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

 
Starkt kvartal för MediRox  

 
 

 I och med försäljningen av distribu-
tionsverksamheten den 1 januari 
2005 består MediRox verksamhet nu 
enbart av utveckling och försäljning 
av egna produkter. Affären har 
inneburit att omsättningen minskat 
kraftigt, men också att MediRox nu 
är ett snabbväxande, lönsamt och 
mycket finansiellt starkt bolag.  

 

 Försäljningen under perioden upp-
gick till 3,8 (9,4) Mkr. För jämförbar 
verksamhet ökade omsättningen med 
37 procent. Omsättningsprognosen 
för helåret 2005 om 15 Mkr kvar-
står. 

 

 Rörelseresultatet uppgick till 6,6 
(0,6) Mkr och resultat efter finans -
netto uppgick till 6,6 (0,6) Mkr. I 
resultatet ingår reavinsten från 
försäljningen av distributionsverk-
samheten med 6,2 Mkr. 

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

 

 MediRox satsning under senaste året 
på ökad exportförsäljning börjar ge 
resultat. Under kvartalet var 52 
procent av försäljningen på export, 
att jämföra med 22 procent under år 
2004. 

 
    
Omsättning egna produkter 
Tkr 2000 2001 2002 2003 2004 
 

Reagens/ 
kontroller 5 375 6 491 8 049 9 719 11 841 
Tillväxt 41% 21% 24% 21% 22% 
 
FOR 134 192 1 179 1 080 697 
Tillväxt -8% 43% 514% -8% -35% 
 
Totalt 5 509 6 683 9 228 10 799 12 538 
Tillväxt 39% 21% 38% 17% 16% 

Försäljning 
Koncernens försäljning för årets första tre 
månader hade en mycket god utveckling och 
uppgick till 3,8 (9,4) Mkr. Med hänsyn till 
avyttrade verksamheter innebar det en 
omsättningstillväxt om 37 procent. 
  

Omsättning Kv 1  Kv 1   Helår 
Tkr 2004 2005  2004 
Reag. & kontr. 2 697 3 506 +30% 11 841 
FOR 92 304 +230% 697 
Summa 2 789 3 810 +37% 12 538 
Övriga intäkter 0 2  0 
 

Försäljningen är inte stabil mellan kvartalen 
med anledning av att kunderna normalt lägger 
sina order för långa förbrukningsperioder. Det 
gör att omsättningen kan variera kraftigt 
mellan olika kvartal. Att exportförsäljningen 
redan ska kunna ligga på 52 procent bedöms 
inte möjligt på årsbasis. En exportandel på 
årsbasis runt 33 procent bedöms mer rimligt.  
Andelen var 22 procent under 2004. 
  

Omsättning Kv 1  Kv 1   Helår 
Tkr 2004 2005  2004 
Sverige 2 219 1 832 -17% 9 827 
Övriga Norden 194 757 +290% 1 653 
Övriga Europa 376 1 221 +225% 1 058 
Övriga världen 0 0  0 
Totalt 2 789 3 810 +37% 12 538 
Varav export 20% 52%  22% 
 

MediRox kunder i Sverige består främst av ett 
20-tal centrala upphandlingsområden som 
därefter fördelar varorna på lokala sjukhus och 
vårdcentraler. Merparten av exportförsälj-
ningen, men även viss försäljning i Sverige, 
sker genom distributörer. Av försäljningen 
under perioden var 47 procent direktförsälj-
ning, medan 53 procent såldes genom 14 olika 
distributörer i tio länder. Ett första distributörs-
möte, med återförsäljare från nio länder, hölls 
under slutet av mars. 
Försäljningstillväxten på de egna produkterna 
har de senaste fem åren varit i snitt 26 procent. 
Tillväxten har främst kommit från försäljning 
av reagens och kontroller medan FOR-instrum-
enten har haft en mer blygsam utveckling.  
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Resultat 
Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,6 
(0,6) Mkr. Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till 6,6 (0,6) Mkr. I resultatet ingår 
reavinst från försäljningen av distributions-
verksamheten med 6,2 Mkr. Resultatet per 
aktie var 6:56 (0:61) SEK. Vinstmarginalen, 
exklusive reavinsten, uppgick till 10 procent, 
vilket redan påvisar den höga lönsamhet Medi-
Rox har i de egna produkterna. Fortsatt tillväxt 
kommer ytterligare förbättra vinstmarginalen. 
Koncernens resultat i rörelsen om 0,4 Mkr kan 
fördelas med 0,9 Mkr i vinst för affärsområdet 
Reagens och kontroller och -0,5 Mkr för 
affärsområdet FOR. 
Årsprognosen om ett resultat efter finansnetto 
överstigande 7 Mkr, motsvarande över 6:85 
kronor per aktie, kvarstår. 
 

Reagens och kontroller 
MediRox tillverkar egenutvecklade reagenser 
och kontroller i Studsvik , (Nyköping). Produk-
tionen består vanligtvis av beredning, dispens-
ering, frystorkning, etikettering, förpackning 
och kvalitetskontroll. Reagensen används 
främst för övervakning vid oral antikoagula-
tionsbehandling samt i samband med trombos-
diagnostik. Kontrollerna används vid kvalitets-
kontroll i samband med koagulationsanalyser. 
Produkternas slutanvändare finns huvudsak-
ligen på sjukhus- och primärvårdslaboratorier.  
Efter de senaste årens försäljningsframgångar i 
Sverige sker nu en allt mer målmedveten 
satsning mot export. Nio utländska distrib-
utörer sålde produkter tillverkade i Studsvik 
under kvartalet. Största exportmarknad var 
Tyskland, men försäljning skedde även i Fin-
land, Norge, Danmark, Island och Baltikum. 
Försäljningen uppgick första tre månaderna till 
drygt 3,5 (2,7) Mkr, vilket är en tillväxt om 30 
procent jämfört med motsvarande period 2004. 
MediRox bedömer att försäljningen kommer 
att visa fortsatt god tillväxt närmaste åren. 
Tillväxten bedöms möjliggöras dels genom att 
produktlinjen breddas och dels genom fortsatt 
exportsatsning. Lönsamheten är mycket god 
och kommer att förbättras ytterligare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOR-programmet 
MediRox FOR-program består av egenutveck-
lade instrument baserade på mättekniken fri 
oscillationsreometri (FOR). FOR-programmet 
har förutsättningar att på sikt bli en viktig del 
av bolagets verksamhet.  
Visco-instrumenten mäter viskositet i plasma 
blod och ledvätska. MediRox har senaste åren 
genom distributör sålt Visco-instrument till ett 
20-tal användare varav merparten finns i 
England. Under rapportperioden såldes ytter-
ligare ett instrument. 
ReoRox 4 finns sedan tidigare levererat till ett 
10-tal hemostasforskare. I februari/mars 
numret av den industriella vetenskapliga 
tidskriften Lab Plus International blev ReoRox 
4 uppmärksammad genom en artikel avseende 
mjölkens koagulationsförlopp vid tillverkning 
av ost. Ett instrument har tidigare levererats för 
denna applikation. FOR-instrumentens 
marknad är således olika laboratorie r inom 
sjukvården, men även livsmedelsindustrin 
förväntas bli av intresse. Under rapport-
perioden såldes ett instrument. 
ReoRox Jr, som är en vidareutveckling av både 
ReoRox 4 och Visco, blev under tredje 
kvartalet 2004 färdigställt som ett en-kanaligt 
mycket lättanvänt instrument för viskositets-
mätning. I april 2005 blir arbetet med CE-
märkning klart, varför leverans av instrumentet 
därefter kommer att ske. Under rapport-
perioden har order inkommit på tre instrument. 
Kompletterande utveckling sker nu för att 
instrumentet ska få ett betydligt bredare 
användningsområde och då också bestämma 
viskoelasticitet,  trombocytfunktion, fibrinolys, 
samt även vissa koagulationsanalyser.  
Totalt uppgick försäljningen under perioden 
till 0,3 (0,1) Mkr. Förutom instrumentförsälj-
ningar såldes en del förbrukningsmaterial. 
Utvecklingen under kvartalet har varit tillfreds-
ställande, varför årsprognosen om minst 10 
sålda instrument kvarstår. Etableringen av nya 
distributörer som nu pågår måste bli fram-
gångsrik för att affärsområdet skall bli 
lönsamt. 
 

Försäljning egna produkter
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Utvecklingsverksamheten 
Inom FOR påbörjades under kvartalet upp-
graderingen av ReoRox Jr för viskoelastiska 
analyser. Vidare påbörjades tillverkningen av 
första 10 serien av detta instrument. Inom 
affärsområdet reagens och kontroller pågår 
arbetet med att utveckla  nya produkter för 
breddning av det redan framgångsrika prog-
rammet. MediRox lägger ner cirka 2 Mkr per 
år på utvecklingsarbete och upprätthållande av 
patent, vilket motsvarar drygt 10 procent av de 
egna produkternas omsättning.  
 

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

Finansiell ställning 
Koncernens finansiella ställning och likviditet 
har senaste två åren kraftigt förbättrats. Solid-
iteten uppgår nu till 94 (73) procent. De likvida 
medlen uppgår till 11,8 (1,1) Mkr. Bolagets 
räntebärande skulder uppgår till 0,0 (1,7) Mkr. 
MediRox långsiktiga kapitalisering kommer att 
ses över under året. Helt klart är att kapita-
liseringen inte längre är anpassad till aktuell 
storlek på verksamheten i och med försälj-
ningen av distributionsverksamheten. Huruvida 
MediRox kommer att fatta beslut om förvärv 
eller expansion, alternativt utdelning av över-
likviditeten återstår att se. Styrelsens bedömn-
ing är att cirka 15 Mkr skulle vara möjligt att 
dela ut kontant. Vid en sådan utdelning skulle 
MediRox soliditet minska från 94 procent till 
cirka 65 procent. 
 

Moderbolaget 
All verksamhet bedrivs sedan den 1 januari 
2005 i moderbolaget, medan dotterbolagen i 
det närmaste är att betrakta som vilande. 
Därmed är det ingen nämnvärd skillnad mellan 
resultat- och balansräkning för moderbolaget 
jämfört med koncernredovisningen. Under 
första kvartalet 2005 var dock reavinsten för 
försäljningen av ILS i koncernen 6,2 Mkr, 
medan den i moderbolaget var 4,1 Mkr. 
Omsättningen i moderbolaget uppgick under 
perioden till 3,8 Mkr och resultatet efter 
finansiella poster uppgick till 4,6 (-0,7) Mkr. I 
övrigt hänvisas till koncernredovisningen. 

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

Nya redovisningsprinciper 
Från och med den 1 januari 2005 har MediRox 
i sin koncernredovisning övergått till att 
rapportera i enlighet med de av EU godkända 
redovisningsprinciperna International Financial 
Reporting (IFRS). En form av övergång har för 
MediRox gradvis redan skett under ett antal år 
genom införandet av Redovisningsrådets 
rekommendationer som grundas på IFRS. 
De områden där IFRS medför skillnader jäm-
fört med tidigare redovisning för MediRox är 
värdering av goodwill och andra immateriella 
tillgångar (IFRS 1, IFRS 3, IAS 36 och IAS 
38). 
Vad gäller MediRox goodwill var den hänför-
bar till dotterbolaget ILS som avyttrades den 1 
januari 2005. Med anledning därav har 
MediRox inte beaktat den. 
MediRox immateriella tillgångar kommer efter 
en översyn av värderna att skrivas av med 
cirka 0,6 miljoner kronor per år framöver. 
 

Ytterligare information 
Delårsrapport II 26 augusti 2005 
Delårsrapport III 24 oktober 2006 
 
För vidare information kontakta MediRox VD 
Lars Olsson på telefon 0155-22 19 00, 070-589 
57 02. E-mail: lars.olsson@medirox.se 
 
Denna delårsrapport har inte granskats av 
bolagets revisor. 
 
Sollentuna den 22 april 2005 
 

Styrelsen i MediRox AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MediRox har ny adress 
 

MediRox 
611 82 Nyköping 
Tel: 0155 22 19 00 
Fax: 0155 26 30 11 
info@medirox.se 
www.medirox.se 

 



 4

  
Resultaträkning MediRox-koncernen 
 Kv 1  Kv 1  Helår 
Mkr 2005 2004 2004 
Nettoomsättning 3,8 9,4 39,4 
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,2 
Total omsättning 3,8 9,4 39,6 
 

Varukostnad -0,7 -3,7 -16,2 
Personalkostnader -1,3 -2,1 -10,3 
Övriga kostnader -1,2 -2,5 -9,1 
Reavinst försäljning dotterbolag 6,2 0,0 0,0 
Avskrivningar -0,2 -0,5 -5,7 
Rörelseresultat 6,6 0,6 -1,7 
 

Finansiella poster 0,0 0,0 -0,1 
Resultat efter finansiella poster 6,6 0,6 -1,8 
 
 
 
     
Balansräkning MediRox-koncernen 
 Kv 1  Kv 1  Helår 
Mkr 2005 2004 2004 
 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 5,7 10,9 6,1 
Materiella anläggningstillgångar 1,4 1,8 1,7 
Finansiella anläggningstillgångar 3,3 2,3 1,9 
Summa anläggningstillgångar 10,4 15,0 9,7 
 

Omsättningstillgångar 
Varulager 2,5 5,9 5,3 
Kundfordringar 2,3 6,7 7,9 
Övriga fordringar 1,7 1,3 1,2 
Förutbetalda kostn., uppl. intäkter 0,1 0,8 0,5 
Kassa och bank 11,8 1,1 6,1 
Summa omsättningstillgångar 18,4 15,8 21,0 
 

Summa tillgångar 28,8 30,8 30,7 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 27,0 22,5 20,4 
 

Avsättningar 0,1 0,3 0,1 
 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 0,0 1,4 1,0 
 

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

Summa eget kapital och skulder 28,8 30,8 30,7  
 
 

Definitioner 
 

Rörelsemarginal, %: Resultat efter avskrivningar i 
förhållande till omsättningen 
Vinstmarginal, %: Resultat efter finansnetto i 
förhållande till omsättningen 
Avkastning på sysselsatt kapital, % helår: 
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader 
i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital 

   
Kassaflödesanalys MediRox-koncernen 
 Kv 1  Kv 1  Helår 
Mkr 2005 2004 2004 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 6,6 0,6 -1,8 
Justeringar -6,0 0,6 5,8 
Aktuell skatt  -0,1 -0,2 0,0 
 0,5 1,0 4,0 
 

Förändring av varulager -0,3 -1,1 -0,6 
Förändring av rörelsefordringar -3,0 -0,0 -0,9 
Förändring av skulder 6,4 -2,3 0,2 
Kassaflöde från den löpande 3,6 -2,4 2,7 
verksamheten 
 

Investeringsverksamheten 
Försäljning av dotterföretag 2,1 0,0 0,0 
Förvärv av immat. anläggn.tillg. 0,0 -0,4 0,0 
Förvärv av materiella anläggn.tillg. -0,0 0,0 -0,6 
Förändring långfristig fordran 0,0 0,0 0,4 
Kassaflöde från 2,1 -0,4 -0,2 
investeringsverksamheten 
 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av skulder, netto 0,0 -0,1 -0,4 
Kassaflöde från 0,0 -0,1 -0,4 
finansieringsverksamheten 
 

Periodens kassaflöde  5,7 -2,9 2,1 
Likvida medel vid periodens början 6,1 4,0 4,0 
Likvida medel vid periodens slut 11,8 1,1 6,1 
 
   
Nyckeltal      Kv 1  Kv 1 
Mkr 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
Koncernens intäkter 42,9 48,3 42,1 39,6 9,4 3,8 
Täckningsgrad, % 48 46 54 59 60 82 
Rörelseresultat -2,3 -4,1 1,7 -1,7 0,6 6,6 
Rörelsemarg inal, % -5 -8 4 -4 7 10 
Res. efter fin.poster -2,1 -4,2 1,7 -1,8 0,6 6,6 
Vinstmarginal, % -5 -9 4 -5 7 173 
Soliditet, % 58 55 67 66 73 94 
Skuldsättningsgrad,% 73 82 48 51 37 7 
Kassalikviditet, % 111 95 141 170 150 920 
Avkastning på 
eget kapital, % -9 -19 6 -6 8 31 
Avkastning på 
sysselsatt kapital, % -8 -16 8 -8 8 26 
Antal anställda, st 20 18 15 16 15 7 
Antal aktier, Tst 970 970 1 000 989 989 989 
Vinst per aktie, kr -2:10 -4:33 1:24 -1:83 0:61 6:56 
Substans/aktie, kr 22:99 21:49 21:94 20:60 22:75 27:28 
EK per aktie, kr 22:99 21:49 21:94 20:60 22:75 27:28 
 

 
Avkastning på eget kapital, % helår: Resultat 
efter finansiella poster och schablonskatt i procent 
av genomsnittligt eget kapital 
Soliditet, %: Synligt eget kapital i procent av 
balansomslutningen 
Vinst per aktie, kr: Resultat efter finansnetto och 
schablonskatt delat i antal aktier 
Eget kapital (EK) per aktie, kr: Synligt eget 
kapital dividerat med antal aktier. 


