Bokslutskommuniké
MedicPen AB (publ)
Org.nr. 556576-4809
1 januari – 31 december 2019

Sammanfattning av räkenskapsåret 2019
2019-01-01 – 2019-12-31 (12 månader)
o Nettoomsättningen uppgick till 1 166 663 SEK (2 608 SEK)
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 118 246 SEK (-15 504 184
SEK)
o Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0.10 SEK)
o Soliditeten per den 31 december 2019 uppgick till 94% (92%)
* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

Viktiga händelser under 2019
•

Den 16 januari publicerade MedicPen en uppdatering där det bland annat
framgick att dispenseringarna i det danska TIM-projektet gått utmärkt. Vidare
framgick det att arbetet startat med att få till stånd ett pilotprojekt i Sverige. I
uppdateringen framgick det vidare att bolaget startat arbetet med att ta fram
en ny hemsida.

•

Den 22 januari meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att bolaget
undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. I pressmeddelandet framgick
det vidare att bolagen gemensamt skulle marknadsföra Medimi®Smart på
MVTe-mässan i Kista den 22-23 januari.

•

Den 15 februari publicerade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att
bolaget lanserar sin nya hemsida och placerar ut en Medimi®Smart i en digital
visningslägenhet i Landskrona.

•

Den 21 februari publicerades bolagets bokslutskommuniké för 1 januari till 31
december 2018.

•

Den 26 februari skickade MedicPen en pressinbjudan gällande invigningen av
den digitala visningslägenheten i Landskrona.

•

Den 8 mars publicerades kallelsen till MedicPens årsstämma.

•

Den 8 mars meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att det svenska
Patent och Registreringsverket godkänt bolagets ansökan om patent på
Medimi®Smart samt att patentansökan behandlas av det amerikanska
patentverket.

•

Den 8 mars publicerade bolaget en uppdatering där det framgick att resultaten
från den pågående testfasen i Danmark är mycket lovande och att vi uppnått i
det närmaste hundra procent korrekta dispenseringar. Vidare framgick det att
kommunernas patientrekrytering gått förhållandevis sakta och att antalet
patienter som kommer ingå i testerna ska reduceras till cirka åttio stycken. I
uppdateringen redogjordes det även för det genomförda Midtvejseminariet
som genomfördes den 27 februari.

•

Den 20 mars publicerades bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

•

Den 28 mars meddelade bolaget att man ingått en överenskommelse med
Lunds kommun om att starta tester av Medimi®Smart. I pressmeddelandet
framgick det att start av projektet sker i april och ska fortgå fram till sommaren.

•

Den 11 april publicerades kommunikén från årsstämman som ägde rum den
10 april. I kommunikén framgick det bland annat att två nya styrelseledamöter
invaldes, Ulf Lindahl och Anders Haskel.

•

Den 3 maj publicerades delårsrapporten för Q1 2019.

•

Den 6 maj publicerade bolaget en presentation av de nytillträdda
styrelseledamöterna Ulf Lindahl och Anders Haskel.

•

Den 8 maj meddelade MedicPen att EFN Ekonomikanalen publicerat ett TVinslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den
visningslägenhet i Landskrona där Medimi®Smart visas.

•

Den 12 juni skickade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att
MedicPen skulle framträda inför dansk ambassadpersonal. Danska
utrikesministeriet hade bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och
MedicPens samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart
och det medicinhanteringssystem som testas i nio kommuner på Nordjylland.
Presentationen skedde inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i
uppgift att knyta ihop danska ”sundhedslösningar” med marknader runt om i
världen.

•

Den 28 juni publicerades en intervju med MedicPens VD Fredrik Westman.

•

Den 23 augusti meddelade MedicPen att bolaget kommer att ingå i ytterligare
ett projekt i Danmark. Medimi®Smart kommer jämte andra lösningar att testas
i kommuner i region Midtjylland. Syftet med projektet är att kommunerna ska
kunna definiera vilken teknisk lösning som bäst löser en specifik patients
behov. Målsättningen är att resultaten av testerna, ett så kallat proof of
concept, som sker ute hos patienter därefter skall implementeras i regionen.

•

Den 27 augusti publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick
att bolaget produktionsanpassat Medimi®Smart och därmed slutfört
industrialiseringen av bolagets viktigaste produkt. Vidare framgick det av
pressmeddelandet att bolaget i nästa steg avser att ingå samarbete med en
legotillverkare i Europa.

•

Den 12 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där bolaget
meddelade att man har för avsikt att genomföra en företrädesemission om
cirka 30 MSEK garanterad till 80 % för ökat fokus på produktion,
marknadsföring och försäljning.

•

Den 12 september skickade bolaget en kallelse till extra bolagsstämma den 1
oktober 2019.

•

Den 20 september meddelade MedicPen att bolagets evaluering av TIMprojektet i Danmark färdigställts och presenterats för TIM-kommunerna. I

pressmeddelandet framgick att patienterna är mycket nöjda med
Medimi®Smart.
•

Den 25 september meddelade MedicPen att bolaget ska arrangera egna
aktieägarträffar samt framträda på investerarevent i samband med
företrädesemissionen.

•

Den 27 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att den fjärde och sista testfasen i TIM-projektet på Nordjylland i
Danmark formellt avslutas den 30 september. Vidare framgick det av
pressmeddelandet att de sista utbetalningarna av projektpengar därmed
kommer att gå till konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. I samma
pressmeddelande meddelade MedicPen att kommunerna under de närmaste
sex månaderna kommer att leasa de Medimi®Smart som är placerade hemma
hos patienter, i enlighet med det avtal som ingicks 2017. Slutligen framgick det
av pressmeddelandet att sista datum för kommunerna att beställa och teckna
avtal om att leasa fler Medimi®Smart är den 31 mars 2020.

•

Den 1 oktober meddelade MedicPen att bolaget ingått avtal med Inission AB
om kontraktstillverkning av Medimi@Smart.

•

Den 1 oktober publicerade MedicPen en stämmokommuniké med anledning
av den genomförda extra bolagsstämman. Vid den extra bolagsstämman
fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om att emittera aktier.

•

Den 3 oktober meddelade bolaget att delårsrapport tre för perioden juni till
september 2019 skjuts fram åtta dagar till den 29 november.

•

Den 4 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick
att bolaget offentliggör prospekt och teaser i samband med en till cirka 80
procent garanterad företrädesemission om cirka 30 miljoner kronor.

•

Den 9 oktober publicerade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att
teckningstiden i emissionen startar.

•

Den 11 oktober meddelade MedicPen att bolagets VD framträder på Stora
Aktiedagen i Stockholm den 15 oktober.

•

Den 21 oktober publicerade MedicPen en uppdatering där det framgick att
TIM-projektet befanns sig i en evaluerings- och beställningsfas och att TIMkommunerna fortsatte att placera ut Medimi®Smart hos brukare. Vidare
framgick det att förberedelserna för volymproduktion befann sig i ett slutskede.
Slutligen framgick det att MedicPens bedömning är att bolaget lever upp till
det nya MDR-direktivet i god tid innan direktivet träder i kraft i maj 2020.

•

Den 23 oktober meddelade bolaget i ett pressmeddelande att det var sista
dagen för handel i bolagets teckningsrätter i den pågående nyemissionen.

•

Den 29 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick
att företrädesemissionen tecknades till cirka 80,5 procent, motsvarande cirka
24,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

•

Den 30 oktober publicerade bolaget ett kompletterande pressmeddelande
gällande teckningen i företrädesemissionen. I pressmeddelandet framgick det
att emissions- och garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,9 miljoner
kronor. Vidare framgick det att VD Fredrik Westman och styrelseledamoten
Anders Haskel vardera tecknat 305 902 aktier utan företrädesrätt,
motsvarande 116 242,76 kronor vardera.

•

Den 12 november publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att sista dagen för handel i bolagets BTA (betalda tecknade aktier) är
den 15 november.

•

Den 27 november meddelade MedicPen att slutseminariet i TIM-projektet äger
rum den 27 januari 2020.

•

Den 29 november publicerades bolagets Q3-rapport för perioden 1 juli till 30
november 2019.

•

Den 20 december meddelade MedicPen att bolaget kommer att delta i en
studie om följsamhet vid medicinering. Bolagets läkemedelsrobot
Medimi®Smart kommer att användas i ett projekt som leds av professor
Tommy Eriksson vid Malmö universitet och som finansieras av KK-stiftelsen.
Projektet kommer att pågå fram till 2022 och ska undersöka modeller för att
patienter ska ta sina mediciner på rätt sätt vid övergångar från sjukhusvistelse
till annan vårdform.

Viktiga händelser efter utgången av 2019
•

Den 15 januari 2020 meddelade bolaget att Tranås kommun i samarbete med
MedicPen och Telenta kommer att starta ett projekt i syfte att utvärdera
läkemedelsdispensern Medimi®Smart.

•

Den 23 januari meddelade bolaget att TIM-projektets slutseminarium äger rum
den 27 januari och att det i samband med seminariet publiceras två rapporter
rörande projektet. Dels en ekonomisk evaluering framtagen av Life Science
Iinnovation North Denmark, dels en rapport från Alexandrainstitutet som
genomfört en evaluering av testprojektet.

•

Den 27 januari publicerade MedicPen ett pressmeddelande med anledning
TIM-projektets slutseminarium där det bland annat framgick att styrgruppen för
TIM rekommenderar de nio deltagande kommunerna att ingå ramavtal med
konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. I pressmeddelandet framhölls att
slutsatsen är att MedicPen och bolagets samarbetspartners levererat ett
medicinhanteringssystem som ökar kvaliteten inom äldreomsorgen samtidigt
som det finns en ekonomisk potential för kommunerna.

Tidpunkter för ekonomisk information
2020-04-21 Årsstämma
2020-05-14 Delårsrapport Q1 januari-mars 2020
2020-08-13 Halvårsrapport januari-juni 2020
2020-11-19 Delårsrapport Q3 juli-september 2020

VD har ordet
Under det gångna året avslutades det viktigaste projektet i MedicPens historia,
nämligen TIM-projektet. Projektet startade i slutet av 2017 efter det att vi tillsammans
med en konsortiepartner vunnit den så kallade NOPII-upphandlingen. I början av
2018 startade testerna hemma hos brukare på Nordjylland. Efter 21 månader, den 30
september 2019, avslutades den sista testfasen och det råder ingen tvekan om att
MedicPen och våra samarbetspartners uppnådde målsättningarna som satts upp av
de nio TIM-kommunerna. Det lyckosamma avslutet innebär också att MedicPen nu
har löpande intäkter sedan den 1 oktober 2019.
Sedan dess har ytterligare steg tagits. Kommunerna genomförde en
projektevaluering och två rapporter togs fram och presenterades på ett
slutseminarium i januari i år. Vi deltog på slutseminariet och kunde konstatera att det
var en mycket positiv stämning. Ytterligare ett bevis på att kommunerna anser att
resultaten uppnåddes, är att man skickade ut ett mycket positivt pressmeddelande
som fick stort genomslag i Danmark. I pressmeddelandet framhöll TIM-kommunerna
att resultatet av testerna var mycket lovande. Såväl nationell TV som radio
publicerade inslag på bästa sändningstid om TIM-projektets resultat, Medimi®Smart
och medicinhanteringssystemet .Därutöver publicerades ett stort antal artiklar och
inslag i tidningar och radio i Danmark. En intressant betraktelse är att man numera i
Danmark använder begreppet ”TIM” för att beskriva Medimi®Smart och
medicinhanteringssystemet, Totallösning för Innovativ Medicinhantering. Vår lösning
har således kommit att bli liktydig med TIM.
I skrivande stund pågår processer i kommunerna där dessa ska komma att fatta
beslut huruvida man ska ingå ramavtal med konsortiet vilket ska ske senast 31 mars.
Samtidigt fortsätter kommunerna att rekrytera brukare som anses lämpliga att
använda Medimi®Smart. Vi bedömer med anledning av detta, att flera kommuner har
för avsikt att ingå ramavtal med konsortiet och implementera fler Medimi®Smart.
Bolagets rörelseresultat för 2019 har förbättrats ytterligare i jämförelse med 2017 och
2018. I jämförelse med 2018 har rörelseresultatet förbättrats med 3,4 miljoner kronor.
Skillnaden i jämförelse med 2017 är ännu större, cirka 6,5 miljoner kronor bättre
resultat. MedicPens kostnader har alltså sänkts med ungefär en tredjedel sedan
2017. Skälet är att bolaget lyckats sänka kostnaderna, särskilt
utvecklingskostnaderna, och också att intäkterna är avsevärt högre, 1,167 miljoner
kronor. Intäkterna består i huvudsak av projektintäkter från TIM-projektet, men även
intäkter för de Medimi®Smart som använts hemma hos brukare i Nordjylland sedan
oktober.
Under 2019 formerade vi ett samarbete med Telenta AB vilket visat sig vara mycket
gynnsamt för MedicPen. Genom samarbetet får vi tillgång till Telentas
marknadskunskaper och erfarenheter och inte minst en effektiv marknads- och
försäljningsorganisation. Ett resultat av samarbetet är att vi kommer att starta en test
i Tranås kommun. Vi har också genomfört ett mindre testprojekt i Lunds kommun och
i skrivande stund sker förberedelserna för att utöka dessa tester Fler kommuner har

visat intresse för Medimi®Smart och vårt medicinhanteringssystem, så 2020 kommer
att bli mycket intressant.
Ytterligare en intressant händelse under det gångna året är att Malmö universitet nu
planerar att starta en följsamhetsstudie. Syftet med studien är att ta fram en metod
för att öka följsamheten bland patienter som skrivits ut från sjukhus, det vill säga
förmå dessa att ta rätt medicin, i rätt dos vid rätt tillfälle. Två grupper kommer att
inkluderas, dels svensktalande och dels arabisktalande. Följsamhet (eller
compliance) är en ytterst viktig utmaning för många offentliga och privata aktörer runt
om i världen. Inte minst WHO har i stor omfattning framhållit detta som ett stort
globalt problem. Vår förhoppning är att i vetenskapliga publikationer kunna visa att
patienters och brukares följsamhet förbättras med hjälp av Medimi®Smart, vilket
skulle vara ett stort framsteg för MedicPen och ett viktigt verktyg när vi bearbetar
marknader runt om i världen.
Produktionsanpassningen av Medimi®Smart slutfördes under 2019 och ett viktigt
steg var att ingå avtal med Inission i Malmö. I och med detta samarbete har
MedicPen säkerställt en säker och effektiv produktion och dessutom har vi sänkt
produktionskostnaden i jämförelse med tidigare. Vi står nu redo att producera
Medimi®Smart till de kommuner, inte minst TIM-kommuner, som ingår ramavtal och
beställer vår produkt.
Just nu pågår arbetet med att finna fler marknader som är lämpliga för bolaget. Detta
sker genom att inhämta information om olika länders medicinhanteringssystem, samt
att analysera vem som har ansvar för systemen, vem som har betalningsansvar, och
så vidare. Att påbörja marknadsföring, tester och försäljning på nya marknader är
något som bör ske först när bolagets teknologi och system kan anses vara tillräckligt
moget. Och där är MedicPen inom en snar framtid.
Det nya året har startat lika positivt som det gångna slutade. Bland annat kan vi se
fram emot att fler Medimi®Smart placeras ut i Lund och Tranås samt sannolikt i fler
kommuner i Sverige. Ytterligare ett projekt som vi med intresse ser fram emot är det
som nu ska genomföras i Midtjylland i Danmark och som kommer att bli avsevärt
större än TIM-projektet vilket innebär goda affärsmöjligheter för MedicPen.

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®Smart

- ett system för medicinhantering

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 2019 var 221 068 931 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 2019.
Årsredovisningen tillgänglig
MedicPen AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är planerad att
publiceras på bolagets hemsida www.medicpen.com och Spotlight Stockmarkets
www.spotlightstockmarket.se hemsida den 20 mars 2020. Årsstämma i MedicPen AB
(publ) är planerad att hållas den 21 april 2020 i Lomma.
Granskning av revisor
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnade av bokslutskommuniké
Lomma, den 21 februari 2020
Styrelsen
MedicPen AB (publ)

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

2019-10-01

2018-10-01

2019-01-01

2018-01-01

-2019-12-31

-2018-12-31

-2019-12-31

-2018-12-31

652 694

-

1 166 663

2 608

1 173 600
1 826 294

469 800
469 800

1 173 600
2 340 263

469 800
1 942
474 350

-1 693 566
-1 224 911
-1 781 359

479 155
-1 291 861
-2 030 248

-3 285 371
-3 534 653
-6 205 539

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

-429 624
-5 129 460

-333 237
-3 176 191

-1 421 162
-14 446 725

-1 332 945
-15 934 149

Rörelseresultat

-3 303 166

-2 706 391

-12 106 462

-15 459 799

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

-10 359
-3 313 525

-4 203
-2 710 594

-11 784
-12 118 246

-44 385
-15 504 184

-

-

-

-

-3 313 525

-2 710 594

-12 118 246

-15 504 184

-0,02
-0,01

-0,02
-0,02

-0,08
-0,05

-0,14
-0,10

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)

2019-12-31

2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

959 617

2 239 102

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

449 345

81 022

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner

2 803

2 803

Summa anläggningstillgångar

1 411 765

2 322 927

339 495
1 133 400
1 472 895

1 501 196
469 800
1 970 996

373 163
391 010
203 797
967 970

758 997
149 506
908 503

Likvida medel

19 118 452

10 965 619

Summa omsättningstillgångar

21 559 317

13 845 118

Summa tillgångar

22 971 082

16 168 045

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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

2019-12-31

2018-12-31

13 816 867
3 770 135

9 851 543
3 770 135

17 587 002

13 621 678

14 854 402
1 333 013
-12 118 246
4 069 169

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

21 656 171

14 954 691

466 865
112 245
735 801
1 314 911

438 032
106 363
668 959
1 213 354

22 971 082

16 168 045

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

Inga

Inga

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

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Kassaflödesanalys
2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

-12 118 246

-15 504 184

1 421 162

1 332 945

-10 697 084

-14 171 239

-

-

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

1 161 701
-59 467
101 557
-9 493 293

-1 371 749
540 069
-3 149 265
-18 152 184

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-510 000
-510 000

0

18 819 726
18 819 726

12 389 791
12 389 791

8 816 433

-5 762 393

10 965 619
19 118 452

16 728 012
10 965 619

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

Finansieringsverksamheten
Emission, netto
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809

Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Ej registrerat

Reservfond

aktiekapital

Belopp vid årets ingång 2017-01-01

5 257 627

15 426

3 770 135

Överkurs-

Balanserat

Årets

fond

resultat

resultat

17 630 133

Resultatdisposition

-14 475 668
14 475 668

13 860 639

optionsinlösen, registrerad 2017-01-16

536

14 890

0

optionsinlösen, registrerad 2017-11-06

3 427

106 181

109 608

1 752 751

20 934 757

22 687 508

Nyemission, registrerad 2017-11-16

-15 426

1 662 986
-14 475 668

Totalt

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

22 368

290 254

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

Belopp vid årets ingång 2019-01-01

9 851 543

0

3 770 135

Resultatdisposition
Nyemission netto, registrerad 2019-11-12

3 965 324

-15 504 184

-15 504 184

7 284 608

-15 504 184

14 954 691

9 552 589

7 284 608

-15 504 184

14 954 691

-9 552 589

-5 951 595

15 504 184

9 552 589

14 854 402

13 816 867

0

3 770 135

14 854 402

0
18 819 726

Årets resultat
Belopp vid periodens utgång 2019-12-31

0
312 622

1 333 013

-12 118 246

-12 118 246

-12 118 246

21 656 171

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Nyckeltal
Soliditet

2019-12-31
94%

2018-12-31
92%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital

