
1 januari - 31 december 2017
Bokslutskommuniké
MedicaNatumin AB (publ) 

Juli-december 2017

• Periodens nettoomsättning uppgick till  
67,4 MSEK (66,1)

• EBITDA uppgick till 8,4 MSEK (12,4)

• Periodens resultat efter skatt uppgick till  
3,8 MSEK  (-0,5)

• Resultatet per aktie uppgick till  
0,0103 SEK (-0,0013)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 6,4 MSEK (29,0)

Januari-december 2017

• Periodens nettoomsättning uppgick till  
128,0 MSEK (115,6)

• EBITDA uppgick till 12,3 MSEK (17,3)

• Periodens resultat efter skatt uppgick till  
-6,0 MSEK (1,7)

• Resultatet per aktie uppgick till  
-0,0161 SEK (0,0047)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till -2,4 MSEK (13,7)

Väsentliga händelser under perioden januari-december 2017

• Lansering av fotkrämen FootPro via CCS Healthcare, nagelgel som behandlar fotsvamp under varumärket  
Wartner via Omega Pharma, nya L-Argiplex Total i vårt lustsegment, samt Ester-C 500 och 1000 mg i Norge.

• MedicaNatumin har tilldelats följande utmärkelser: Årets leverantör hos hälsokedjan Life. Produkten L-Argiplex 
Total utsågs till Årets Energiboost på Swedish Health Awards. 

• Nedskrivning till noll har skett avseende varumärket och försäljningsrättigheterna till produkten Velloflex. 
• Europeiska Patentverket utfärdade ett patent för användning av bolagets teknologi avseende Pentane-1,5-diol 

som odörreducerande i produkter.
• Nytt exportavtal tecknades med läkemedelsföretag för MENA-området till försäljningsvärde av ca 28 MSEK över 

en treårsperiod enligt avtalade minimikvantiteter.
• Moderbolaget bytte namn till MedicaNatumin AB (publ)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Ulrika Albers tar över som VD. 
• Amerikanska Patentverket utfärdade ett patent för användning av bolagets teknologi avseende Pentane-1,5-diol 

som konserveringsmedel.
• MedicaNatumin hade ett genombrott på den kinesiska marknaden genom en order från vår exklusiva distributör 

som omfattade flera produkter i Jabushesortimentet. Värdet av ordern beräknas till ca 6 MSEK.
• Bolaget har även ett tecknat avtal om en ny produkt med bioteknikföretaget Ellen AB (publ).

FINANSIELL ÖVERSIKT

MSEK
2017 2016 2017 2016

juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 67,4 66,1 128,0 115,6

Bruttoresultat 41,6 49,7 79,7 78,7

EBITDA 8,4 12,4 12,3 17,3

Rörelseresultat, EBIT 4,0 3,7 -8,1 5,9

Resultat före skatt 4,0 -0,7 -8,7 1,1

Periodens resultat 3,8 -0,5 -6,0 1,7

Resultat per aktie (SEK) 0,0103 -0,0013 -0,0161 0,0047

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 29,0 -2,4 13,7

Periodens kassaflöde 0,4 6,1 -7,6 5,9
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Kommentar från VD

Innovationsarbete och utveckling av 
patentplattformar
Vår befintliga patentplattform är bred och det finns ett 
antal olika användningsområden inom och utanför kon-
cernens strategi- och fokusområde. Vi arbetade vidare 
med de områden vi identifierat som intressanta för att 
dels kunna komplettera med nya patent och dels för att 
kunna utlicensiera patent som ligger utanför koncer-
nens strategi- och fokusområde. Under året har patent 
för Pentane-1,5-diol utfärdats av europeiska patentverket 
tätt efterföljt av amerikanska patentverket vid årsskiftet. 

Vårt FoU-team har under året färdigställt flera patente-
rade produkter som kommersialiserats av våra partners 
på vår hemmamarknad samt initierat produktutveckling 
inom Jabushe-sortimentet.

Försäljning och marknad
MedicaNatumin är en väletablerad och uppskattad 
samarbetspartner. Detta bekräftades bland annat då 
vi under våren fick utmärkelsen Årets leverantör av 
Life. Sedan årsskiftet har vi arbetat för att ytterligare 
förstärka vår närvaro och vårt engagemang i alla våra 
distributionskanaler. Flertalet produkter har bidragit 
till det positiva resultatet för året med Jabushe och 
Jabushe Collacen som sticker ut med fin utveckling 
samt lanseringen av Ester-C 500 och 1000 mg i Norge. 
Lanseringen av L-Argiplex Total var mycket lyckad och 
resulterade i en utmärkelse som årets energiboost.

Under året har även våra kunder lanserat flera produkter 
baserade på våra plattformar. Vår partner CCS Health-
care som introducerade vår fotkräm under varumärket 

Det är glädjande att koncernen under 2017 ökade omsättningen 
med 10,7 procent från 115,6 MSEK till 128,0 MSEK och att vi 
avslutade 2017 starkt med december som årets bästa månad 
omsättningsmässigt. Vi har haft en positiv trend under andra 
halvåret med en omsättning på 67,4 MSEK jämfört med 60,6 
MSEK första halvåret. Omsättningsökningen med 6,8 MSEK har 
gjorts med bibehållen bruttomarginal och kostnadsbas, vilket 
är ett resultat av det arbete som gjorts för att uppnå synergier i 
koncernen. Under andra halvåret såg vi en ökning av EBITDA-
resultatet jämfört med första halvåret från 3.9 MSEK till 8,4 
MSEK. EBIT-resultatet förbättrades från -12,1 MSEK till 4,0 
MSEK, vilket visar på ett starkt andra halvår.

EBITDA-resultat för helåret 2017 uppgick till 12,3 MSEK vilket 
motsvarar 9,6 procent. Vi har en mycket god tillväxt i vår 
basaffär. Minskningen i EBITDA jämfört med 2016 är inte 
direkt relaterat till basaffären utan beror främst på minskade 
licensintäkter. Vi redovisar ca 2 MSEK i licens-, royalty- och 
övriga engångsintäkter jämfört med de ca 19 MSEK för 
2016. Licensaffärerna varierar i belopp och omfattning 
över tid, men har generellt sett en högre marginalnivå 
jämfört med basaffären. Detta har påverkat resultatet och 
bruttomarginalen negativt under året. Ökade satsningar 
på vår forsknings- och utvecklingsverksamhet har varit 
bidragande till den ökade kostnaden för personal jämfört 
med 2016.

Det svaga EBIT-resultatet för helåret beror främst på 
nedskrivningen till noll avseende varumärket och 
försäljningsrättigheterna till Velloflex, vilket medförde 
en negativ resultatpåverkan med 11,2 MSEK. Detta 
är en jämförelsestörande post. Idag har vi en stark 
varumärkesportfölj där samtliga varumärken genererar 
positiva kassaflöden.
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FootPro, på den svenska marknaden, utvecklades enligt 
förväntningarna. Vår medicinsktekniska produkt som 
behandlar nagelsvamp lanserades av Omega Pharma i 
Europa. Första land ut var Frankrike där produkten säljs 
under varumärket Wartner.  Vi har även under året leve-
rerat till Turkiet, Polen och Baltikum.

I slutet på december 2017 tecknades ett treårsavtal med 
ett läkemedelsföretag i MENA-området och där bedö-
mer vi leveransstart under andra kvartalet 2018. Produk-
terna inom fot- och hudvårdsområdet kommer att till-
verkas i produktionsanläggningen i Habo.

Vi har sett en ökad efterfrågan på våra stora varumärken 
och framförallt för Jabushe från den asiatiska markna-
den. Vår försäljning till Kina sker via en distributör med 
exklusivt avtal genom frihandelszoner och online. De 
positiva signalerna som vi började se under andra halv-
året 2017 resulterade i en större order i januari 2018.

Produktion
Under 2017 ökade vi andelen tillverkning av våra egna 
varumärken jämfört med 2016, en utveckling som vi ser 
fortsätta in i 2018. Totalt sett har beläggningen i vår pro-
duktionsanläggning i Habo successivt ökat under året 
och vi bedömer att de lyckade exportsatsningarna kom-
mer att ge ett ytterligare positivt utslag på beläggningen 
från och med andra kvartalet 2018.

Totalt sett har anläggningen fortfarande outnyttjad kapa-
citet/potential och arbetet med att nå ytterligare ökning 
av produktionsvolym och beläggningsgrad är fortsatt 
prioriterat under 2018. Vi har under andra halvan av 2017 
genomfört aktiviteter som har reducerat ställtid samt 
optimerat batchflöden. Vi ser även denna trend fortsätta 
in i 2018. 

Hållbarhet
Vi har under året inlett processen mot en certifiering av 
bolagets verksamhet enligt kvalitetsledningssystemet 
ISO13485 för medicintekniska produkter. Certifieringen, 
som beräknas ske i maj 2018, är ett effektivt sätt för oss 
att visa för våra intressenter att vi uppnår en viss kravnivå.

En gemensam strategi för fortsatt tillväxt
Vår målsättning är att fortsätta växa nationellt och in-
ternationellt. Vi har en mycket kompetent organisation 
som har erfarenhet av att stödja internationella läkeme-
delsbolag vid nya produktlanseringar. Satsningar på våra 
varumärken kommer att intensifieras med målgrupps- 
anpassad marknadsföring där digitala kanaler kommer 
få större plats.

Vi har under 2017 visat våra erfarenheter av att finna 
partners för våra varumärken, produkter och koncept. 
Vi kommer fortsätta arbetet med att expandera såväl i 
Norden samt övriga Europa, men även Sydamerika och 
Mellanöstern som intressanta marknader. 

Under senhösten startade vi arbetet med att ta fram en 
vision och affärsidé för de kommande tre åren, som vi 
kommer att aktualisera genom vår strategiska plan med 
början från 2018. Som MedicaNatumin kommer vi fort-
sätta vår gemensamma resa mot framgång och tillväxt 
med marknadsföringsinsatser som stärker detta. Vår fi-
nansiella målsättning är en omsättningsökning med ca 
15 procent årligen, en kombination av organisk tillväxt 
och förvärv, för att i slutet på 2020 uppnått en omsätt-
ning på 200 MSEK.

Ulrika Albers 
VD MedicaNatumin

Vision:  

Din livskvalitet och  
ditt välbefinnande  

– vår omtanke. 

Att främja livskvalitet och hälsa 
ska vara de drivande krafterna i 
organisationen i alla led. Från idé 
till upplevelsen av våra produk-

ter och tjänster hos kunder och 
konsumenter.

Mål:

Vårt mål är att bidra till en positiv 
hälsotrend och erbjuda förbättrad 
livskvalitet genom produkter som 
behandlar eller stödjer människo-
kroppens olika funktioner.

Vårt finansiella mål är att i slutet av 
2020 uppnå en omsättning på 
200 MSEK.

Affärsidé:  

Våra innovativa och hållbara 
produkter inom hälsa och  
skönhet i varje hem.

Grunden i MedicaNatumins verksam-
het är att erbjuda innovativa produkter 
och starka varumärken från en hållbar 
och vetenskaplig bas. Vår utgångspunkt 
är att ha en stark position på den nord-
iska marknaden samtidigt som vi ut-
vecklar internationella samarbeten och 
exportverksamhet.
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Om koncernen
MedicaNatumin är en skandinavisk egenvårdskoncern 
med bas i Habo/Jönköping och med fokus på utveck-
ling och marknadsföring av hälsovårdsprodukter – base-
rade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. 
Vårt mål är att bidra till en positiv hälsotrend och erbjuda 
förbättrad livskvalitet genom produkter som behandlar 
eller stödjer människokroppens olika funktioner.

Våra produktserier består av dokumenterade produkter 
inom man- och kvinnohälsa, allmänhälsa samt hudvård. 
Produkterna faller in under kategorierna kosttillskott, 
medicintekniska produkter samt dermatologiska och 
kosmetiska produkter. Bland varumärkena finns ledan-
de kosttillskott som L-Argiplex och Nypozin och den 
vetenskapligt dokumenterade hudvårdserien Jabushe. 
Vi innehar även distributionsrättigheterna för populära 
kosttillskott som Astaxin, Ester-C och Kyolic.

Grunden i företaget är en flexibel innovations och ut-
vecklingsavdelning som i samarbete med Karolinska 

och Sahlgrenska instituten utvecklat våra patenterade 
plattformar: A100 HF (hårtillväxtserum), Tricutan (fa-
ce-lift komplex), Nåva (nagelsvampsbehandling) och 
NOQ (oral herpesbehandling).

Vi tillverkar våra produkter i största utsträckning i vår 
produktionsenhet i Habo i enlighet med gällande re-
gelverk för de olika produkttyperna, samt utvecklar och 
tillverkar även på uppdrag från externa samarbetspart-
ners. Produkterna säljs via hälsofackhandeln, apotek, 
varuhuskedjor och näthandel, primärt på den nordiska 
marknaden men även till konsumenter runt om i världen 
via agenturer.

Vi strävar efter att driva ett hållbart företag ur ekonomis-
ka, sociala, etiska och miljömässiga perspektiv. Vi följer 
som minimum gällande kvalitets- och miljölagstiftning, 
förordningar och övriga bestämmelser. Vårt agerande, 
våra åtaganden och alla våra produkter samt den service 
vi ger ska uppfattas som uttryck för kvalitet.

Försäljning och resultat

Juli-december
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden juli-december 2017 till 67 370 TSEK (66 113). EBITDA under 
perioden juli-december 2017 uppgick till 8 429 TSEK (12 399). Resultatet efter skatt under perioden juli-december 
2017 uppgick till 3 817 TSEK (-496).

Den ökade nettoomsättningen beror främst på en stark tillväxt i basaffären medans licens-, royalty- och övriga en-
gångsintäkter minskat. Det minskade EBITDA-resultatet beror till största del på en lägre bruttomarginal. Den mins-
kade bruttomarginalen beror i sin tur på en minskad andel engångsintäkter. Dessa har generellt en högre marginal 
jämfört med basaffären. 

De minskade externa kostnaderna beror till viss del på ökade synergieffekter. De minskade av- och nedskrivningarna 
under perioden beror främst på en nedskrivning av goodwill 2016 på 2 970 TSEK. Skillnaden i finansnetto beror till 
största del på tilläggsköpeskillingen utöver tidigare avsättning på 4 280 TSEK som under 2016 redovisades som en 
finansiell kostnad. 

Januari-december
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden januari-december 2017 till 127 962 TSEK (115 581). EBITDA 
under perioden januari-december 2017 uppgick till 12 344 TSEK (17 296). Resultatet efter skatt under perioden ja-
nuari-december 2017 uppgick till – 5 980 TSEK (1 678).

Den ökade nettoomsättningen på helår har även den till stor del sin förklaring i en stark tillväxt i basaffären. Ökade 
satsningar på vår forsknings- och utvecklingsverksamhet har varit bidragande till den något ökade kostnaden för 
personal. Ökningen i av- och nedskrivningar samt det minskade resultatet efter skatt är till största del hänförli-
ga till nedskrivningen under första halvåret 2017 avseende varumärket och försäljningsrättigheterna till produkten 
Velloflex.
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Kassaflöde och finansiell ställning

Juli-december
Koncernens kassaflöde uppgick under perioden juli-december 2017 till 448 TSEK (6 060).

Den 31 december 2017 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 1 117 TSEK (8 661). Långfristiga räntebärande 
skulder uppgick till 10 125 TSEK (13 358), kortfristiga räntebärande skulder uppgick till TSEK 9 894 (7 048). Outnyttjad 
del av beviljad checkkredit var 5 358 TSEK (6 967).

Koncernens soliditet uppgick den 31 december 2017 till 60,7 procent (55,8).

Januari-december
Koncernens kassaflöde uppgick under perioden januari-december 2017 till -7 593 TSEK (5 860). Det negativa kas-
saflödet från den löpande verksamheten har främst sin förklaring i minskade leverantörsskulder samt en ökad kapi-
talbindning i kundfordringar.

Investeringar och avskrivningar

Juli-december
Koncernens totala investeringar under perioden juli-december uppgår till 1 159 TSEK (7 799) varav rörelseförvärv 
0 TSEK (0), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 133 TSEK (485), samt materiella anläggningstillgångar 
såsom inventarier, verktyg och installationer 1 026 TSEK (7 314).

Periodens resultat har belastats med 4 475 TSEK (8 699) i av- och nedskrivningar varav 2 028 TSEK (2 099) avskriv-
ningar på inventarier, verktyg och installationer 2 447 TSEK (3 630) avskrivningar på immateriella tillgångar samt 
nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0 TSEK (2 970).

Januari-december
Koncernens totala investeringar under perioden januari-december uppgår till 2 045 TSEK (37 799) varav rörelse-
förvärv 0 TSEK (30 000), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 484 TSEK (485), samt materiella anlägg-
ningstillgångar såsom inventarier, verktyg och installationer 1 561 TSEK (7 314).

Periodens resultat har belastats med 20 458 TSEK (11 418) i av- och nedskrivningar varav 4 051 TSEK (2 522) avskriv-
ningar på inventarier, verktyg och installationer, 5 171 TSEK (5 926) avskrivningar på immateriella tillgångar samt ned-
skrivningar av immateriella anläggningstillgångar 11 236 TSEK (2 970). Nedskrivningen med 11 236 TSEK är hänförlig 
till varumärket och försäljningsrättigheterna till produkten Velloflex och är en jämförelsestörande post. 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 31 december 2017 uppgick koncernens egna kapital till 85 187 TSEK (90 884).

Aktiekapitalet är fördelat på 372 289 277 aktier. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst 
och vinst i bolaget.

Ägarstruktur
Per den 31 december 2017 hade Bolaget tre (3) ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av 
röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december 2017 hade Bolaget 1 492 aktieägare. Bolagets aktie är se-
dan den 26 oktober 2009 upptagen till handel på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under kortnamnet MEDNA MTF.

Medarbetare
Medelantalet anställda under året var 39 (27) och antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 39,5 (37) samt 
3 (4) inhyrda konsulter. Ökningen av medelantalet anställda är främst relaterat till förvärvet av Natumin Pharma AB 
under 2016.
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Transaktioner med närstående
Natumin Pharma AB, ett bolag i MedicaNatumin koncernen, har under perioden erhållit ytterligare en delbetalning 
i den förlikningsförhandling avseende den varumärkestvist som beskrevs i Q3 rapporten 2016. Utbetalningen från 
motparten har lett till att en tilläggsköpeskilling på 1 500 TSEK har utbetalats till de tidigare ägarna av Natumin Phar-
ma AB. Utbetalningen har ingen resultatpåverkan för MedicaNatumin, då beloppet i sin helhet redan varit reserverat 
i koncernens balansräkning. Totalt har det utbetalts 3 500 TSEK av de 5 000 TSEK som de tidigare ägarna har rätt 
att erhålla.

Utöver tilläggsköpeskillingen och ordinarie arvoden har inga transaktioner med närstående skett under perioden. 
Samtliga transaktioner sker i enlighet med marknadsmässiga villkor.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömning-
ar, risker relaterade till produktion och distribution samt risker relaterade till bolagets förmåga att förvärva nya bolag 
och licensiera in nya produkter. I Bolagets årsredovisning för 2016 finns en utförlig beskrivning av koncernens och 
moderbolagets riskexponering och riskhantering. 

Moderbolag
MedicaNatumin AB (publ), med organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets 
nettoomsättning uppgick under perioden januari-december 2017 till  5 257 TSEK (7 194) Resultatet efter skatt under 
perioden januari-december 2017 uppgick till 1 TSEK (2 064).

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisnings-
lagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. Ett antal ändringar i 
standarder har trätt i kraft under 2017. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens redovisning. För detaljerad 
information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för 2016.

Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar av standarder träder i kraft för räkenskapsår som börjas efter den 
1 januari 2017 och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Från och med 1 januari 2018 
tillämpar MedicaNatumin IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. 

De 10 största aktieägarna i moderbolaget per 31 december 2017
Aktieägare Antal aktier Andel %

N.P.H I Habo AB 75 000 000 20,15%

Avanza Pension 34 889 358 9,37%

Nature Development AB 31 761 919 8,53%

TJ Gruppen AB 17 500 000 4,70%

Jool Invest AB 17 500 000 4,70%

Lars Karlsson Hälsa AB 10 305 162 2,77%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 10 264 321 2,76%

Jesper Pettersson 7 950 000 2,14%

Karl-Olov Eriksson 7 869 300 2,11%

Jörgen Wehmonen 7 460 126 2,00%

Summa 220 500 186 59,23%

Övriga 1482 aktieägare 151 789 091 40,77%

SUMMA 372 289 277 100%

Källa:Euroclear Sweden AB

Aktieägarfakta  
per den 31 december 2017
Ticker: MEDNA MTF
Antal aktier: 372 289 277
Antal teckningsoptioner: 20 000 000**
** 1 teckningsoption = 1 aktie
Antal aktieägare: cirka 1 492
ISIN: SE0001789793
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IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Denna standard er-
sätter IAS 39, Finansiella instrument som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. MedicaNa-
tumin har granskat sina finansiella tillgångar och skulder och bedömt den potentiella effekten på koncernredovis-
ningen vid tillämpningen av IFRS 9. Baserat på dessa bedömningar anser MedicaNatumin att införandet av den nya 
standarden inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på koncernens redovisning. 

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, fastställer ett omfattande ramverk för att avgöra om, till vilket belopp och 
vid vilken tidpunkt en intäkt ska redovisas. Standarden ersätter IAS 18 avseende kontrakt för varor och tjänster, IAS 
11 som omfattar byggentreprenader och IFRIC 13 som rör kundlojalitetsprogram. Den nya standarden är baserad 
på principen att intäkter ska redovisas i samband med att kontrollen över en vara eller tjänst överförs till en kund. 
MedicaNatumin har under 2017 granskat sina befintliga intäkter och gjort bedömningen att den nya standarden inte 
kommer ha någon väsentlig inverkan på koncernens redovisning. 

Kommande rapportdatum
Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2017 publiceras v. 16 på bolagets hemsida. Utskrivet exemplar finns tillgängligt på huvudkon-
toret och kan beställas via ir@medicanatumin.se.

Årsstämma  
Årsstämman äger rum tisdagen den 15 maj 2018, kl 14:00 i Jönköping.

Rapportdatum 
Delårsrapport januari-juni 2018 28 augusti 2018 
Bokslutskommuniké 2018 25 februari 2019

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.medicanatumin.se samma 
dag som de publiceras.
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Utdelning
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017.

Disclaimer
Informationen i denna delårsrapport är sådan som MedicaNatumin AB (publ) ska offentliggöra enligt 17 kap. lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2018. Del-
årsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbola-
gets och koncernens verksamhet, ställning och resultat och att den beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfakto-
rer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Jönköping 26 februari 2018

Torbjörn Björstrand Bengt Johansson Anna Furberg Lars Kärnerud

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot

Thomas Hedner Christer Gunnarsson Ulrika Albers

Ledamot Ledamot Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: 
Ulrika Albers, Verkställande direktör ulrika.albers@medicanatumin.se
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KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK
2017 2016 2017 2016

juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 67 370 66 113 127 962 115 581

Övriga rörelseintäkter 706 670 889 670

Handelsvaror -25 797 -16 383 -48 296 -36 890

Övriga externa kostnader -19 543 -24 937 -39 293 -41 310

Personalkostnader -13 583 -12 813 -27 376 -20 504

Övriga rörelsekostnader -724 -251 -1 542 -251

RESULTAT FÖRE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR, FINANSNETTO 
OCH SKATT (EBITDA) 8 429 12 399 12 344 17 296

Av- och nedskrivningar -4 475 -8 699 -20 458 -11 418

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 3 954 3 700 -8 114 5 878

Finansnetto 69 -4 428 -562 -4 814

RESULTAT FÖRE SKATT 4 023 -728 -8 676 1 064

Skatt -206 232 2 696 614

PERIODENS RESULTAT 3 817 -496 -5 980 1 678

Övrigt totalresultat 12 -560 235 -470

PERIODENS TOTALRESULTAT 3 829 -1 056 -5 745 1 208

Resultat per genomsnittligt antal aktier, före utspädning 0,0103 -0,0013 -0,0161 0,0047

Resultat per genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 0,0103 -0,0013 -0,0161 0,0047

Antal aktier 372 289 277 372 289 277 372 289 277 372 289 277

Genomsnittligt antal aktier 372 289 277 372 289 277 372 289 277 353 539 277
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK  2017-12-31  2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 80 971 96 893

Materiella anläggningstillgångar 9 482 12 845

Finansiella anläggningstillgångar 0 750

Uppskjutna skattefordringar 140 0

Summa anläggningstillgångar 90 593 110 488

Varulager 27 713 28 674

Kortfristiga fordringar 21 001 14 979

Likvida medel 1 117 8 661

Summa omsättningstillgångar 49 831 52 314

SUMMA TILLGÅNGAR 140 424 162 802

Aktiekapital 37 229 37 229

Annat eget kapital inkl periodens resultat 47 958 53 655

Summa eget kapital 85 187 90 884

Skuld för tilläggsköpeskilling 7 500 10 750

Icke räntebärande långfristiga skulder 9 481 12 335

Räntebärande långsfristiga skulder 10 125 13 358

Summa långfristiga skulder 27 106 36 443

Icke räntebärande kortfristiga skulder 18 237 28 427

Räntebärande kortfristiga skulder 9 894 7 048

Summa kortfristiga skulder 28 131 35 475

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 140 424 162 802
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK
2017 2016 2017 2016

juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 427 28 988 -2 365 13 688

Kassaflöde från investeringsverksamheten -726 -3 969 -6 610 -3 969

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 253 -18 959 1 382 -3 859

Periodens kassaflöde 448 6 060 -7 593 5 860

Likvida medel vid periodens början 692 2 648 8 661 2 780

Kursdifferens i likvida medel -23 -47 49 21

Likvida medel vid periodens slut 1 117 8 661 1 117 8 661

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Omräknings-
reserv

Balanserat 
resultat Summa

EGET KAPITAL 2016-01-01 29 729 260 792 -317  -218 060 72 144

Periodens resultat 1 678 1 678

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens utländska verksamheter -470 -470

Summa totalresultat 0 0 -470 1 678 1 208

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 7 500 9 750 17 250

Inbetalda optionspremier 282 282

Summa transaktioner med aktieägare 7 500 10 032 0 0 17 532

EGET KAPITAL 2016-12-31 37 229 270 824 -787 -216 382 90 884

EGET KAPITAL 2017-01-01 37 229 270 824 -787 -216 382 90 884

Periodens resultat -5 980 -5 980

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens utländska verksamheter 235 235

Summa totalresultat 0 0 235 -5 980 -5 745

Transaktioner med aktieägare

Inbetalda optionspremier 48 48

Summa transaktioner med aktieägare 0 48 0 0 48

EGET KAPITAL 2017-12-31 37 229 270 872 -552 -222 362 85 187
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK
2017 2016 2017 2016

juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 2 616 3 016 5 257 7 194

Övriga rörelseintäkter 23 0 74 0

Handelsvaror 0 -134 0 -183

Övriga externa kostnader -1 274 -1 115 -2 328 -2 030

Personalkostnader -1 103 -247 -2 464 -2 039

Övriga rörelsekostnader -38 -4 -39 0

RESULTAT FÖRE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR, FINANSNETTO 
OCH SKATT (EBITDA) 224 1 516 500 2 942

Av- och nedskrivningar -223 -223 -446 -446

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 1 1 293 54 2 496

Finansnetto -108 -197 -108 -307

RESULTAT FÖRE SKATT -107 1 096 -54 2 189

Bokslutsdispositioner 55 0 55 -125

Skatt 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -52 1 096 1 2 064

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i TSEK
2017 2016 2017 2016

juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec

PERIODENS RESULTAT -52 1 096 1 2 064

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

PERIODENS TOTALRESULTAT -52 1 096 1 2 064
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK  2017-12-31  2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 3 730 4 176

Finansiella anläggningstillgångar 98 013 105 763

Summa anläggningstillgångar 101 743 109 939

Kortfristiga fordringar 290 324

Koncerninterna fordringar 3 654 4 926

Likvida medel 71 95

Summa omsättningstillgångar 4 015 5 345

SUMMA TILLGÅNGAR 105 758 115 284

Aktiekapital 37 229 37 229

Annat eget kapital inkl periodens resultat 55 315 55 265

Summa eget kapital 92 544 92 494

Obeskattade reserver 450 505

Avsättningar 1 500 10 750

Summa långfristiga skulder 1 500 10 750

Koncerninterna skulder 7 449 9 018

Övriga kortfristiga skulder 3 815 2 517

Summa kortfristiga skulder 11 264 11 535

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 105 758 115 284
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KONCERNENS NYCKELTAL
2017 2016 2017 2016

juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Nettoomsättningstillväxt (%) 1,9% 53,8% 10,7% 34,4%

Bruttomarginal (%) 61,7% 75,2% 62,3% 68,1%

EBITDA-marginal (%) 12,5% 18,8% 9,6% 15,0%

Rörelsemarginal, EBIT (%) 5,9% 5,6% -6,3% 5,1%

Vinstmarginal (%) 5,7% -0,8% -4,7% 1,5%

Räntabilitet på eget kapital (%) 4,6% -0,5% -6,8% 2,1%

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (TSEK) 85 187 90 884 85 187 90 884

Balansomslutning (TSEK) 140 424 162 802 140 424 162 802

Sysselsatt kapital (TSEK) 105 206 111 290 105 206 111 290

Räntebärande nettoskuld (TSEK) 18 902 11 745 18 902 11 745

Soliditet (%) 60,7% 55,8% 60,7% 55,8%

Skuldsättningsgrad (%) 23,5% 22,5% 23,5% 22,5%

MEDARBETARE

Medelantalet anställda 39 37 39 27

Nettoomsättning per anställd (TSEK) 1 727 1 787 3 281 4 281

Antalet anställda 39,5 37 39,5 37

DATA PER AKTIE

Antal aktier 372 289 277 372 289 277 372 289 277 372 289 277

Genomsnittligt antal aktier 372 289 277 372 289 277 372 289 277 353 539 277

Resultat per genomsnittligt antal aktier (SEK) 0,0103 -0,0013 -0,0161 0,0047

Eget kapital per aktie (SEK) 0,23 0,24 0,23 0,24
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LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Nettoomsättningstillväxt (%) Förändring av periodens nettoomsättning i procent av föregående periods nettoomsättning

Bruttomarginal (%) Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen

EBITDA-marginal (%) EBITDA-resultatet i procent av nettoomsättningen

Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Vinstmarginal (%) Periodens resultat efter skatt i procent av nettoomsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång

Balansomslutning Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 

Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt 

Räntebärande nettoskuld Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus likvida medel

Soliditet (%) Eget kapital vid periodens utgång i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

MEDARBETARE

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda Antalet anställda vid periodens utgång

DATA PER AKTIE

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens utgång

Genomsnittligt antal aktier Genomsnittet av antalet utestående aktier under perioden

Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital vid periodens utgång dividerat med antal aktier vid periodens utgång

MedicaNatumin AB (publ)

Östra Storgatan 20

553 21 Jönköping

036-38 74 70 / info@medicanatumin.se

NYCKELTALSDEFINITIONER
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