Bokslutskommuniké
MedicPen AB (publ)
Org.nr. 556576-4809
1 januari – 31 december 2018

Sammanfattning av räkenskapsåret 2018
2018-01-01 – 2018-12-31 (12 månader)
o Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 504 184 SEK (-18 588
671 SEK)
o Resultatet per aktie* uppgick till -0.10 SEK (-0,17 SEK)
o Soliditeten per den 31 december 2018 uppgick till 91% (81%)
* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

Viktiga händelser under 2018
•

Den 8 januari meddelade MedicPen att de första CE-märkta
Medimi®Smart levererats till NOPII-kommunerna på Nordjylland i
Danmark.

•

Den 1 februari publicerade bolaget en uppdatering där det bland annat
framgick att testerna av Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet
gått enligt förväntan.

•

Den 6 februari meddelade bolaget i ett pressmeddelande att intäkterna
från NOPII-kommunerna (TIM-kommunerna) under 2018 och början av
2019 kommer att uppgå till 900.000 danska kronor, motsvarande cirka
1,2 MSEK.

•

Den 6 februari 2018 tydliggjorde bolaget i ett pressmeddelande vilken
prissättningsmodell bolaget anser kunna bli dominerande, nämligen
leasing av bolaget Medimi®Smart. Vidare framhöll bolaget att man
bedömer att potentialen i Danmark kan uppgå till cirka 30 000
Medimi®Smart. Därutöver framhölls att bolaget beräknar att nollresultat
kan uppnås när färre än 3 000 Medimi®Smart leasas årligen.

•

Den 20 mars meddelade MedicPen att man deltar i en upphandling i
Norge.

•

Den 29 mars skickade bolaget pressmeddelande om valberedningens
förslag till styrelseledamöter. Valberedningen föreslog omval av Sigrun
Axelsson och Stefan Knutsson samt nyval av Gun-Britt Fransson och
Mats Persson.

•

Den 10 april publicerade MedicPen ut en uppdatering där det framgick
att testerna i Danmark fortgick, att NOPII bytt namn till TIM
(Totallösning för Innovativ Medicinhantering), att fler upphandlingar är
att vänta i Danmark, att MedicPen deltar på Vitalis-mässan i Göteborg
samt att MedicPen lämnat in underlag till upphandlingen i Norge.

•

Den 3 maj meddelade MedicPen att bolaget deltar på Aktiedagen i
Göteborg den 8 maj.

•

Den 14 maj skickade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att
MedicPen gått vidare med sitt huvudpatent för Medimi®Smart och
skickat in en PCT-ansökan. Vidare framgick det av pressmeddelandet
att en första Medimi®Smart skickats till bolagets samarbetspartner i
USA.

•

Den 21 maj meddelande bolaget att teckningsperioden för
teckningsoption TO4 startat.

•

Den 24 maj meddelade MedicPen att bolaget inte vunnit upphandlingen
i Norge.

•

Den 5 juni skickade MedicPen ett pressmeddelande om att
teckningsperioden för teckningsoption TO4 avslutats. Teckningsgraden
uppgick till 3,8 procent vilket innebär att 357 899 teckningsoptioner
nyttjades vilket tillförde bolaget cirka 447 000 kronor.

•

Den 1 augusti meddelade bolaget i ett pressmeddelande att testerna i
Danmark pågår men att tidsplanen skjutits fram 5-6 månader. Skälet till
den ändrade tidsplanen var att den initiala testmiljön ej var lämplig och
att testerna istället flyttats till kommunens lokaler, att utbildningsmaterial
och manualer behövde revideras, samt svagheter i Medimi®Smart.

•

Den 31 augusti meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att
styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av högst 56 293 435
aktier. Vidare framgick det av pressmeddelandet att bolaget erhållit
garantier om 15,76 miljoner kronor, motsvarande cirka 80 procent av
den totala emissionslikviden.

•

Den 17 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att Patent- och Registreringsverket, PRV, beviljat bolagets
ansökan om patent på Medimi®Smart. Patentansökan omfattade flera
olika funktioner i Medimi®Smart.

•

Den 20 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att bolaget ska delta på Aktiedagen i Malmö den 26
september.

•

Den 28 september publicerades kommunikén från extrastämman som
hölls samma dag. Bland annat framgick det av kommunikén ändringar
av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall utgöra minst
7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor, att aktiekapitalet ska
höjas till 3 518 354,69 kronor genom utgivande av högst 56 293 435
aktier, nya aktier ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare
varvid två aktier ger rätt att teckna en ny aktie till ett pris om 35 öre per
aktie.

•

Den 10 oktober meddelades att den beslutade företrädesemissionen
startade.

•

Den 10 oktober publicerade MedicPen en uppdatering där det bland
annat framgick att ytterligare en patentansökan lämnats in.
Patentansökan gällde en ny design av kassetterna. Vidare framgick det
av uppdateringen att testerna i Danmark fungerade bättre i jämförelse
med början av året.

•

Den 17 oktober meddelade MedicPen att TIM-kommunerna publicerat
ett nyhetsbrev.

•

Den 18 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att bolaget ska delta på Aktiedagen i Stockholm den 23
oktober.

•

Den 22 oktober meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att
bolagets VD Fredrik Westman förvärvat 1 550 000 teckningsrätter,
motsvarande 775 000 aktier till ett värde om 270 00 kronor. Vidare
framgick det av pressmeddelandet att Fredrik Westman har för avsikt
att nyttja 100 000 teckningsrätter via sitt företag.

•

Den 22 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att bolaget tillsammans med Zenit Design tagit fram koncept
för Medimi®Smart som syftar till att förbereda bolaget för
volymproduktion och att Medimi®Smart därmed kan produceras till en
lägre kostnad.

•

Den 25 oktober publicerade MedicPen en intervju med bolagets
styrelseordförande Sigrun Axelsson.

•

Den 31 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att bolagets företrädesemission genomförts.
Företrädesemissionen tecknades till 61,79 procent och till 80 procent
efter garantiåtagande vilket tillförde bolaget cirka 15,76 miljoner kronor.

•

Den 16 november meddelade MedicPen att dansk nationell TV och
radio publicerat inslag om Medimi®Smart och det
medicinhanteringssysteme som bolaget och tre samarbetspartners
implementerar i nio danska kommuner på Nordjylland i Danmark.

•

Den 19 november meddelade MedicPen via pressmeddelande att
bolagets företrädesemission är slutförd och registrerad. Samtidigt
korrigerades den tidigare uppgiften om garanternas tilldelning.
Garanterna fick teckna 9 477 414 aktier motsvarande cirka 26,7
procent av det totala antalet tecknade aktier och 21 procent av sin
garantiförbindelse. Detta innebar att garanterna fick teckna färre aktier i
jämförelse med vad som framgick av pressmeddelandet den 31
oktober.

•

Den 5 december publicerade MedicPen en uppdatering där det framgår
att TIM-projektet i Danmark befinner sig i ett intensivt skede. Vidare
framgick det av uppdateringen att MedicPen i allt större utsträckning
ska fokusera på den svenska marknaden.

Händelser efter utgången av 2018
•

Den 16 januari publicerade MedicPen en uppdatering där det framgår
att bolaget levererat fyrtio Medimi®Smart till TIM-kommunerna samt att
dispenseringarna under jul- och nyårshelgerna har gått utmärkt. Vidare
framgår det att MedicPen startat arbetet med målsättningen att starta
ett pilotprojekt i Sverige under 2019.

•

Den 22 januari meddelade MedicPen att bolaget ingått ett Letter of
Intent med Telenta AB. Vidare framgick det av pressmeddelandet att
bolagen deltar tillsammans på MVTe-mässan i Kista 22-23 januari.

•

Den 15 februari meddelade MedicPen att bolagets nya hemsida
lanseras samt att bolaget i samarbete med Telenta ska placera ut en
Medimi®Smart i Telentas visningslägenhet i Landskrona.

Tidpunkter för ekonomisk information
2019-04-10 Årsstämma
2019-05-03 Delårsrapport Q1 januari-mars 2019
2019-08-22 Halvårsrapport Q1-Q2 januari-juni 2019
2019-11-21 Delårsrapport Q3 juli-september 2019

VD har ordet
MedicPen har nu lämnat ytterligare ett händelserikt år bakom sig och jag vågar till
och med påstå att det var det viktigaste året någonsin för bolaget. Vi gick in i
verksamhetsåret med en CE-märkt Medimi®Smart som skulle implementeras i ett
antal danska kommuner på Nordjylland i Danmark, i det så kallade TIM-projektet. Ett
år senare kan jag konstatera att det varit en makalös tid vi gått igenom. Vi blev
snabbt varse alla de problem som fanns i Medimi®Smart och
medicnhanteringssystemet men bara på några få månader lyckades MedicPens
team och våra samarbetspartners åtgärda problemen. Ett exempel på detta är det
faktum att Medimi®Smart i dagsläget dispenserar i det närmaste hundra procent
korrekt. Vi har därmed uppnått ett viktigt strategiskt mål, nämligen att fokusera på
Danmark och TIM-projektet fram till dess att bolaget är moget för att ta nästa steg, att
introducera Medimi®Smart i Sverige. Nu är vi redo!
Under 2018 ägnade vi en hel del tid åt att samtala med kommuner och presumtiva
samarbetspartners i Sverige. En slutsats som drogs är att det finns ett stort intresse
för tjänster och produkter inom det som kallas det uppkopplade hemmet och internet
of things, eller som många kommuner väljer att uttrycka det, ”välfärdsteknologi”.
Samtidigt är kommunerna en aning trevande och osäkra och står inför olika
utmaningar när nya teknologier ska implementeras. En sådan utmaning är att
kommunerna i dagsläget har alltför många leverantörer. Dessa kompletterar förvisso
varandra, men samtidigt överlappar system och teknologier varandra. Man har alltså
för många olika system att hantera vilket leder till ineffektivitet och onödiga
kostnader. Detta är ett problem vi strävat efter att lösa genom att inleda samarbete
med en partner där vi tillsammans kan erbjuda ett övergripande system med en rad
olika underliggande tjänster och produkter. Och det har vi lyckats med! Därmed är
förutsättningarna för en lyckad introduktion av Medimi®Smart i Sverige mycket goda
när vi nu lämnat 2018 och gått in i det nya året.
En väsentlig händelse under det gångna verksamhetsåret var att vi genomförde en
nyemission. Det erhållna kapitalet gör att vi kan slutföra TIM-projektet, vilket
förväntas avslutas i sommar för att därefter utvärderas. Kapitalet ger oss även
möjlighet att förfina Medimi®Smart ytterligare och inte minst introducera vår produkt
och medicinhanteringssystem i Sverige. Jag kan lova att samtliga som verkar i
bolaget kommer att göra vårt yttersta för att förvalta förtroendet.
Det framgår av resultaträkningen att bolagets kostnader sjunkit i jämförelse med
2017 vilket framför allt kan hänföras till ett lägre behov av externa konsulter. Under
2017 och början av 2018 tvingades bolaget anlita teknikkonsulter för att slutföra det
tekniska utvecklingsarbetet av Medimi®Smart samt hantera problem som
uppenbarade sig när implementeringen i Danmark startade. Under andra halvåret
2018 sjönk kostnaderna ytterligare i takt med att de fel som uppdagades i mjuk- och
hårdvara och elektronik åtgärdades. Som nämnts ovan dispenserar Medimi®Smart i
det närmaste 100 procent korrekt. Detta innebär framför allt två saker. För det första
kan vi konstatera att ingen konkurrerande läkemedelsrobot eller
medicinhanteringssystem är i närheten av att kunna visa patienternas följsamhet så

som vi kan. För det andra kan vi med stort förtroende starta marknadsföringen av en
världsunik dispenser på vår hemmamarknad Sverige.
Två av fyra utbetalningar från TIM-kommunerna har genomförts. Pengarna finns för
närvarande hos vår samarbetspartner CareConsult och kommer att föras över till
MedicPen inom några veckor. Att pengarna betalats ut är ett kvitto på att vi uppnått
de målsättningar som sattes upp i avtalet med TIM-kommunerna. Under andra
halvåret 2019 kommer ytterligare två utbetalningar att ske och enligt avtalet med
kommunerna kommer MedicPen att ha löpande intäkter från sommaren 2019.
Fredrik Westman
VD, MedicPen AB

MEDICPEN AB
BAKGRUND – STATISTIK ÖVER FÖLJSAMHET
MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid
medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort,
visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig
användning av läkemedel är orsak till:
• 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
• 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
• 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
• Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.
Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm
MEDICPEN AKTIEBOLAG (PUBL)
MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk
och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter
behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men
också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på Spotlight
Stockmarket (tidigare AktieTorget), som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF
(Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 2200 aktieägare.
MedicPen AB har sitt huvudkontor i Lomma.

Medimi®Pro och Medimi®Smart

- ett system för medicinhantering

Medimi®Pro
Medimi®Pro finns med GSM, CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs är
det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth
finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större
kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsportal, Gateway eller Remote.
En Android app förenklar dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.
Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan
skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen
behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som
skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög
på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när

tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn
utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.
Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin
och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi®Pro registrerar
alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett
korrekt.
Medimi®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll och mer avancerad mjukvara.
Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen
har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.
Medimi®Smart
Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med 8, 12 och 16
olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i
detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi®Smart kan, förutom de
mediciner som finns i maskinen, hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som
inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.
Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar även som
”standalone” enhet. Medimi®Smart kan skicka fjärrlarm både via mail, sms och http:
Integrerad i ett större vårdsystem, som t ex uppkopplad via molntjänster med den
elektroniska patientjournalen, fås alla inställningar om medicinering från det
överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt.
Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån
vårdsystemen.
Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka
driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon
medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

Marknadssegment
Omsorg i hemmet
Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från
Medimi®Smart ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut
medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till
patientens journal. Medimi®Smart leder till minskad felmedicinering och stora
samhällsbesparingar.
Sjukhus och äldreboende
Genom att använda Medimi®Smart på äldreboende och i vården får vårdgivarna
betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och
i rätt mängd. Medicinhanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda
dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av
exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart ifall medicinen inte matas ut inom
föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.
Telemedicin, e-hälsotjänster och integrering i andra system
Medimi®Smart är unik eftersom man kan fjärrstyra och göra ändringar i
medicineringschemat, också när Medimi®Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt
eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den digitala tekniken
möjliggör kommunikation från och till Medimi®Smart. Då kan man till exempel stänga
av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till
och med starta en ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att
medicinen finns förberedd i Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Bolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.
Aktien
MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på Spotlight Stockmarket
(tidigare AktieTorget), som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading
Facility). Den 31 december 2018 var 157 624 012 aktier utgivna. Samtliga aktier har
lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.
Förslag till disposition beträffande bolagets förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för
räkenskapsåret den 1 januari till den 31 december 2018.
Årsredovisningen tillgänglig
MedicPen AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är planerad att
publiceras på bolagets hemsida www.medicpen.com och Spotlight Stockmarket
www.spotlightstockmarket.se hemsida den 27 mars 2019. Årsstämma i MedicPen AB
(publ) är planerad att hållas den 10 april 2019 i Lomma.
Granskning av revisor
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnade av bokslutskommuniké
Lomma, den 21 februari 2019
Styrelsen
MedicPen AB (publ)

MEDICPEN AB (publ)
MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
RESULTATRÄKNING
(SEK)

2018-10-01

2017-10-01

2018-01-01

2017-01-01

-2018-12-31

-2017-12-31

-2018-12-31

-2017-12-31

469 800
469 800

55 299
55 299

2 608
469 800
1 942
474 350

178 525
178 525

479 155
-1 291 861
-2 030 248

-569 781
-5 538 555
-1 228 474

-1 190 010
-7 889 503
-5 521 691

-823 484
-12 084 751
-4 265 810

-333 237
-3 176 191

-333 996
-7 670 806

-1 332 945
-15 934 149

-1 343 815
-18 517 860

Rörelseresultat

-2 706 391

-7 615 507

-15 459 799

-18 339 335

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-4 203
-2 710 594

-210 832
-7 826 339

-44 385
-15 504 184

49
-249 385
-18 588 671

-

-

-

-

-2 710 594

-7 826 339

-15 504 184

-18 588 671

-0,02
-0,02

-0,09
-0,07

-0,14
-0,10

-0,22
-0,17

Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Årets skatt
Årets resultat
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Balansräkning
(SEK)

2018-12-31

2017-12-31

2 239 102

3 518 588

81 022

134 481

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner

2 803

2 803

Summa anläggningstillgångar

2 322 927

3 655 872

1 501 196
469 800
1 970 996

599 247
599 247

758 997
149 506
908 503

1 195 803
252 769
1 448 572

Likvida medel

10 965 619

16 728 012

Summa omsättningstillgångar

13 845 118

18 775 831

Summa tillgångar

16 168 045

22 431 703

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager råvaror och förnödenheter
Varulager färdiga varor

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Balansräkning
(SEK)

2018-12-31

2017-12-31

9 851 543
3 770 135

7 014 341
3 770 135

13 621 678

10 784 476

9 552 589
7 284 608
-15 504 184
1 333 013

38 685 961
-12 812 682
-18 588 671
7 284 608

14 954 691

18 069 084

0

295 214
295 214

438 032
106 363
668 959
1 213 354

2 703 148
83 034
1 281 224
4 067 406

16 168 045

22 431 704

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

Inga

4 950 000

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Pågående nyemission
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Kassaflödesanalys
2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

-15 504 184

-18 588 671

1 332 945

1 343 815

-14 171 239

-17 244 856

-

-

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändring varulager
Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-901 949
540 069
-2 854 051
-17 387 170

-599 247
-970 637
3 253 235
-15 561 505

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

Finansieringsverksamheten
Emission, netto
Amorteringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 389 791
-295 214
12 094 577

22 797 116
-454 000
22 343 116

Årets kassaflöde

-5 292 593

6 781 611

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

16 728 012
10 965 619

1 229 793
16 728 012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar av poster som inte ingår i
kassaflödet, m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Betald skatt

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809

Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Ej registrerat

Reservfond

aktiekapital

Belopp vid årets ingång 2016-01-01

4 235 840

0

3 770 135

Resultatdisposition enligt bolagsstämma
Nyemission, registrerad 20160720

1 021 787

optionsinlösen

Överkurs-

Balanserat

Årets

fond

resultat

resultat

7 548 053

1 219 454

-7 099 521

-7 548 053

448 532

7 099 521

17 630 133

Totalt

9 673 961
0
18 651 920

15 426

15 426

Emissionskostnader

-5 000

Årets resultat

-5 000
-14 475 668

-14 475 668

Belopp vid periodens utgång 2016-12-31

5 257 627

15 426

3 770 135

17 630 133

1 662 986

-14 475 668

13 860 639

Belopp vid årets ingång 2017-01-01

5 257 627

15 426

3 770 135

17 630 133

1 662 986

-14 475 668

13 860 639

-14 475 668

14 475 668

536

-15 426

Resultatdisposition
optionsinlösen, registrerad 2017-01-16
optionsinlösen, registrerad 2017-11-06
Nyemission, registrerad 2017-11-16

14 890

0

3 427

106 181

109 608

1 752 751

20 934 757

22 687 508

Årets resultat
Belopp vid periodens utgång 2017-12-31

7 014 341

0

3 770 135

Belopp vid årets ingång 2018-01-01

7 014 341

0

3 770 135

Resultatdisposition
optionsinlösen, registrerad 2018-08-27
Nyemission, registrerad 2018-11-16

-18 588 671

-18 588 671

38 685 961

-12 812 682

-18 588 671

18 069 084

38 685 961

-12 812 682

-18 588 671

18 069 084

-38 685 961

20 097 290

18 588 671

0

22 368

290 254

312 622

2 814 834

9 262 335

12 077 169

Årets resultat
Belopp vid periodens utgång 2018-12-31

9 851 543

0

3 770 135

9 552 589

7 284 608

-15 504 184

-15 504 184

-15 504 184

14 954 691

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Nyckeltal
Soliditet

2018-12-31
92%

2017-12-31
81%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital

