av den fasta lönen. Styrelsen föreslår att dessa principer kvarstår 2008. Se vidare not 2.

Miljö
MediRox produkter används i viktiga processer och kvalitetsarbetet sker därför med största noggrannhet. Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är det allmänna
kvalitetssystemet ISO 9001:2000.

Framtida utveckling
Förutsättningarna är goda för fortsatt årlig omsättningstillväxt om 10–20 procent, vilket skulle innebära ännu snabbare vinsttillväxt. Känt investeringsbehov täcks väl
inom ramen för löpande kassaflöde.

Aktiens överlåtbarhet
MediRox A-aktie berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10-dels röst. Kvotvärdet är 33,3 öre/aktie. Såvitt bolaget känner till finns det ingen överenskommelse mellan
bolagets aktieägare, eller annat förhållande, som begränsar rätten att överlåta aktier i MediRox. Bolaget har inte ingått några avtal som innehåller villkor som upp-
hör om ägarkontrollen förändras.

Redogörelse för styrelsearbetet
Styrelsen har sammanträtt vid åtta tillfällen sedan ordinarie bolagsstämman 2007. Styrelsens arbete har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande
uppföljning av resultatutfall. En fråga som tagit stort utrymme under året har varit VD-rekryteringen. Efter veksamhetsårets utgång har Robert Löfvenmark anställts
som VD från april 2008. Styrelsen har låtit utvärdera resultatet av styrelsens arbete.

Styrelsen består av; Stephane Pleijel, ordförande, 58 år, advokat, invald i styrelsen 2003. Bland andra uppdrag nämns Vallourec Norden AB. Robert Löfvenmark,
ledamot, 41 år, anställd inom Boule Medical AB, invald i styrelsen 2004. Gunnar Pohl, ledamot, 54 år, fil dr och docent i medicinsk kemi vid Umeå universitet.
Katarina Segerborg, 46 år, civilingenjör, maskinteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Hans Wagenius, 65 år, civilingenjör i Medicinsk teknik vid Tekniska Hög-
skolan i Stockholm. Till styrelsen har Lars Olsson, VD, och Fredrik Tibell varit adjungerade.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet 2008 skall uppgå till 287 000 kronor.

Övrigt
MediRox tillämpar i sin redovisning de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) sedan 1 januari 2005.
MediRox har ett aktiekapital om 989 000 kronor fördelat på 2 967 000 aktier.

Ekonomisk översikt
Koncernen 2007-12-31 2006-12-31
Resultat per aktie, kr 0:03 0:48
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0:03 0:48
Soliditet, % 87 85
Förändring omsättning, % –1 18

Disposition av företagets vinst eller förlust
Till bolagsstämmans, i moderbolaget MediRox AB, förfogande står 8 748 212 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 0:70 kr per aktie 2 076 900
I ny räkning överförs 6 671 312

8 748 212
Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning
MediRox styrelse har konstaterat att MediRox väntas fortsätta visa hög vinsttillväxt de närmaste åren. Långsiktigt är ambitionen att dela ut minst 50 procent av årets
resultat. Kortsiktigt anpassas utdelningen för att de närmaste åren kunna öka med 10–20 procent. Föreslagen avstämningsdag är den 5 maj 2008. VPC räknar
med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 8 maj 2008. Styrelsen anser att utdelningen är försvarlig med hänsyn till försiktighetsregeln, både ur moder-
bolags- och koncernnivå. Efter utdelningen behåller MediRox en mycket hög soliditet och god likviditet genom den löpande bedömda intjäningsförmågan. Det finns
inget som tyder på att bolaget inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Resultatet 2007 blev en besvikelse, men styrelsen föreslår årsstäm-
man att mot bakgrund av bolagets finansiella ställning, investeringsbedömningar samt prognostiserade framtida vinster behålla utdelningen på 0:70 öre per aktie. 
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Koncernen

2007-01-01– 2006-01-01–
Not 2007-12-31 2006-12-31

Nettoomsättning 15 316 15 498

Rörelsens kostnader
Varukostnad –4 558 –3 631
Övriga externa kostnader 3, 4 –4 052 –3 682
Personalkostnader 2 –4 777 –4 990
Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 5 –1 782 –1 179
Övriga rörelsekostnader –32 –4
Rörelseresultat 115 2 012

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 156 184
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 –21 –92
Resultat efter finansiella poster 250 2 104

Skatt 8 –147 –666
Årets resultat 103 1 438

Resultat per aktie 20 0,03 0,48

Resultaträkning (Tkr)
Not 1
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Not 2007-12-31 2006-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 9 5 756 5 368
Koncessioner, patent och liknande rättigheter 10 1 376 1 917

7 132 7 285
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 11 1 734 1 762
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 308 0

2 042 1 762

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 14 180 180
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 7 7
Andra långfristiga fordringar 16 166 869

353 1 056

Uppskjuten skattefordran 8 16 163

Summa anläggningstillgångar 9 543 10 266

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager 3 606 3 325

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 2 209 3 433
Skattefordringar 390 437
Övriga fordringar 850 937
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 259 280

3 708 5 087

Likvida medel 2 568 3 665

Summa omsättningstillgångar 9 882 12 077

SUMMA TILLGÅNGAR 19 425 22 343

Koncernen

Balansräkning (Tkr)
Not 1
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Not 2007-12-31 2006-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 19
Aktiekapital 989 989
Övrigt tillskjutet kapital 12 277 12 277
Balanserat resultat inklusive årets resultat 3 642 5 617
Summa eget kapital 16 908 18 883

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 0 69
Uppskjuten skatt 8 0 0

0 69
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 69 266
Leverantörsskulder 1 438 1 032
Övriga kortfristiga skulder 244 243
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 766 1 850
Summa kortfristiga skulder 2 517 3 391

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 425 22 343

Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter 22 1 185 1 811
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Övrigt Balanserade
Aktie- tillskjutet resultat inkl.

Förändring eget kapital kapital kapital årets resultat

Ingående eget kapital 2006-01-01 1 000 22 156 4 179
Utdelning –9 890
Nedsättning 11 000 aktier –11 11
Årets resultat 1 438
Utgående eget kapital 2006-12-31 989 12 277 5 617
Ingående eget kapital 2007-01-01 989 12 277 5 617
Utdelning –2 078
Årets resultat 103
Utgående eget kapital 2007-12-31 989 12 277 3 642

Koncernen

Balansräkning (Tkr)
Not 1
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Koncernen

2007-01-01– 2006-01-01–
2007-12-31 2006-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto 250 2 104
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 1 896 1 246

2 146 3 350
Aktuell skatt 48 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet 2 194 3 350

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager –367 –242
Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar 1 291 –1 107
Ökning (+) / Minskning (–) av kortfristiga rörelseskulder –678 416
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 440 2 417

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –936 –255
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 748 704
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 –2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –1 006 –2 839
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 194 –2 392

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring låneskuld –266 –30
Utdelning –2 077 –9 890
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –2 343 –10 198

Årets kassaflöde –1 097 –10 173
Likvida medel vid årets ingång 3 665 13 838
Likvida medel vid årets utgång 2 568 3 665

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys – koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och bank 2 568 3 665

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet består av avskrivningar 1 896 Tkr. För betalda ränte-
intäkter och kostnader hänvisas till not 6 och 7.

Kassaflödesanalys (Tkr)
Not 1
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Moderbolaget

2007-01-01– 2006-01-01–
Not 2007-12-31 2006-12-31

Nettoomsättning 15 316 15 498

Rörelsens kostnader
Varukostnad –4 473 –3 547
Övriga externa kostnader 3, 4 –4 352 –4 012
Personalkostnader 2 –4 777 –4 990
Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 5 –1 479 –875
Övriga rörelsekostnader –32 –4
Rörelseresultat 203 2 070

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 154 183
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 –10 –63
Resultat efter finansiella poster 347 2 190

Skatt 8 –108 –623
Årets resultat 239 1 567

2007-01-01– 2006-01-01–
2007-12-31 2006-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto 347 2 190
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 1 506 943

1 853 3 133

Aktuell skatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet 1 853 3 133

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager –367 –327
Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar 1 311 –1 256
Ökning (+) / Minskning (–) av kortfristiga rörelseskulder –575 643
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 222 2 193

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –936 –255
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –1 006 –2 838
Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar 747 704
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 195 –2 389

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Betald utdelning –2 077 –9 890
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –2 077 –9 890

Årets kassaflöde –1 050 –10 086
Likvida medel vid årets ingång 3 617 13 703
Likvida medel vid årets utgång 2 567 3 617

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys – moderbolag

Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och bank 2 567 3 617

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet består av avskrivningar/nedskrivningar 1 511 Tkr och övriga poster
–5 Tkr. För betalda ränteintäkter och kostnader hänvisas till not 6 och 7.

Resultaträkning (Tkr)

Kassaflödesanalys (Tkr)

Not 1

Not 1
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TILLGÅNGAR Not 2007-12-31 2006-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 9 4 108 3 484
Koncessioner, patent och liknande rättigheter 10 1 376 1 917

5 484 5 401
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 11 1 261 1 221
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 308 0

1 569 1 221
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 13 9 373 9 373
Andelar i intresseföretag 14 120 120
Andra långfristiga fordringar 16 166 869

9 659 10 362
Summa anläggningstillgångar 16 712 16 984

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 3 522 3 155

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 2 209 3 432
Skattefordringar 390 390
Övriga fordringar 849 933
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 282 327

3 730 5 082
Likvida medel 2 568 3 617
Summa omsättningstillgångar 9 820 11 854
SUMMA TILLGÅNGAR 26 532 28 838

Eget kapital och skulder Not 2007-12-31 2006-12-31
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Aktiekapital 989 989
Reservfond 2 367 2 367

3 356 3 356
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 8 509 9 298
Årets resultat 239 1 567

8 748 10 865

Summa eget kapital 12 104 14 221

Långfristiga skulder
Skulder till koncernbolag 58 58

58 58
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 438 1 032
Skulder till koncernbolag 11 922 11 433
Övriga kortfristiga skulder 244 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 766 1 850
Summa kortfristiga skulder 14 370 14 559

Summa eget kapital och skulder 26 532 28 838

Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter 22 1 000 1 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balanserade
Aktie- Reserv- vinstmedel inkl.

Förändring eget kapital kapital fond årets resultat
Ingående eget kapital 2006-01-01 1 000 2 356 20 791
Nedsättning 11 000 aktier –11 11
Aktieutdelning –9 890
Lämnat koncernbidrag –2 226
Skatteeffekt på koncernbidrag 623
Årets resultat 1 567
Utgående eget kapital 2006-12-31 989 2 367 10 865
Ingående eget kapital 2007-01-01 989 2 367 10 865
Utdelning –2 077
Lämnat koncernbidrag –387
Skatteeffekt på koncernbidrag 108
Årets resultat 239
Utgående eget kapital 2007-12-31 989 2 367 8 748

Moderbolaget

Balansräkning (Tkr)
Not 1
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Koncernredovisningen för MediRox AB (moderbolaget) för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2007 har godkänts av styrelsen och
verkställande direktören för publicering den 31 mars 2008 och kommer att föreläggas årsstämman 2008 för fastställande. Moderbolaget är ett
svenskt aktiebolag (publ), med säte i Nyköping, Sverige.

Grunder för redovisningen
MediRox räkenskaper har från och med räkenskapsåret 2005 upprättats enligt de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC).
Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 30 (komplet-
terande redovisningsregler för koncerner). De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats, men inte trätt i kraft per den 31 december 2007,
bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter 2008.

Alla belopp är i tusen svenska kronor (Tkr) om inget annat anges, och avser perioden 1 januari–31 december 2007 för resultatrelaterade poster
respektive 31 december 2007 för balansräkningsrelaterade poster.

Kritiska bedömningar
För att kunna upprätta redovisningen i enlighet med IFRS och god redovisningssed krävs att det görs bedömningar och antaganden som påverkar
i bokslutet redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter samt
andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden
görs eller andra förutsättningar föreligger. Bedömningar och antaganden som bär en betydande risk är balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och bedömd nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i all väsentlighet enbart av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i all
väsentlighet enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag i vilka moderbolaget, vid räkenskapsårets utgång, direkt eller indirekt, har mer än 50 procent av röste-
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över. Förvärvade bolag ingår i koncernen från förvärvstidpunkten och avyttrade bolag ingår
i koncernen till och med tidpunkten för avyttringen. Endast den del av dotterföretagets kapital som intjänats efter förvärvet ingår i koncernens eget
kapital. 

Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgången som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna skulder
per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet.

Eventuellt positiv skillnad mellan anskaffningskostnaden för aktierna och koncernens andel av det koncernmässiga anskaffningsvärdet redovisas
som koncernmässig goodwill. Är skillnaden negativ redovisas den direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. I koncernredo-
visningen har redovisningsprinciperna för dotterföretag, i förekommande fall, anpassats för att uppnå en konsekvent tillämpning av koncernens
principer.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot
eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas därmed obeskattade reserver upp
på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa
kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Avsättningar
Som avsättning redovisas legala eller informella förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balans-
dagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

Finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna klass av finansiella tillgångar utgörs av finansiella tillgångar som innehas för handel, d.v.s. kortfristiga innehav. Derivatinstrument ingår alltid i
denna klass utom i det fall derivatet utgör en del i en säkringstransaktion.

Finansiella tillgångar som hålles till förfall
Finansiella tillgångar i kategorin som hålls till förfall är anskaffade med avsikt och finansiell förmåga att behållas till förfallotidpunkten. Dessa finan-
siella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I denna klass återfinns finansiella tillgångar som kan säljas och som inte är derivat. Finansiella instrument i denna kategori värderas till verkligt värde
och värdeförändringen redovisas över eget kapital. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och innehas utan handelssyfte. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-
tivräntemetoden.

Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, d.v.s. den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella instrument
vilka inte värderas till verkligt värde, värderas inledningsvis till anskaffningskostnad plus transaktionskostnader.

Intäkter
Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har över-
förts till köparen.

Utländsk valuta
För utländsk valuta används balansdagens kurs. I princip all exportförsäljning sker i Euro.
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Varulager
Varulagret är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beak-
tats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader samt schablon om 3 procent för hemtag-
ningskostnader.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbätt-
ring av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. 

Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod. Egen-
utvecklade tillgångar skrivs av från och med den tidpunkt då det kan säljas eller tas i bruk. Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag
och justeras vid behov.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats:

Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget
– Balanserade utgifter 10 % 10–12,5 %
– Koncessioner, patent och liknande rättigheter 14 % 14 %

Materiella anläggningstillgångar
– Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 % 10 %
– Inventarier, verktyg och installationer 7–33 % 7–33 %

Immateriella tillgångar som inte skrivs av prövas årligen eller så snart indikation finns på värdenedgång, för att identifiera eventuellt nedskrivnings-
behov. Redovisning sker till anskaffningsvärdet minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Patentet löper till 2013 och förvärvades slut-
ligen 2007 varför den skrivs av på 7 år.

Balanserade utgifter
Utvecklingskostnader för produkter som anses utgöra standardprodukter aktiveras i balansräkningen som immateriella anläggningstillgångar.
Utvecklingskostnader redovisas som en immateriell tillgång när följande kriterier är uppfyllda:

• Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa produkten så att den kan säljas.
• Företagets avsikt är att färdigställa produkten så att den kan användas eller säljas.
• Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången.
• Den immateriella tillgången medför att framtida ekonomiska fördelar för företaget sannolikt ökar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, finansiella och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den imma-

teriella tillgången.
• Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som kan hänföras till den immateriella tillgången.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbetet aktiveras till självkostnadspris. Nedskrivningsprövning sker minst en gång per år samt så snart indikation
finns om att nedskrivning skulle kunna krävas. Utgiften för forskning belastar alltid resultatet när de uppkommer.

Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om det föreligger någon indikation på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar. Om det före-
ligger någon indikation på att en tillgång har minskat i värde sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas i resul-
taträkningen. Gjorda nedskrivningar återförs om förändring skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungliga nedskrivningen. Återföring av
gjord nedskrivning görs inte så att det redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter avdrag för planenliga avskrivningar, om någon
nedskrivning inte gjorts. En återföring av gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

Leasing – leasetagare
Leasing av anläggningstillgångar där leasetagaren i allt väsentligt står för samma risker och förmåner som vid direkt ägande klassificeras som finansiell
leasing. Leasing av tillgångar där leasegivaren i allt väsentligt kvarstår som ägare av tillgången klassificeras som operationell leasing. Leasingavgiften
kostnadsföres linjärt över leasingperioden.

Koncernbidrag
Företaget redovisar koncernbidrag i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk inne-
börd. Det innebär att koncernbidrag lämnas i syfte att minimera koncernens skatt och redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för
dess aktuella skatteeffekt.

Koncernuppgifter
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) procent av inköpen och 0 (0) procent av försäljningen andra företag inom
hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Segmentsrapportering
Operativt är verksamheten i koncernen primärt indelat produktgruppsorterat. Sekundärt är verksamheten geografiskt indelad efter marknader. Se
vidare not 23.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det innebär att kassaflödet har justerats för transaktioner som inte medfört in-
eller utbetalningar under perioden. I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RR32 Redovisning för juridisk
person. RR32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. All leasing klas-
sificeras som operationell.

Noter
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Not 2 Anställda och personalkostnader
2007-01-01– 2006-01-01–

Medelantalet anställda 2007-12-31 2006-12-31
Moderbolaget
Män 2 2
Kvinnor 5 5
Totalt i Moderbolaget 7 7

Dotterbolag
Män 0 0
Kvinnor 0 0
Totalt i dotterbolag 0 0

Koncernen totalt 7 7

2007-12-31 2006-12-31
Andel Andel 

Könsfördelning i företagsledningen kvinnor kvinnor
Moderbolaget
Styrelsen 20 % 25 %
Företagsledningen 50 % 50 %

Koncernen
Företagsledningen 50 % 50 %

2007-01-01– 2006-01-01–
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2007-12-31 2006-12-31
Moderbolaget
Styrelse och VD 1 173 1 361
Övriga anställda 2 326 2 359
Summa 3 499 3 720
Sociala kostnader 1 523 1 620
(varav pensionskostnader) 334 600

Koncernen
Styrelse och VD 1 173 1 361
Övriga anställda 3 326 2 359
Summa 3 499 3 720
Sociala kostnader 1 523 1 620
(varav pensionskostnader) 334 600

Av Moderbolagets pensionskostnader avser 180 (föreg. år 262) VD. Av koncernens pensionskostnader avser 180 (föreg.
år 262) VD.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid var 17 (9) procent.

Ersättningar till verkställande direktören, ledningsgruppen och övrig personal
Ersättningar och förmåner till verkställande direktören beslutas av ordföranden. För övriga anställda fattas beslut om ersätt-
ning och förmåner av styrelsen. Någon särskild ersättningskommitté har således inte förekommit. Ersättningar och förmå-
ner utgörs av grundlön, bonus och pension. Ledningsgruppen bestod under året av Lars Olsson (VD), Christina Lönnbeck,
Christer Hultman och Elin Bergkvist. Utöver ledningsgruppen hade bolaget i snitt tre anställda. En mindre bonus utbeta-
las till samtliga anställda baserat på tillverkningsvolym. Under 2007 uppgick denna bonus till totalt 156 375 kronor. Vidare
har samtliga anställda möjlighet till en bonus baserad på en intern budget för första respektive andra halvåret, vilket
maximalt kan komma att ge varje anställd en (1) extra månadslön. Ingen sådan bonus utbetalades 2007. Principerna för
ersättning till ledningen har varit likadan 2006 och 2007, samt föreslås av styrelsen kvarstå även 2008.

Koncernen har förmånsbestämd pensionsplan, frivillig ITP i SPP. Den redovisas som avgiftsbestämd i enlighet med
URA 42. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Pensionsåldern för verkställande direktören och övriga i ledningsgruppen är 65 år. Som pensionsgrundande lön avses
grundlön och bonus. För verkställande direktören gäller 12 månaders uppsägningstid från företagets sida, medan verk-
ställande direktören har 6 månaders uppsägningstid. Verkställande direktören har inte rätt till något avgångsvederlag.
Mellan bolaget och de övriga i ledningsgruppen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Inget avgångsveder-
lag betalas.

Ersättningar till styrelsen
Till ordförande Pleijel och styrelseledamöterna Robert Löfvenmark, Gunnar Pohl, Katarina Segerborg och Hans Wagenius
utgår styrelsearvode enligt bolagsstämmans beslut. 

Grund- Pensions-
lön Bonus kostnad Summa

Pleijel, styrelsens ordförande 101 0 0 101
Ledamöter (4 st) 242 0 0 242
Olsson, ledamot och verkställande direktör 808 23 180 1 011
Övriga i ledningsgruppen (3 st) 797 52 48 897
Summa 1 948 75 228 2 251

Relationer med närstående
Till Caritas Corporate Finance AB har anlitats som ekonomisk rådgivare och styrelsens sekreterare. Arvodet under 2007 upp-
gick till 440 Tkr. Advokatfirman Nova AB, där styrelseordförande Pleijel är verksam, har anlitats för upprättande av VD-avtal
mot arvode 18 Tkr. Aktieägare Zafena AB och Zafena närstående Mats Rånby är större aktieägare i MediRox. Zafena AB har
under 2007 köpt produkter från Medirox för totalt 572 Tkr. Alla dessa transaktioner har skett till marknadsmässiga priser. 

Moderbolaget har ej haft närståendetransaktioner utöver vad som här nämnts.

Noter
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Not 3 Leasing 2007-01-01– 2006-01-01–
Koncernen 2007-12-31 2006-12-31
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 0 0
Avtalade framtida leasingavgifter 0 0
Tillgångarnas värde 0 0

Moderbolaget
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 328 337
Avtalade framtida leasingavgifter 70 345
Tillgångarnas värde 85 795

Moderbolaget, avtalade framtida leasingavgifter
Inom ett år 70 276
1–5 år 0 69

Not 4 Ersättning till revisorer Koncernen Koncernen
SET
Revisionsuppdrag 145 144
Andra uppdrag 0 7

145   151
All revision faktureras moderbolaget.

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 2007-01-01– 2006-01-01–
immateriella anläggningstillgångar 2007-12-31 2006-12-31
Koncernen
Immateriella anläggningstillgångar 1 158 762
Maskiner och andra tekniska anläggningar 624 417

1 782 1 179
Moderbolaget
Immateriella anläggningstillgångar 923 526
Maskiner och andra tekniska anläggningar 556 349

1 479 875

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2007-01-01– 2006-01-01–
Koncernen 2007-12-31 2006-12-31
Ränteintäkter, övriga 156 184

Moderbolaget
Ränteintäkter, övriga 154 183

Erhållna ränteintäkter uppgick 2007 till 137 Tkr i koncern och till 135 i moderbolag.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2007-01-01– 2006-01-01–
Koncernen 2007-12-31 2006-12-31
Räntekostnader, övriga 21 92

Moderbolaget
Räntekostnader, övriga 11 63

Betalda räntekostnader uppgick 2007 till 21 Tkr i koncern och till 11 i moderbolag.

Not 8 Skatt 2007-12-31 2006-12-31
Uppskjuten skattefordran
Underskottsavdrag 148 258
Temporära skillnader –132 –95

16 163

Uppskjuten skattekostnad 2007-12-31 2006-12-31
Temporära skillnader 37 45
Förändring aktiverat underskottsavdrag 110 621

147 666

Effektiv skatt – Koncernen
Resultat före skatt 28 % 70 28 % 589
Ej skattepliktiga intäkter 28 % –2 28 % 0
Ej avdragsgilla kostnader 28 % 13 28 % 10
Övrigt 28 % 66 28 % 67

28 % 147 28 % 666
Effektiv skatt – Moderbolaget
Resultat före skatt 28 % 97 28 % 613
Ej skattepliktiga intäkter 28 % –2 28 % 0
Ej avdragsgilla kostnader 28 % 13 28 % 10
Koncernbidrag 28 % –108 28 % –623

28 % 0 28 % 0

Noter



Not 9 Balanserade utgifter Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2006-01-01 23 069 2 826
Nyanskaffningar 1 238 1 238
Utrangeringar –3 163
2006-12-31 21 144 4 064

2007-01-01 21 444 4 064
Nyanskaffningar 1 006 1 006
2007-12-31 22 150 5 070

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2006-01-01 –18 406 –282
Utrangeringar 3 163 0
Årets avskrivningar –533 –298
2006-12-31 –15 776 –580

2007-01-01 –15 776 –580
Årets avskrivningar –618 –382
2007-12-31 –16 394 –962

Redovisade värden
2006-12-31 5 368 3 484
2007-12-31 5 756 4 108

Not 10 Koncessioner, patent och liknande rättigheter Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2006-01-01 1 506 780
Nyanskaffningar 1 600 1 600
2006-12-31 3 106 2 380

2007-01-01 3 106 2 380
2007-12-31 3 106 2 380

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2006-01-01 –960 –234
Årets avskrivningar –229 –229
2006-12-31 –1 189 –463

2007-01-01 –1 189 –463
Årets avskrivningar –541 –541
2007-12-31 –1 730 –1 004

Redovisade värden
2006-12-31 1 917 1 917
2007-12-31 1 376 1 376

Not 11 Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2006-01-01 3 567 1 636
Nyanskaffningar 255 255
Utrangeringar –15 –15
2006-12-31 3 807 1 876

2007-01-01 3 807 1 876
Nyanskaffningar 550 550
Utrangeringar –120 –120
2007-12-31 4 237 2 306

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2006-01-01 –1 639 –317
Utrangeringar 11 11
Årets avskrivningar –417 –349
2006-12-31 –2 045 –655

2007-12-31 –2 045 –655
Utrangeringar 89 89
Årets avskrivningar –547 –479
2007-12-31 –2 503 –1 045

Redovisade värden
2006-12-31 1 762 1 221
2007-12-31 1 734 1 261

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Under 2007 gjordes investeringar i hyrd lokal om 385 Tkr. Investeringen skrivs av under hyresavtalets löptid, t.o.m. 2011.
År 2007 blev avskrivningen 77 Tkr.

Noter
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Not 13 Andelar i koncernbolag 2007-12-31 2006-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 9 373 9 373
– Försäljning 0 0

9 373 9 373

Specifikation av Moderbolaget innehav av aktier och andelar i koncernbolag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Antal 
Dotterbolag/Org.nr/Säte andelar % Bokfört värde
Global Hemostasis Institute MGR AB,
556481-3888, Linköping 100 000 100 9 238
GHI Global Hemostasis International AB,
556349-7444, Linköping 1 000 100 135

9 373

Not 14 Andelar i intresseföretag Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 300 200

Ackumulerade nedskrivningar
– Vid årets början –120 –80
Redovisade värden 180 120

Specifikation av koncernens innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets eget kapital inklusive eget kapitaldelen i obeskattade
reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandel i årets föränd-
ring av obeskattade reserver. Då inga aktuella siffror har erhållits är beloppen från 2006-08-31. 

Andelens
Justerat EK/ Andelar/ värde i  Bokfört värde hos

Intresseföretag/Org.nr/Säte årets resultat antal i % koncernen Moderbolaget
Malmfältens ArticLab AB 81 3 000 180 120
556521-8426, Gällivare –185 42,86

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 7 0
– Årets anskaffning 0 0

7 0

Specifikation av värdepapper (Koncernen) Bokfört värde Marknadsvärde
Spring Systems AB 7 –

Not 16 Andra långfristiga fordringar Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början 869 869
– Tillkommande fordringar 0 0
– Avgående fordringar –703 –703
Utgående bokfört värde 166 166

Not 17 Skulder till kreditinstitut Koncernen Moderbolaget
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 69 0
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 0 0

69 0
Lånet amorteras kvartalsvis och löper med 5 procent ränta. 
Slutamorterat 31 december 2010.

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget
Personalrelaterade kostnader 631 631
Övriga poster 135 135

766 766
Not 19 Eget kapital
Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. 

Antal aktier
Antal aktier uppgår till 2 967 000 stycken. MediRox innehar inga egna aktier.

Not 20 Resultat per aktie
Resultat per aktie är beräknat enligt följande; årets resultat i koncernen 103 Tkr dividerat i genomsnittligt antal aktier
(2 967 000 st). Inga utestående värdepapper kan medföra utspädning.

Noter
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Not 21 Finansiella risker och finanspolicies
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och pris-
risk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy, vilken fastställts av styrelsen, är att efter-
sträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. Koncernens finansiella tillgångar är samtliga klas-
sificerade inom kategorin lånefordringar och kundfordringar. Koncernens finansiella skulder är klassificerade i kategorin
låneskulder och leverantörsskulder. De finansiella tillgångarna består av balansposterna andra långfristiga värdepappers-
innehav, andra långfristiga fordringar, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel. Koncernens
finansiella skulder består av balansposterna skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder, övriga kortfrisiga skulder samt upp-
lupna kostnader.

Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker då i huvudsak all exportförsäljning sker i EUR. Valutarisk upp-
står genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. För
närvarande är nettoexponeringen i respektive valuta begränsad. Koncernen har därför inte som policy att säkra expone-
ringen. Under perioden har valutakursförändringar endast haft marginell påverkan på resultatet. Det finns vidare en expo-
nering för valutarisk avseende kundfordringar och leverantörsskulder. Om samtliga valutor skulle varit 5 procent högre/lägre
skulle koncernens och moderbolagets resultat på grund av exponeringen påverkats med cirka +/–23 Tkr baserat på expo-
neringen per balansdagen.

Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Några ränte-
bärande finansiella skulder finns inte. Koncernen har endast finansiella tillgångar som är räntebärande och då är räntan
fast, varför en ränteförändring inte påverkar resultatet. MediRox finanspolicies är att inte spekulera med likvida medel eller
på annat sätt riskera värdeminskning på överskottslikviditet. MediRox har upptagit en checkkredit om 1 000 Tkr som ännu
inte utnyttjats, men för att säkra upp för oförutsedda händelser.

Prisrisk
Koncernen är endast i mindre utsträckning exponerad för prisrisk avseende aktier klassificerade som finansiella instrument.
Aktierna i de två intressebolagen är totalt bokade till 187 Tkr i koncernen och 120 Tkr i moderbolaget.

Kreditrisk
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Den maxi-
mala exponeringen för kreditrisker motsvaras av bokförda värdet på de finansiella tillgångarna. I övrigt föreligger inte någon
betydande koncentration av kreditrisker, geografiskt eller till ett visst kundsegment.

Likviditetsrisk
Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel alternativt avtalade kreditmöjligheter
för att kunna stänga marknadspositioner. Likviditetsrisken bedöms i nuläget vara rimligt låg, främst beroende på koncer-
nens goda likviditet.

Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstruktur är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att kunna gene-
rerar avkastning till aktieägarna och nytta till andra intressenter samt att kapitalstrukturen är optimal med hänsyn till kost-
naden för kapitalet. Utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är
exempel på åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen. Det är styrelsens uppfattning att
kapitalstrukturen i nuläget är för stark och att de utdelningar som föreslagits senaste åren bidrar positivt till att nå en mer
normal och optimal kapitalstruktur. Under 2007 förstärktes soliditeten ytterligare till 87 procent (85).

Not 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och säkerheter för egna skulder 2007-12-31 2006-12-31
Koncernen
Företagsinteckningar 1 100 1 100
Leasade tillgångar 85 711
Moderbolaget
Företagsinteckningar 1 000 1 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Not 23  Segmentsrapportering
Nettoomsättning Rörelseresultat

Fördelning per produktområde, koncernen 2007 2006 2007 2006
Reagens och kontroller 14 054 14 903 2 401 4 124
ReoRox 1 262 595 –1 723 –1 581
Ofördelat 0 0 –563 –531
Totalt koncernen 15 316 15 498 115 2 012

Reagens och kontroller ReoRox
Geografisk fördelning, koncernen 2007 2006 2007 2006
Sverige 8 887 10 123 181 58
Övriga Norden 2 665 2 878 472 44
Övriga Europa 2 499 1 902 127 191
Övriga Världen 3 0 483 302
Totalt koncernen 14 054 14 903 1 263 595

Reagens och kontroller ReoRox Ofördelat
Övriga upplysningar, koncernen 2007 2006 2007 2006 2007 2006
Tillgångar 10 303 11 096 4 375 4 708 4 748 6 539
Skulder 1 859 1 577 481 418 177 1 465
Investeringar 1 256 611 300 2 482 385 0
Avskrivningar 1 045 1 013 660 166 77 0

Sekundärt segment är geografiskt och har inte fördelats då alla tillgångar och skulder finns på samma geografiska plats.
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Revisionsberättelse (Omfattar sidorna 18–32)

Not 24 Kundfordringar
Under 2007 uppgick kreditförlusterna till 86 Tkr (0). Per 31 december 2007 var kundfordringar om 306 Tkr (346) förfallna
inom moderbolaget och koncernen utan att något nedskrivningsbehov bedöms föreligga. Dessa kundfordringar är mot
kunder som tidigare inte har haft några betalningssvårigheter eller där MediRox valt att stötta distributör med förlängd
betalningsperiod.
Åldersanalysen avseende dessa kundfordringar framgår nedan:

Koncernen Moderbolaget
2007 2006 2007 2006

Mindre än 3 månader 221 10 221 10
3 till 6 månader 0 25 0 25
6 till 12 månader 9 59 9 59
Längre än 12 månader 76 252 76 252

Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med internatio-
nella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild
av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Studsvik 2008-04-04

Stephane Pleijel Lars Olsson
Styrelseordförande Verkställande direktör
Katarina Segerborg Robert Löfvenmark
Gunnar Pohl Hans Wagenius

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2008

SET Revisionsbyrå AB
Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor

Till  årsstämman i MediRox AB (publ), org.nr: 556552-4054
Vi har granskat årsredovisningen på sidorna, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i MediRox AB (publ) för år 2007. Bolagets årsredovisning och koncernredo-
visning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 18–32. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen till-
lämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana
de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revi-
sionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin-
ciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp-
skattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernre-
dovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bola-
get för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har hand-
lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss
rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlig-
het med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och
ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för kon-
cernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 7 april 2008

SET Revisionsbyrå AB

Mikael Fredstrand 
Auktoriserad revisor
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Täckningsgrad
Nettoomsättning minus varukostnad i procent av netto-
omsättningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av intäkterna.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i förhållande till totala intäkter.

Soliditet
Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad
Skulder i förhållande till synligt eget kapital.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av
kortfristiga skulder.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster minus full skatt i procent
av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader
i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader
i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Anställda i medeltal
Genomsnittligt antal årsanställda under perioden.

Resultat per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
under perioden.

Resultat per aktie efter utspädning
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
efter utspädning under perioden.

Kassaflöde per aktie efter investeringar
Kassaflöde efter investeringar dividerat med genomsnitt-
ligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie efter 
finansieringsverksamhet
Kassaflöde efter finansieringsverksamheten dividerat med
genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier
på balansdagen.

Substansvärde per aktie
Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier
på balansdagen.

Genomsnittligt antal aktier
Det genomsnittligt vägda antalet aktier under året med
hänsyn tagen till utnyttjade optioner, fondemissionsele-
menten och apportemission genomförda under året samt
under senare år.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Det genomsnittligt vägda antalet aktier under året med
hänsyn tagen till utnyttjande optioner, fondemissionsele-
menten och apportemission genomförda under året samt
under senare år. Hänsyn har även tagits till utestående
optionsrätters utspädningseffekt.

Definitioner
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