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KALENDARIUM 2016
Kallelse till bolagsstämma
Aktieägarna i MediRox AB (publ), org.nr 556552-4054, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016, klockan 14:00 på 
Scandic Grand Central i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska senast torsdagen den 14 april vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken och ha anmält till MediRox avsikt att delta i stämman.

Utdelning
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,25 kr (0,25) per aktie oavsett aktieslag.

RappoRteRing
Årsstämma  21 april 2016

Delårsrapport I  21 april 2016

Delårsrapport II 26 augusti 2016

Delårsrapport III 8 november 2016

läsanvisningaR
Sifferuppgifter inom parentes avser, om inte annat anges, 2014 års siffror. 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, främst baserade på internt framtaget material.

Av hänsyn till natur och miljö publiceras 
denna årsredovisning på nätet och kan  
laddas ner från www.medirox.se.
Tryckt upplaga beställs från MediRox AB. 

KontaKtinFoRmation

MediRox AB
SE-611 82 Nyköping
Telefon: +46 (0)155 45 44 10
E-post: info@medirox.se
Webb: www.medirox.se
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VD hAR oRDEt
År 2015 var ett bra år för MediRox med en god tillväxt. Före-
taget har under året investerat i utökade säljresurser, öppnat ett 
säljkontor i Stockholm, genom ökade resurser utvecklat och 
lanserat nya produkter samt implementerat ett nytt affärssystem.
Den positiva utvecklingen i Norden har fortsatt, och MediRox 
är representerat av ett distributionsnät som täcker hela den 
nordiska marknaden väl.
Ökad konkurrens i Europa har påverkat försäljningen av en av 
våra produkter negativt vilket vi börjat motverka genom ökade 
säljinsatser och ett utökat utbud av produkter med högre  
marginaler.
Den lägre försäljningsökningen på den asiatiska marknaden 
beror främst på att ett antal stora leveranser till kunder flyttats  
över årsskiftet från 2015 till 2016 på begäran av kunderna. De 

sista CFDA-registreringarna för Kina blev klara i december 
vilket innebär att vår distributör där kan påbörja försäljning  
av MediRox produktprogram.
Utsikterna för 2016 ser positiva ut där den ökande orderstocken 
talar sitt tydliga språk. Med de förstärkta försäljningsresurserna  
har flera nya potentiella affärsmöjligheter och distributörer 
lokaliserats, och vi fortsätter att utveckla och lansera nya  
produkter för att bredda produktportföljen.
Parallellt med detta kommer MediRox att fortsätta göra be-
tydande investeringar i verksamheten för att öka produktions-
kapaciteten. Sammantaget gör detta att vi tror att MediRox 
kommer fortsätta att utvecklas positivt 2016.
 
Robert Löfvenmark, VD
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MediRox grundades 1998 och noterades samma år på  
NGM-börsen i Stockholm. Bolaget skapades genom en  
sammanslagning av två svenska distributionsbolag för laboratorie- 
utrustning. Som en del av bolagsbildningen ingick även rättig- 
heterna att kommersialisera innovationer från Global Hemostasis  
Institute AB (GHI), en privatägd verksamhet intill avdelningen 
för Klinisk kemi i Linköping som sedan 1994 forskat kring 
hemostasinnovationer. 

MediRox utvecklar, tillverkar och marknadsför sedan dess 
reagens, kontroller och kalibratorer för hemostasdiagnostik, 
ett av de större analysområdena inom laboratoriediagnostik på 
sjukhus. 

Genom åren har bolaget utvecklat ett flertal framgångsrika pro- 
dukter anpassade specifikt för den nordiska marknaden, och vuxit  
till att bli en av de marknadsledande leverantörerna av koagula-
tionsreagens i Norden. MediRox representeras i dag av tre av de 
fyra större återförsäljarna av analysutrustningar inom branschen. 

Ett omfattande arbete med export utanför Norden har bedrivits, 
vilket har lett till flera nyutvecklade produkter för den inter- 
nationella marknaden och flera tongivande samarbetspartner 
runt om i världen. Sedan 2014 har MediRox sin största ägare  

i investmentbolaget Ahead Global Investment Ltd. År 2015 
omsatte MediRox 33,8 Mkr varav 60 procent gick till Norden,  
20 procent till Europa och 20 procent till Asien.  
MediRox hade år 2015 totalt 16 medarbetare, verksamma på tre 
orter:
 Nyköping: Huvudkontoret är förlagt till Studsvik utanför 

Nyköping, där produktion, administration, logistik, lagerhåll- 
ning och kvalitetsövervakning hanteras. Verksamheten omfattar  
tio anställda, samtliga med hög kompetens och lång erfarenhet. 

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

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

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

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

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

I Norden används Owrens mätmetod som är en förbättrad 
version av den internationellt dominerande PT Quick. MediRox 
Owren´s PT har blivit känt som ett av de bästa reagensen på den 
nordiska marknaden.  

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

VERKsAMhEtsbEsKRIVNINg

d-dimeR
D-dimer är en restprodukt som finns i blodet efter bland annat 
trombos, djup ventrombos (DVT) eller stroke. MediRox har i dag  
kommit att vara marknadsledande i Sverige med cirka 32 procent 
av de svenska sjukhusen som användare. 

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

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

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

Fördelningen var 2015: 

 Norden 60 %

 EU 20 %

 Asien 20 %



5
www.medirox.se

Årsredovisning 2015

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

 Återförsäljare som köper och säljer produkter med MediRox 
varumärken. 

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

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

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

maRKnadsFÖRing och FÖRsälJning
Under 2015 medverkade bolaget vid flera mässor

 Equalis, Stockholm
Equalis är en organisation för kvalitetssäkring inom labbmedicin.

 48th Nordic Coagulation meeting, Reykjavijk
NordCoag är ett gemensamt möte organiserat av  
koagulationslaboratorierna i Norden.

 ISTH Annual Congress, Toronto
International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)  
är en global icke-vinstdrivande medlemsorganisation för att  
driva förståelse, prevention, diagnos och behandling av tromb - 
oser och blödningsproblematik. Organisationens årliga kongress  
är den största i sitt slag och hade 2015 ca 8 000 deltagare från 
hela världen.

 Medica, Düsseldorf
Världens största mässa för laboratoriediagnostik hålls årligen  
i Düsseldorf och omfattar tolv mässhallar och närmare  
200 000 besökare.
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pRodUKtion
Att producera MediRox Reagens och Kontroller baserade på 
biologiska råmaterial är ett genuint hantverk och är ett av  
kärnvärdena i MediRox.

MediRox produktionspersonal har spetskompetens inom 
området och mångårig erfarenhet av produktionen, där finger-
toppskänsla och personligt omdöme ofta är skillnaden mellan 
godkänd och icke godkänd produkt.

Den avancerade produktionsprocessen är till stor del manuell 
och kan kortfattat delas in i följande faser:

beredande produktion
Många av MediRox produkter kräver en flera dagar lång bered-
ningsprocess. Denna process består ofta av centrifugering eller 
annan separering av materialet där enskilda komponenter skiljs 
ut ur ett biologiskt material. Dessa komponenter behandlas 
sedan kemiskt i flera steg där en slutprodukt renas fram.

Fyllnadslinjen

När slutprodukten är färdig fylls den omgående i glasvialer. 
Detta sker vid bolagets fyllnadslinje.

Frystorkning

Många biologiska produkter måste frystorkas omedelbart 
efter fyllning. Frystorkning sker därför i direkt anslutning till 
beredning och fyllnadslinje. Olika produkter kräver olika frys-
torkningsprocesser, allt från några timmar till flera dygn.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll och åsättande av parametervärden på kontroller 
är ofta en stor del av produkternas värde. 50 procent eller mer av 
tillverkningskostnaden kan i vissa fall ligga på kliniska analyser 
och kvalitetstestning av den färdiga produkten.
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oMsÄttNINg
Nettoomsättningen för 2015 uppgick till 33,8 Mkr (30,9) och 
ökade med 9 procent. Orderstocken var vid årets utgång 9,7 Mkr  
(3,8) vilket är över normal nivå.
Försäljningen till den nordiska marknaden totalt ökade till 21,5 Mkr  
(17,9). Försäljningen till slutkunder minskade något medan för- 
säljningen till återförsäljare och OEM-partner ökade med 30 procent.
Marknaden i Europa hade en tillväxt på 3 procent. Den modesta 
ökningen berodde på ökad konkurrens och sjunkande prisnivåer 
på reagenset D-dimer som är en stor produkt för MediRox i 
Europa. Undantaget denna produktgrupp mer än fördubblades 
försäljningen av andra produkter och steg till 3,8 Mkr (1,8).
Försäljningen till Asien ökade med 2 procent vilket är lägre än 
förväntat och främst beroende på periodiseringseffekter.
Återförsäljare och OEM-partner stod totalt för 84 procent (80) 
av omsättningen.

REsULtAt 
Rörelseresultatet för året uppgick till 6,9 Mkr (6,2) och ökade 
med 11 procent. 
Täckningsgraden på försålda produkter var 67 procent (66). 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,9 Mkr (6,3) och 
vinstmarginalen var 20 procent (20). 
Resultat efter skatt blev 4,1 Mkr (3,6), vilket motsvarar 0,69 kr 
(0,61) per aktie.

VERKsAMhEtsÅREt 2015
INVEstERINgAR och KAssAfLöDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 Mkr 
(5,2) och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-1,7 Mkr (-1,8). Under perioden har -0,9 Mkr (-0,7) aktiverats i 
form av nya projekt inom området Reagens och kontroller.
Den 31 december 2015 uppgick likviditeten till 8,3 Mkr (5,8) 
och utöver det har MediRox en avtalad checkkredit om 1 Mkr.

fINANsIELL stÄLLNINg
MediRox finansiella ställning är god. Soliditeten var vid periodens 
utgång 73 procent (76) och skuldsättningsgraden 37 procent (32).
Finansnettot under perioden blev 0,0 Mkr (0,1).
Eget kapital per aktie uppgick till 3,18 kr (2,52). 
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RIsKER
MediRox ser ständigt över sina risker och försöker på ett rimligt 
sätt verka för att minska dem:

 MediRox är som all affärsdrivande verksamhet utsatt för olika 
typer av finansiella risker såsom valutarisker, räntenivåer, 
råvaru priser, kreditrisker och andra motpartsrisker. I nuläget 
är dessa av relativt liten ekonomisk betydelse. Av MediRox 
försäljning är majoriteten i SEK, även om försäljning i euro 
och USD förekommer och ökar. För att minimera riskerna 
vid den ökande exporten samarbetar MediRox i speciella 
lägen med EKN, Exportkreditnämnden.

 MediRox enskilt största risk är förändringar i omvärlden, 
såväl politiska som terapeutiska. Förändringar inom vårdens 
regelsystem och användning av nya blodförtunnande läke-
medel som inte behöver kontrolleras med analys av PT kan 
på lång sikt få stor effekt på enskilda marknader. MediRox 
har därför sedan många år breddat såväl produktutbud som 
antal aktiva marknader.

 Bolaget har i dag flera anställda med nyckelkompetens. 
Plötsliga personalförändringar skulle kunna ge en negativ 
inverkan. För att motverka detta utbildas personal till att 
kunna ersätta varandras funktioner i bolaget, och det bedrivs 
ett kontinuerligt arbete för att minimera riskerna för produk-
tionsstörningar.

 Kvalitetssäkring är en central funktion inom MediRox. Med 
en ökad produktionstakt och fler nya produkter ökar riskerna 
för produktionsfel. MediRox möter den risken genom ett 
aktivt arbete med produktionsutveckling och är certifierade 
enligt ISO 13485.

 Produkterna inom Reagens och kontroller är, som för övriga 
företag i branschen, inte skyddade mer än genom produktions- 
sekretess och det ständiga utveck lingsarbete som sker.  
MediRox har redan visat sig ligga i framkanten vad gäller 
produkter för den nordiska marknaden.

 Bolaget har inga lån och kreditförlusterna var 2015 obefintliga.
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Under 2015 har MediRox haft i genomsnitt 13 (12) anställda, 
varav 9 är kvinnor och 4 är män. En person har slutat och ersatts 
av en nyanställd.

Nuvarande personals genomsnittliga anställningstid hos MediRox  
är 5,6 (6,0) år och den genomsnittliga åldern är 46 (42) år.

Personalen har utbildning och erfarenhet som mycket väl svarar 
mot de arbetsuppgifter de har och vid behov sker kontinuerlig 
vidareutbildning. Under 2015 har utbildning skett såväl internt 
som externt.

De anställda har gedigen erfarenhet från arbetsgivare som Kabi 
Diagnostica, Chromogenix och Astra Zeneca eller är utbildade 
koagulations- och biokemispecialister.

Hälsorisken i verksamheten är låg och det har inte varit några 
incidenter under året. För att främja motion och hälsa erbjuder 
MediRox friskvårdsbidrag till sina anställda.

Produktionspersonalens arbetsuppgifter består huvudsakligen 
av tillverkning av reagens och kontrollmaterial vilket normalt 

PERsoNAL 2015
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innebär beredning, frystorkning, etikettering, förpackning och 
kvalitetskontroll. Andra exempel på arbetsuppgifter är arbeten 
runt utvecklingsverksamheten, hantering av lager, ordermottag-
ning, leveranser, allmän administration samt ekonomifunktion.

MediRox har utökat sin forsknings- och utvecklingsavdelning med  
en heltidstjänst under 2015. Syftet är att utöka förmågan att ta 
fram nya produkter och förbättra stödet till MediRox kunder.

Företagets målsättning är att så mycket som möjligt av verksam-
heten ska skötas av de anställda och att externa kostnader ska 
minimeras. MediRox har dock sedan många år knutit till sig 
spetskompetens inom flera områden via konsulter där bolagets 
storlek inte motiverar anställning.

ledningsgRUppen
Ledningsgruppen under året har bestått av VD Robert Löfvenmark,  
CFO Anna Gimlander, kvalitetsansvarig Linda Östling, produk-
tionsansvarig Roine Lindeborg samt FoU-ansvarig Elvar  
Theodorsson. 

 

bakre raden från vänster: irene Klasson, magdalena tharaldsen, vlada dapkute, Roine lindeborg, patricia Wennerstrand, 
christer hultman, anna gimlander, tove Forsberg, susanne svensson. sittande från vänster: martina abelius, liza sandström, 
Robert löfvenmark, linda Östling. längst fram: bitte hedlund, martina nylander. saknas: tommy larsson.
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maRie ÅstRÖm, oRdFÖRande, FÖdd 1966
 Sektionschef på Försvarets Materielverk.

 Invald i styrelsen i maj 2014.

 Är oberoende av MediRox och dess större ägare.

 Övriga styrelseuppdrag: inga övriga uppdrag.

 Äger 5 000 st B-aktier.

 Närvaro på styrelsemötena under 2015: 6 av 6 möten.       

tomas lindahl, ledamot, FÖdd 1954
 Professor och överläkare.

 Invald i styrelsen i april 2011.

 Är oberoende av MediRox och dess större ägare.

 Övriga styrelseuppdrag: Nordic Haemostasis (ordf )  
delägare i Diapensia HB.

 Äger 15 600 st A- respektive B-aktier.

 Närvaro på styrelsemötena under 2015: 6 av 6 möten.       

elvaR theodoRsson, ledamot, FÖdd 1953
 Professor och överläkare. Driver företaget BioData sedan 1985.

 Invald i styrelsen i april 2013.

 Är oberoende av MediRox och dess större ägare.

 Övriga styrelseuppdrag: inga övriga uppdrag.

 Äger 101 000 st A-aktier.

 Närvaro på styrelsemötena under 2015: 6 av 6 möten.       

bill tUnbRant, ledamot, FÖdd 1950
 VD i eget bolag.

 Invald i styrelsen i augusti 2014.

 Är ej oberoende av MediRox och dess större ägare.

 Övriga styrelseuppdrag: Opcon AB, Bio-Yao AB, Sinoreagens AB,  
Timcon AB, Nordic Coag Invest AB och Nordic Biomarker AB.

 Äger 51 400 st A-aktier och 103 500 st B-aktier.

 Närvaro på styrelsemötena under 2015: 6 av 6 möten.       

peteR schmid, ledamot, FÖdd 1957
 Industriell rådgivare.

 Invald i styrelsen i augusti 2014.

 Är oberoende av MediRox och dess större ägare.

 Övriga styrelseuppdrag: LKAB Wassara AB, Petra Wester AB.

 Äger inga aktier.

 Närvaro på styrelsemötena under 2015: 6 av 6 möten.       

stYRELsEN 2015
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fINANsIELLA MÅLsÄttNINgAR
Den finansiella informationen påverkas av strukturella förändringar, nedskrivningar och utvecklingsprojekt.

Finansiell ställning
MediRox finansiella ställning är fortsatt god. Soliditeten var vid årets utgång 73 (76) procent och skuldsättningsgraden 37  
(32) procent. Finansnettot under perioden uppgick till 0,0 (0,1) Mkr. Eget kapital per aktie uppgick till 3,18 (2,52) kr per  
2015-12-31. En utdelning för 2014 har under året erlagts med totalt 1,5 Mkr, vilket motsvarar 0,25 kr per aktie.

mediRox Finansiella mÅl 2016–2019
 MediRox omsättningsförändringar är svårprognostiserade på grund av den komplexa marknadssituationen där minskad direkt-

försäljning ersätts med försäljning till distributörer, samtidigt som en kontinuerlig expansion sker. Företagets bedömning är att 
omsättnings tillväxten kommer att ligga på 10–15 procent, vilket ska uppnås genom volymökningar och ett breddat utbud av  
produkter.

 Vinstmarginalen 2015 var 20 (20) procent. Målet är att vinstmarginalen på lång sikt ska vara minst 15 procent.

 För att behålla hög kompetens och konkurrenskraft bör MediRox på lång sikt investera motsvarande cirka 10 procent av omsätt-
ningen i utveckling av nya produkter.

 För att MediRox utifrån ett långsiktigt perspektiv ska behålla marknadsposition och öka sin konkurrenskraft bör cirka 5 procent av 
omsättningen investeras i marknadsföring.

 Eget kassaflöde ska finansiera löpande investeringar. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 (5,2) Mkr.

FRamtidsUtsiKteR
Med MediRox starka position på den Nordiska marknaden tror ledningen på en fortsatt långsiktig tillväxt och goda möjligheter att nå  
nya användare. Men MediRox har relativt sett få och stora kunder som beställer för långa förbrukningsperioder, och utvecklingen för 
enskilda kvartal eller år kan vara svårbedömd. Bolaget har haft en mycket positiv utveckling sedan 2008/2009 och kan mot bakgrund  
av detta avsätta mer resurser för strateg iskt arbete, utveckling och marknadsföring. Strategiskt söker bolaget internation ella sam arbets-
partners bland annat distributörer för ökad försäljning. Men vi bygger också upp närmare samarbeten inom koagulations forskning 
samt med instrumenttillverkare.

Utbyggnaden av utvecklingsverksamheten fortskrider och MediRox reagensutveckling i Linköping intensifieras med ambitionen att 
färdigställa en internationellt gångbar portfölj med koagulationsreagens.

fINANsIELL INfoRMAtIoN
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eKonomisK ÖveRsiKt

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011
Intäkter, Tkr 34 737 31 639 29 229 26 305 25 895

Täckningsgrad, % 67 66 65 69 71

Rörelseresultat, Tkr  6 940 6 249 6 048 5 379 5 536

Rörelsemarginal, %  20 20 21 20 21

Res efter finansiella poster, Tkr 6 935 6 294 6 075 5 475 5 599

Vinstmarginal, % 20 20 21 21 22

Årets resultat, Tkr 4 067 3 639 3 501 2 950 3 540

Soliditet, % 73 76 80 79 79

Skuldsättningsgrad, % 37 32 28 27 26

Kassalikviditet, % 307 354 407 408 400

Eget kapital, Tkr   12 266 9 683 11 978 14 412 17 396

Direktavkastning MROX A % 2 2 9 11 13

Direktavkastning MROX B % 2 2 9 11 11

Avkastning på eget kapital, % 32 32 21 16 20

Avkastning på totalt kapital, % 31 33 29 24 24

Anställda i medeltal, st 13 12 11 10 9

Data per aktie 2015 2014 2013 2012 2011
Resultat per aktie, kr 1 0,69 0,61 0,59 0,50   0,60

Resultat per aktie efter utspädning, kr 1 0,69 0,61 0,59 0,50 0,60

Kassaflöde per aktie efter investeringar, kr 1 0,68 0,56 0,67 0,64 1,00

Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamheten, kr 1  0,43 -0,44 -0,33 -0,36 0,60 

Eget kapital per aktie, kr 1 3,18 2,52 2,69 2,89 3,19

Genomsnittligt antal aktier, Tst 1 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934

Antal aktier vid periodens utgång, Tst  5 934 5 934 5 934 5 934 5 934

Utdelning per aktie, kr 0,252 0,25 1,00 1,00 1,00 

Aktiekurs vid årsslut, kr (A-aktie) 15,00 15,00 11,10 9,40 7,60

Aktiekurs vid årsslut, kr (B-aktie) 15,00 12,70 11,20 9,40 9,50

Aktieomsättning, Tst 2 390 1 269 698 588 299

Andel aktier omsatta i förhåll. till genomsnittligt antal aktier, % 40 21 12 10 5

1 Justerat för fondemissionselement, apportemission och split.

2 Förslag.

3 Jämförelseåren 2011 och 2012 har inte räknats om enligt K3 vilket kan innebära bristande jämförbarhet.
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AKtIEhANDELN 2015
MediRox aktie är noterad sedan 1998 och handlas sedan den 10 december 2008 hos AktieTorget. Aktiekursen (senaste betalkurs) var 
31 december 15,00 (15,00) kr för A-aktien och 15,00 (12,70) för B-aktien, vilket ger ett börsvärde på 89,0 (81,4) Mkr.

Högsta betalkurs under året för A-aktien var 31 mars med 16,50 (19,00) kr, och för B-aktien 30 mars med 16,90 (18,90) kr. Lägsta 
betalkurs var 18 februari med 11,00 (10,50) kr för A-aktien, och 18 februari för B-aktien med 11,00 (10,70) kr. 

Antalet omsatta A-aktier var 475 249 (214 795) st och antalet omsatta B-aktier var 1 914 308 (1 054 605) st, vilket ger totalt 2 389 557  
(1 269 400) st omsatta aktier under året vilket motsvarar 40 (21) procent av aktiestocken. Antalet aktieägare uppgick till 562 (573) st.

Ägarstruktur
Antal  

A-aktier
Antal  

b-aktier
Andel av  
kapital %

Andel av  
röster %

Ahead Global Investment Ltd 757 045 525 045 21,6 27,3

Jan Petersen 444 559 330 484 13,1 16,1

Ribbskottet AB 175 000 450 000 10,5 7,4

Lars Olsson 149 160 149 979 5,0 5,5

Dan Prytz 142 045 140 045 4,8 5,3

Niklas Johansson 175 000 - 3,0 5,9

Bill Tunbrant 51 400 103 500 2,6 2,1

David Lindström 27 000 118 000 2,4 1,3

Elvar Theodorsson 101 000 - 1,7 3,4

Lars-Erik Sandberg 45 900 55 000 1,7 1,7

Summa 10 största ägarna 2 068 109 1 872 053 66,4 76,0

Övriga 552 ägare 568 891 1 424 947 33,6 24,0

totalt antal aktier  2 637 000 3 297 000 100,0 100,0

AKtIEN och ÄgARstRUKtUR

grafer hämtade från avanza bank.

mRx a mRx b
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aKtieKapitalet

Aktiekapitalet i MediRox uppgår till 1 978 000 kronor och är fördelat på 5 934 000 aktier, varav 2 637 000 A-aktier och 3 297 000 
B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. MediRox A-aktie berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10-dels röst. MediRox har 
inte utgivit några optioner eller andra värdepapper som kan komma att innebära utspädning. Utvecklingen i antal utestående aktier 
framgår av tabellen nedan.

Aktiehistorik

År/
månad transaktion

Nominellt 
värde/ 

aktie (kr)

förändring  
av aktie-
kapitalet

totalt 
aktie-

kapital 
 Antal 

A-aktier 
Antal 

b-aktier 

totalt 
antal 

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

2009-06 Fondemission 0,3 989 000 1 978 000 2 637 000 3 297 000 5 934 000

Utdelningspolicy

Den framtida utdelningen kommer att anpassas till bolagets resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.
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ÅRsREDoVIsNINg och föRVALtNINgsbERÄttELsE
Styrelsen och verkställande direktören för MediRox AB (publ), organisationsnummer 556552-4054, avger härmed 
följande årsredo visning  för räkenskapsåret  2015-01-01 – 2015-12-31.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

föRVALtNINgsbERÄttELsE

veRKsamheten
MediRox AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför reagens, kontroller och instrumentering inom  
området diagnostik. Bolagets aktier är upptagna till handel på AktieTorget sedan december 2008.

FÖRsälJning
MediRox omsättning inklusive aktiverat arbete för helåret uppgick till 34,7 (31,6) Mkr, vilket var en ökning med 10 procent.  
85 procent (82) av försäljningen var till OEM- och återförsäljarkunder och 15 procent (18) till slutkunder, på främst den svenska 
marknaden.Täckningsgraden uppgick till 67 (66) procent. 

ResUltat
MediRox rörelseresultat uppgick till 6,9 (6,2) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,9 (6,3) Mkr. Resultat per aktie  
uppgick till 0,69 (0,61) kr. 

pRodUKtUtvecKling 
MediRox arbetar kontinuerligt med att uppgradera och utveckla nya produkter. Kostnaderna för produktutveckling uppgick till  
cirka 1,0 (0,9) Mkr, varav 0,9 (0,7) Mkr har aktiverats. Det som inte aktiverats avser grundforskning. 

Kapitalbindning
Varulagret uppgick till 5,7 (4,5) Mkr motsvarande en omsättningshastighet om 2,3 (2,4) ggr. Kundfordringarna uppgick till  
5,4 (4,7) Mkr vilket motsvarar 0,2 (0,2) ggr årsförsäljningen. Avkastningen på totalt kapital var 31 (33) procent.

Finansiell ställning
MediRox kassalikviditet uppgick till 307 (354) procent. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4,0 (3,3) Mkr. Det egna kapitalet 
uppgick vid utgången av året till 12,3 (9,7) Mkr, vilket ger en soliditet på 73 (76) procent.

RisKeR 
Bolagets väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer består av politiska beslut, att merparten av produkterna är konkurrensutsatta,  
produktionsstörningar, personalförändringar och i viss mån valutarisker.

peRsonal
Antalet anställda var i medeltal 13, varav 9 kvinnor och 4 män. Genomsnittlig ålder är 46 år och de har i genomsnitt varit anställda i 
5,6 år. Personalen har utbildning och erfarenhet som mycket väl svarar mot de arbetsuppgifter de har. Vidareutbildning sker vid behov. 
Bolaget har utsett en ledningsgrupp som inklusive VD består av totalt fem personer. För mer information, se not 3.

milJÖpolicy
MediRox produkter används i viktiga processer och kvalitetsarbetet sker därför med största noggrannhet. Utgångspunkten för  
kvalitetsarbetet är kvalitetssystemet ISO 13485, som är specifikt för just medicintekniska produkter.

aKtiens ÖveRlÅtbaRhet samt väsentliga avtal som pÅveRKas av en ägaRFÖRändRing
Av MediRox totalt 5 934 000 st aktier är 2 637 000 st A-aktier och 3 297 000 st B-aktier. MediRox A-aktie berättigar till 1 röst och 
B-aktien till 1/10-dels röst. Kvotvärdet är 0,33 kr/aktie. Bolagets aktier är sedan 10 december 2008 noterade på AktieTorget, tidigare 
var de listade på NGM Equity. Såvitt bolaget känner till finns det ingen överenskommelse mellan bolagets aktieägare, eller annat för-
hållande, som begränsar rätten att överlåta aktier i MediRox. Bolaget har inte ingått några avtal som innehåller villkor som upphör om 
ägarkontrollen förändras.
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aKtieägaRna
Information om bolagets aktieägare och aktien samt ägarstruktur finns på sidan 13–14 i MediRox årsredovisning 2015.

ÖvRigt
MediRox tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av  
finansiella rapporter.

MediRox har ett aktiekapital om 1 978 000 kronor fördelat på 5 934 000 aktier. 

eKonomisK ÖveRsiKt

2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Resultat per aktie, kr 0,69 0,61 0,59 0,50 0,60

Soliditet, % 73 76 79 79 79

Förändring  
omsättning, % 10 8 11 2 9

disposition av FÖRetagets vinst elleR FÖRlUst
Till bolagsstämmans, i MediRox AB, förfogande står 8 910 008 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 0,25 kr per aktie 1 483 500

I ny räkning överförs 7 426 508

8 910 008

styRelsens FÖRslag till beslUt om vinstUtdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1,5 Mkr vilket motsvarar 0,25 kr per aktie. Föreslagen avstämningsdag är den 25 april 
2016. Euroclear Sweden AB räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 28 april 2016. Styrelsen anser att den före-
slagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det 
egna kapitalet samt bolagets likviditet och ställning i övrigt.          
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REsULtAtRÄKNINg (Not 1)

tkr Not
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Nettoomsättning  33 858 30 904

Aktiverat arbete för egen räkning 879 735

Rörelsens intäkter 34 737 31 639

Rörelsens kostnader

Varukostnad  -11 610 -10 766

Övriga externa kostnader 4 -5 238 -4 083

Personalkostnader 3 -10 021 -8 915

Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -927 -1 626

Rörelseresultat  6 941 6 249

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 5 56

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -11 -11

Resultat efter finansiella poster 6 935 6 294

bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -1 700 -1 600

Resultat före skatt 5 235 4 694

Skatt på årets resultat 7 -1 168 -1 055

Årets resultat 4 067 3 639

Resultat per aktie 8 0,69 0,61
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bALANsRÄKNINg (Not 1)

tkr Not 2015-12-31 2014-12-31
tillgÅngaR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  

Balanserade utgifter 9 2 374 2 016

Koncessioner, patent och liknande rättigheter 10 0 0

summa immateriella anläggningstillgångar 2 374 2 016

Materiella anläggningstillgångar  

Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 11 1 988 1 580

summa materiella anläggningstillgångar 1 988 1 580

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 12 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 7 7

Andra långfristiga fordringar 14 10 24

summa finansiella anläggningstillgångar 17 31

summa anläggningstillgångar 4 379 3 627

omsättningstillgångar

Varulager 15 5 743 4 549

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 415 4 660

Övriga fordringar 532 423

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 413 598

summa kortfristiga fordringar 7 360 5 681

Kassa och bank 16 8 333 5 804

summa omsättningstillgångar  21 436 16 034

sUMMA tILLgÅNgAR 25 815 19 661
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bALANsRÄKNINg (Not 1)

tkr Not 2015-12-31 2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 17

Aktiekapital 1 978 1 978

Reservfond 1 378 1 378

summa bundet eget kapital 3 356 3 356

Balanserat resultat 4 843 2 688

Årets resultat 4 067 3 639

summa fritt eget kapital 8 910 6 327

summa eget kapital 12 266 9 683

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 8 430 6 730

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 120 1 818

Övriga kortfristiga skulder 427 388

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 572 1 042

summa kortfristiga skulder 5 119 3 248

sUMMA EgEt KAPItAL och sKULDER 25 815 19 661

Poster inom linjen 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 18 2 000 2 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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föRÄNDRINg EgEt KAPItAL (Not 17)

tkr
Aktie- 

kapital Reservfond

balanserade  
resultat inkl.  

årets resultat
totalt  

eget kapital
Ingående eget kapital 2015-01-01 1 978 1 378 6 327 9 683

Utdelning -1 484

Årets resultat 4 067

Utgående eget kapital 2015-12-31 1 978 1 378 8 910 12 266
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KAssAfLöDEsANALYs (Not 1)

tkr Not
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 6 935 6 294

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 1 064 1 613

7 999 7 907

Betald skatt -1 116 -899

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar i rörelsekapitalet

6 883  
7 008

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -1 295 -65

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -1 769 -2 022

Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder 1 871 264

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 690 5 185

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Amortering av finansiella anläggningstillgångar 15 -24

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -879 -949

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -813 -876

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 677 -1 849

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utdelning -1 484 -5 934

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 484 -5 934

Årets kassaflöde 2 529 -2 598

Likvida medel vid årets ingång 5 804 8 402

Likvida medel vid årets utgång 8 333 5 804

tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa 2 2

Banktillgodohavanden 8 331 5 802

8 333 5 804

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 2015 består av av- och nedskrivningar för anläggningstillgångar  
927 Tkr (1 626) och nedskrivning av lager 101 Tkr (132) samt orealiserade vinster om 36 Tkr (145). För betalda  
ränteintäkter och kostnader hänvisas till not 7 och 8.        
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NotER              
  

not 1  RedovisningspRincipeR och boKslUtsKommentaReR
Redovisningen för MediRox AB för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2015 har godkänts av styrelsen och verkställande 
direktören för publicering den 7 april 2016 och kommer att föreläggas årsstämman 2016 för fastställande.

grunder för redovisningen
De finansiella rapporterna upprättas med tillämpning av Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).

Alla belopp är i tusental svenska kronor (Tkr) om inget annat anges, och avser perioden 1 januari – 31 december 2015 för resultat-
relaterade poster respektive 31 december 2015 för balansräkningsrelaterade poster.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i MediRox 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 MediRox består i all väsentlighet 
enbart av  belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redo-
visas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Obeskattade reserver redovisas inklusive 
uppskjuten skatteskuld. 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 
balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde. Finansiella omsättningstillgångar värderas vid första redovisnings-
tillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Därefter 
värderas finansiella omsättningstillgångar till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Långfristiga fordringar, långfristiga skulder samt leverantörsskulder värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av  
effektivräntemetoden.

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

Utländsk valuta
För utländsk valuta används balansdagens kurs. I princip all exportförsäljning sker i euro, men försäljning i US-dollar förekommer till 
specifika kunder.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först-in-först-ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta materialkostnader samt schablon om 
3 procent för hemtagningskostnader.      
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Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter 
för förbättring av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Avskrivningarna baseras på 
anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod. Egenutvecklade tillgångar 
skrivs av från och med den tidpunkt då de kan säljas eller tas i bruk. Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras 
vid behov.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats:          

Immateriella anläggningstillgångar:   

- Balanserade utgifter 10 %

- Koncessioner, patent och liknande rättigheter 14 %

Materiella anläggningstillgångar:

- Maskiner och andra tekniska anläggningar 10–20 %  

- Inventarier, verktyg och installationer 7–33 %    

balanserade utgifter
Utvecklingskostnader för produkter som anses utgöra standardprodukter aktiveras i balansräkningen som immateriella anläggnings-
tillgångar. 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 immateriella 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. Utgifter 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 MediRox tillgångar.  
Om det föreligger någon indikation på att en tillgång har minskat i värde sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. En 
nedskrivning redovisas i resultaträkningen. 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 redo-
visats, 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 klassi- 
 ficeras som finansiell leasing. Leasing av tillgångar där leasegivaren i allt väsentligt kvarstår som ägare av tillgången klassificeras som 
operationell leasing. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. MediRox klassificerar samtliga leasingåtaganden som 
operationella oberoende av deras ekonomiska innebörd.

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.    
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not 2  UppsKattningaR och bedÖmningaR
För att kunna upprätta redovisningen i enlighet med 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.  
 

not 3  anställda och peRsonalKostnadeR

Medelantalet anställda
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Män 4,2 4,5

Kvinnor 8,9 7,0

Totalt 13,1 11,5

Könsfördelning i företagsledningen 2015-12-31 2014-12-31

Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 20 % 20 %

Företagsledningen 40 % 60 %

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Styrelse och VD 1 563 1 452

Övriga anställda 5 065 4 352

summa 6 628 5 804

Sociala kostnader 2 997 2 763

(varav pensionskostnader) 779 754
   

Av MediRox pensionskostnader avser 295 (264) VD.

Ersättningar till verkställande direktören, ledningsgruppen och övrig personal
För ersättning till VD och andra ledande befattningshavare föreligger riktlinjer sedan årsstämman 2010. Dessa riktlinjer omfattar även 
framtida ändringar av ersättningar, se vidare www.medirox.se. Ersättningen till VD regleras i detalj genom ett långtidskontrakt, och för 
övriga anställda fattas beslut om ersättning och förmåner av styrelsen. Någon särskild ersättningskommitté har således inte förekommit. 
Ersättningar och förmåner utgörs av grundersättning, gratifikation och pension. Ledningsgruppen bestod under året av Robert  
Löfvenmark (VD), Linda Östling, Roine Lindeborg, Anna Gimlander och Elvar Theodorsson. Utöver ledningsgruppen hade bolaget  
i snitt 9 anställda.

Alla som är tillsvidareanställda eller arbetar minst 50 procent har möjlighet till en gratifikation, som är resultatbaserad, vilket maximalt 
får kosta bolaget ett prisbasbelopp inklusive sociala avgifter per anställd. Hänsyn ska även tas till aktuell sysselsättningsgrad. Gratifika-
tion för 2015 kommer att betalas ut under 2016.

MediRox har avgiftsbestämd pensionsplan, ITP1 i Collectum. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. Pensions - 
åldern för verkställande direktören och övriga i ledningsgruppen är 65 år. Som pensionsgrundande lön avses grundlön. För verk ställ-
ande direktören gäller 12 månaders uppsägningstid från bolagets sida, medan verkställande direktören har 6 månaders uppsägningstid. 
Verkställande direktören har inte rätt till något avgångsvederlag.
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Ersättningar till styrelsen
Till ordförande Marie Åström och styrelseledamöterna Tomas Lindahl, Peter Schmid, Bill Tunbrant och Elvar Theodorsson utgår  
styrelsearvode enligt bolagsstämmans beslut.

Grund- 
lön

Grati  - 
fikation

Pensions-  
kostnad Summa

Åström, styrelsens ordförande 156 0 0 156

Ledamöter (4 st) 356 0 0 356

Löfvenmark, verkställande direktör 998 8 295 1 301

Övriga i ledningsgruppen (3 st) 1 370 23 153 1 546

summa 2 880 31 448 3 359

transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga priser.

not 4  leasing

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Operationell leasing

Leasingavgifter, årets kostnad 944 727

Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 965 760

Senare än ett år men inom fem år 185 690

Senare än fem år 0 0

summa 1 150 1 450

not 5  ÖvRiga RänteintäKteR och liKnande ResUltatposteR

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Övriga ränteintäkter 5 56
              

not 6  RänteKostnadeR och liKnande ResUltatposteR 

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Övriga ränteintäkter 11 11
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not 7  sKatt pÅ ÅRets ResUltat     

2015-12-31 2014-12-31

Aktuell skatt -1 168 -1 122

Uppskjuten skatt 0 67

-1 168 -1 055

Effektiv skatt

Resultat före skatt 5 235 4 694

Teoretisk skatt -1 152 -1 033

Ej avdragsgilla kostnader -16 -22

-1 168 -1 055

not 8  ResUltat peR aKtie
Resultat per aktie är beräknat enligt följande: årets resultat, 4 067 Tkr (3 639), dividerat i genomsnittligt antal aktier, 5 934 000 st.  
Inga utestående värdepapper kan medföra utspädning. Genomsnittligt antal aktier är samma antal som finns utestående per den  
31 december 2015.            
 

not 9  balanseRade UtgiFteR

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 24 683 23 734

Utrangering -6 234 0

Nyanskaffningar 879 949

UB 19 328 24 683

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Vid årets början -22 667 -21 446

Utrangering 6 234 0

Nedskrivning 0 -246

Årets avskrivningar -521 -975

UB -16 954 -22 667

Redovisade värden 2 374 2 016
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not 10  KoncessioneR, patent och liKnande RättigheteR

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 3 106 3 106

UB 3 106 3 106

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Vid årets början -3 106 -3 106

UB -3 106 -3 106

Redovisade värden 0 0

not 11  masKineR, inventaRieR och teKnisKa anläggningaR    

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 5 357 4 866

Utrangering -153 0

Nyanskaffningar 1 120 876

UB 6 324 5 742

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Vid årets början -3 777 -3 757

Utrangering 153 0

Årets avskrivningar -712 -405

UB -4 336 -4 162

Redovisade värden 1 988 1 580



28
www.medirox.se

Årsredovisning 2015

not 12  andelaR i intResseFÖRetag

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 0 0

UB 0 0

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Vid årets början 0 0

UB 0 0

Redovisade värden 0 0

specifikation av bolagets 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 kapitalandelen i årets förändring av obeskattade reserver. Bolagets resultatandel ingår inte 
i bolagets resultat enligt kapitalandelsmetoden.          

Intresseföretag/org.nr, säte
Justerat EK / 
årets resultat

Andelar /  
antal i %

Bokfört  
värde

AB NorrRetur Invest f.d. Malmfältens ArticLab AB 1 332 3 000 0

556521-8426, Gällivare 33 42,86

not 13  andRa lÅngFRistiga väRdepappeRsinnehav

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 7 7

UB 7 7
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not 14  andRa lÅngFRistiga FoRdRingaR

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 24 0

Årets anskaffning 0 24

Årets avyttring -14 0

UB 10 24

not 15  vaRUlageR 

2015-12-31 2014-12-31

Råvaror och förnödenheter 4 108 2 696

Färdigvaror 1 635 1 853

5 743 4 549

not 16  liKvida medel
MediRox har upptagit en checkkredit om 1 000 Tkr som inte utnyttjas, men för att säkra upp för oförutsedda händelser.  
 

not 17  eget Kapital
Aktiekapitalet i MediRox AB uppgår till 1 978 000 kronor och är fördelat på 5 934 000 st varav 2 637 000 A-aktier och  
3 297 000 B-aktier (kvotvärde 0,33). MediRox innehar inga egna aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. MediRox  
A-aktie berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10-dels röst.

not 18  ställda säKeRheteR och ansvaRsFÖRbindelseR

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Panter och säkerheter för egna skulder

Företagsinteckningar 2 000 2 000
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med  Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3), respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av MediRox ställning och resultat samt att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som MediRox står inför.

Studsvik den 7 april 2016             
   

               
 

               
               
 

Marie Åström   Peter Schmid      
Styrelseordförande   Styrelseledamot       
      

           
     

           
     

          
Tomas Lindahl   Bill Tunbrant 
Styrelseledamot   Styrelseledamot       
      

           
     

           
     

Elvar Theodorsson   Robert Löfvenmark     
Styrelseledamot   Verkställande direktör      
       

               
 

               
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2016

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mikael Fredstrand              
Auktoriserad revisor



31
www.medirox.se

Årsredovisning 2015

REVIsIoNsbERÄttELsE
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DEfINItIoNER
omsättning
Bolagets totala inkomster inklusive egna aktiveringar, valuta-
justeringar och annan extraordinär intäkt.

Nettoomsättning
Bolagets inkomster från ordinarie försäljningsverksamhet.

täckningsgrad
Nettoomsättning minus varukostnad i procent av netto-
omsättning.

orderstock
Orderstocken definieras som beställningar som gjorts av kunder 
men ej fakturerats vid en viss tidpunkt.

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 kort-
fristiga skulder.

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

Kassaflöde per aktie efter investeringar
Kassaflöde efter investeringar dividerat med genomsnittligt 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, fondemissionselementen och 
apportemission genomförda under året samt under senare år.
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