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April – juni 

• Nettoomsättningen uppgick till 0,57 MSEK (0,27 MSEK), en ökning med 110% 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,25 MSEK (-4,56 MSEK)  

• Resultat per aktie1 efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK) 

• Kassaflöde från löpande verksamhet: -4,17 MSEK (-4,55 MSEK) 

• Soliditeten per sista juni uppgick till 85% (92%) 

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,86 MSEK (20,62 MSEK) 

 

Januari – juni 

• Nettoomsättningen uppgick till 0,98 MSEK (0,5 MSEK), en ökning med 97% 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,1 MSEK (-8,3 MSEK) 

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (-0,03 SEK) 

• Kassaflöde från löpande verksamhet: -7,78 MSEK (-8,67 MSEK) 

 

 

  

 
1 Beräknat utifrån antal aktier: 317 384 229 
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Vd har ordet 
 
Fördubblad försäljning och ökat antal aktiva Medimi®Smart under 
andra kvartalet 

 
Efter en stark inledning på året fortsätter den positiva försäljningsutvecklingen under 
det andra kvartalet med fler installerade enheter än någonsin tidigare. Danmark 
förstärker sin position som vår nyckelmarknad och vi har under det gångna kvartalet 
träffat fler och fler danska kommuner, vilka samtliga vittnar om vikten av 
välfärdsteknologi och ett ökat tryck på vård- och omsorgspersonal. Mot den 
bakgrunden är vi väl positionerade för att expandera vår lösning i Danmark, göra de 
anpassningar som krävs för att vinna mark i övriga nordiska länder och därmed bidra 
till en mer hållbar och trygg läkemedelsdispensering. 
 
Medimi har fortsatt stort fokus på kostnader och kassaflödet för perioden uppgick till -
4,17 miljoner kronor vilket var i linje med förväntan. Aktiv kostnadskontroll är fortsatt i 
fokus för oss. Tillväxten säkerställer att våra marginaler förbättras successivt. 
 
Utvecklingen i Danmark 
Som nämnt är det i Danmark merparten av vår tillväxt har skett under andra 
kvartalet. I Danmark är det primärt tre saker jag vill lyfta fram: 
 

• Slutförandet av testperioden i Midtjylland för medicinprojektet ”Medicin til 
tiden” ger oss möjlighet att vidga våra kontaktytor till samtliga 19 kommuner 
och vi är därmed inte begränsade till dialog med de fyra pilotkommunerna 

• En ökning av antalet installerade enheter i Danmark med 47% jämfört med 
första kvartalet i år 

• Uppstart av ny säljplattform i form av SKI (Statligt Kommun och Inköp) i 
samarbete med vår partner ATEA 

 
Vi ser ett fortsatt mycket starkt intresse för vår lösning i Danmark, och vi arbetar med 
vår partner ATEA för att få det första SKI-avtalet på plats. Den höga aktivitetsgraden 
har även bidragit till att kommunen Ringsted har valt att avsluta sin Proof of Concept 
(PoC) tidigare än planerat, för att kunna implementera sitt nya elektroniska 
journalsystem (så kallat EOJ system). Ett fungerande EOJ system är en förutsättning 
för att kunna växla upp antalet enheter och koppla på fler användare. Ringsteds 
kommun är oerhört nöjda med Medimis helhetslösning och accelererar därmed 
implementationen av journalsystemet, för att i nästa skede kunna starta upp ett SKI-
avtal med vår partner ATEA. 
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Aalborg kommun fortsätter att vara den klarast lysande stjärnan bland TIM 
kommunerna och de två resurserna som kommunen använder som säljstöd har 
deltagit i flertalet tv-inslag på nationell tv, som del av den miljardsatsning danska 
staten gör på välfärdstekniska lösningar. Noterbart och glädjande är att även övriga 
TIM-kommuner ökar antalet installerade enheter, med i snitt 50% i förhållande till 
kvartal ett.  
 
I Midtjylland har Medimi®Smart, tillsammans med tre andra lösningar, testats som 
del av medicinprojektet Medicin til tiden och koordinerande enhet Faelles Service 
Center (FSC) har nu valt att avsluta testperioden. Det ger oss möjlighet att på djupet 
bearbeta alla nitton kommuner, medan FSC utvärderar lösningarna. De patienter 
som i dag använder vår lösning kommer även fortsättningsvis erbjudas möjlighet till 
att göra det och fler tillkommer kontinuerligt i regionen.  
 
Trycket på vård- och omsorgspersonal har ökat avsevärt i Danmark de senaste åren 
och fler och fler lämnar branschen. Flykten från sjukvården har satt en signifikant 
press på kommunerna att köpa in välfärdstekniska lösningar som ska avlasta 
verksamheten och danska staten har ökat subventionerna på området avsevärt.  
 
Sammantaget ser det lovande ut i Danmark och min förväntan är att den höga 
aktivitetsgraden fortsätter så att vi kontinuerligt kan öka antalet installerade enheter 
och knyta nya samarbetsavtal.  
 
Utvecklingen i Norge 
Tillsammans med vår norska partner Hepro har vi valt att temporärt pausa 
utrullningen av såväl den fjärde pilotkommunen som de tre befintliga 
testkommunerna. En av anledningarna är att implementering av ny teknik kräver att 
ordinarie personal kommit på plats igen efter sommarsemestrarna.  
 
Vidare har det blivit tydligt för oss att i takt med att vi växer i fler kommuner och 
länder, ökar mängden önskemål på vad vår lösning ska klara av och vi utvecklar nu 
produkten för att möta de behoven. Det handlar även om att underlätta skalbarheten 
av vår produkt och förbereda systemet för större mängder installerade enheter. Här 
vill jag bland annat lyfta fram möjligheten till att kunna fjärrstyra vissa funktioner, som 
vi arbetar intensivt på att implementera. 
 
Min bedömning och målsättning är att de uppgraderingar vi nu genomför av vår 
produkt starkt kommer att bidra till att vi så snart som möjligt återupptar den norska 
verksamheten. Det finns ett konkret intresse från flera norska kommuner för vår 
lösning och genom en adekvat genomförd pilot är vi väl rustade för att tillsammans 
med Hepro A/S koppla på fler kommuner. 
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Utvecklingen i Sverige 
Under andra kvartalet kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rapport 
gällande råd kring läkemedelsautomater, där lösdispensering omnämns. Det är att 
beteckna som en milstolpe då det är första gången SKR omnämner lösdispensering, 
som är den teknologi Medimi är baserad på.  
 
Den svenska medicinhanteringsmarknaden är tämligen svårföränderlig och dospåsar 
har ett starkt fäste. Tack vare SKR:s skrivelse lyfts frågan om den individuella 
patientens behov och betydelsen av ökad följsamhet understryks. Det ger oss på 
Medimi väsentligt bättre möjligheter till konstruktiva diskussioner med kommuner och 
nyckelpersoner inom välfärdsteknologi.  
 
Det är bland annat mot den bakgrunden vi gavs möjlighet att lämna anbud på 
upphandlingen till Umeå kommun beträffande Medicingivare. Den uppskattade 
årsvolymen är 4,5 MSEK icke jämnt fördelad på tre delområden, av vilka Medimis 
anbud är inriktat på delområdet Färdigförpackade behållare. Med den information vi 
har i dag förväntar vi oss ett svar på vårt anbud under hösten. 
 
Det är vidare mycket glädjande att vårt initiala samarbete med Tunstall fortskrider 
enligt plan och att båda parter är fullt dedikerade att starta upp pilotprojekt med en 
eller flera svenska kommuner så att avsiktsförklaringen kan övergå i ett kommersiellt 
avtal. Vi noterar ett växande intresse från flera svenska kommuner, och med en stark 
etablerad partner som Tunstall kan vi på ett strukturerat sätt driva försäljning av vår 
lösning. 
 
Närmsta framtiden 
Under den senaste tiden har vi sett nya pandemirestriktioner, vilket har fått effekter i 
form av komponentbrist för Medimi®Smart. Under kvartalet har påverkan lett till 
ökade kostnader och förlängda ledtider. Tack vare god planering och hårt jobb har vi 
lyckats parera detta och inte drabbats av leveransproblem för vår läkemedelsrobot. 
För att säkra leveranser och minimera risken för leveransstopp kommer vi att 
reducera komponenter från Asien och styra inköpen till nordiska leverantörer i stället. 
Ett projekt som redan har initierats och leds av vår COO.  
 
Kriget i Ukraina är en verklig tragedi och mycket oroande, men har inte haft någon 
betydande påverkan på bolaget då våra inköp och vår försäljning inte är relaterade till 
Ukraina eller Ryssland. 
 
Vi försöker ständigt förbättra och förfina vårt erbjudande till kunder och har i kvartalet 
beslutat att paketera vår lösning på ett sätt som minimerar tröskeln för 
vårdpersonalen att gå över till en automatiserad läkemedelshantering. Här har vi 
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redan vidtagit en rad åtgärder som kommer att göra skillnad, bland annat ett förenklat 
användargränssnitt på Medimi®Smart, samt möjligheten att fjärrstyra 
mjukvaruuppdateringar. Det arbetet kommer vi att accelerera under hösten då vi 
bygger in en rad funktioner som efterfrågas lokalt.  
 
Mitt fulla fokus nu är att träffa kunder, befintliga liksom potentiella, för att bättre förstå 
hur vi kan möta deras behov och bidra till en avsevärt effektiviserad medicinhantering 
och att göra det på ett värdeskapande, hållbart och säkert sätt.  
 
 
 
 
 
Alexander Johansson 
Vd 
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Viktiga händelser under andra kvartalet 
 

• Den 2 maj inleder Medimi beräkningsperioden för utnyttjandekurs i 
Teckningsoption av serie TO5 

• Den 5 maj informerar bolaget att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har 
publicerat råd samt information om läkemedelsautomater där Medimis 
doseringsteknologi omnämns 

• Den 24 maj meddelar bolaget att anbud har lämnats på upphandling i Umeå 
kommun 

• Den 3 juni meddelar bolaget att styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag och 
att Anders Haskel tillträder som ny styrelseordförande i Medimi AB 

• Den 7 juni meddelar bolaget att Teckningsoptioner av serie TO5 tecknades till 
cirka 79% och att Medimi tillförs cirka 4,9 MSEK 

• Den 17 juni meddelar bolaget att Alexander Johansson tillträder som vd i 
Medimi 

 
 
 

Tidpunkter för ekonomisk information 

 

• Delårsrapport tredje kvartalet: 22 november 2022 
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Om bolaget 
 
Medimi aktiebolag (publ.) 
Medimi Aktiebolag (publ) (”Medimi”) är ett svenskt företag med en helsvensk och 
patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov 
från såväl patienter som personal inom omsorg och sjukvård. Medimi är sedan den 
11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, som är ett värdepappersbolag 
under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF 
(Multilateral Trading Facility). I dagsläget har Medimi cirka 4 000 ägare. Medimi AB 
har sitt huvudkontor på Ideon i Lund. 
 
Vision 
”Vi förbättrar livet för alla som är i behov av medicinering” 

 

Affärsidé 
Medimis lösning är utvecklad för att säkra, förenkla och effektivisera 
läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan från läkare till 
dispensering i hemmet. Tack vare en patenterad, separat hantering av mediciner från 
recept till att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare 
uppnås. Teknologin har tagit ca 4 år att utveckla och över 60 miljoner SEK i 
investeringar. 

 

Produkten – en helhetslösning 
Lösningen består av en dispenser/medicinrobot, Medimi®Smart, och ett 
administreringssystem, Flex. Medimi®Smart är placerad hemma hos patienten och 
dispenserar medicin automatiskt baserat på läkarens ordination. Apotek eller 
omsorgspersonal packar medicinen i patenterade kassetter. Kassetterna sätts in i 
roboten hemma hos patienten. Medimi®Smart hämtar via internet läkarens ordination 
i det övergripande vårdsystemet och dispenserar sedan medicin enligt recept. 
 
Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi®Smart automatiskt och 
dagen därpå dispenseras tabletter enligt den nya ordinationen. Medimi®Smart talar 
om med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Vårdtagaren trycker på 
knappen och tabletterna faller ner i en kopp. Om patienten inte tar sin medicin eller 
fel uppstår skickas ett meddelande till valda mottagare. 
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Till skillnad från traditionella dospåsar hanteras olika mediciner åtskilda fram till 
doseringstillfället genom användandet av kassetter med medicinfack. Därmed kan 
recept ändras fram tills dosering och lösningen kan även enkelt hantera vid-
behovsmediciner och andra läkemedel som inte är lämpliga för packning i dospåsar, 
till exempel tidsbegränsad insättning av penicillin eller cytostatika. 
 
Medimi®Smart kan även tala om när det är dags att ta läkemedel som inte är 
placerade i dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel. Alla aktiviteter 
loggas och Medimi®Smart är ständigt uppkopplad. Tack vare detta har 
vårdpersonalen full kontroll på medicinhanteringen i sin kommun eller vårdinrättning. 
 
Kundvärde 
Medimis unika lösning ger tydliga fördelar till vårdtagare och vårdgivare  

• Ökad och bibehållen följsamhet. Interna studier visar på en följsamhet över 99 
%. Det ska ställas mot en mätning av WHO som visar en generell följsamhet 
på 50% för kroniskt sjuka i västvärlden2 

• Ökad effektivitet: automatisk dispensering gör att antalet hembesök kan 
reduceras. Tidsbesparing inom medicinhantering upp till 80 procent. 

• Hög användarnöjdhet: över 90 procent av användarna skulle vid fråga, 
rekommendera lösningen till en vän 

• Hållbar läkemedelshantering: den unika tekniska löningen minskar svinn av 
läkemedel som inte används, samt bidrar till minskat plastavfall då 
läkemedelskassetterna återvinns 

 

Marknadssegment 
Givet de egenskaper som lösningen erbjuder är Medimi inriktat mot tre stora 
marknadssegment. Dessa segment drivs antingen av offentliga verksamheter som 
kommuner och landsting eller av privata vårdleverantörer. 

1. Omsorg i hemmet 

Genom att använda Medimi®Smart får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på 

att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Detta 

ökar följsamheten med samhällsekonomiska fördelar som resultat. Samtidigt, 

relaterat till Medimis unika uppkopplade lösning förbättras även effektiviteten i 

hanteringen av mediciner. Personal avlastas och långa körsträckor för 

hemsjukvård sparas. Detta framför allt i samband med vid-

 
2 Medimis interna mätningar under TIM projekt Danmark 2020 
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behovsmedicinering, som oftast sker på kvälls- eller nattid då personalstyrkan 

går ner på ett minimum och vid-behovsmedicinering inte går att schemalägga. 

2. Äldreboende/särskilt boende 

Samma fördelar kan levereras inom gruppboende och större äldreboende. Här 

är det framför allt förbättrad effektivitet som är målsättningen. 

Medicinhanteringen kan i princip skötas genom att medicinen packas och 

administreras av tredje part och dispenseras automatiskt till patienten. 

3. Vårdförbättrande åtgärder 

Medimi®Smart är unik eftersom det är möjligt att 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. Exempelvis kan 

medicinen stängas av om patientens hälsotillstånd ändras, dosen kan ökas 

eller minskas eller till och med kan ny medicinering startas om behov av det 

skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i Medimi®Smart). Det ger 

en dosflexibilitet som är unik och mycket fördelaktig vid till exempel 

blodtrycksmedicinering. 
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Granskning av revisor 
 
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
 
 

Avlämnande av delårsrapporten 
 
Lund, den 8 augusti 2022 
 
 
 
 
Styrelsen 
Medimi AB (publ) 
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Finansiell information 
 

 
 
 



 
 
 

 
  MEDIMI DELÅRSRAPPORT 
  JANUARI-JUNI 2022 

 
 

 
 

 
 

 Medimi Aktiebolag (publ) I Ideon Science Park  

Scheelevägen 17, Beta 6, SE-223 63 Lund, Sverige I Org. Nr 556576-4809 I www.medimiab.com 

 

 

 
 

 
 
RESULTATRÄKNING 
       
      
(SEK) 2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  - 2022-06-30 -2021-06-30 -2022-06-30 -2021-06-30 -2021-12-31 

          

Nettoomsättning 565 668 270 461 967 751 494 017 1 069 855 
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor - -   - 714 710 

Övriga rörelseintäkter 0 -306 11 007 1 977 5 385 

 565 668 270 155 978 758 495 994 1 789 950 

          

Rörelsens kostnader          

Råvaror och förnödenheter mm -1 208 599 -807 960 -2 239 691 -1 573 703 -2 418 411 

Övriga externa kostnader -1 189 997 -1 960 122 -2 082 211 -3 394 071 -6 507 546 

Personalkostnader -2 337 054 -2 014 224 -4 592 433 -3 774 057 -8 911 724 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella          

och immateriella anläggningstillgångar -71 612 -42 386 -143 223 -89 941 -296 782 

 -4 807 262 -4 824 692 -9 057 558 -8 831 772 -18 134 463 

          

Rörelseresultat -4 241 594 -4 554 537 -8 078 800 -8 335 778 -16 344 513 

          

Resultat från finansiella poster          

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter       - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -9 968 -5 869 -21 633 -8 156 -18 414 

Resultat efter finansiella poster -4 251 561 -4 560 406 -8 100 433 -8 343 934 -16 362 927 

          

Periodens skatt - -   - - 

          

Periodens resultat -4 251 561 -4 560 406 -8 100 433 -8 343 934 -16 362 927 

          

Resultat per aktie före utspädning -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,06 

Resultat per aktie efter utspädning -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 -0,06 
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BALANSRÄKNING 
 
 

(SEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

      

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklings-      

arbeten - - - 

      

Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer             769 953  483 838 913 176 

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Depositioner                 2 804                  2 804  2 803 

      

      

Summa anläggningstillgångar             772 757              529 028          915 979  

      

Omsättningstillgångar      

Varulager mm      

Varulagret råvaror och förnödenheter             573 292              624 619          573 292  

varulager färdiga varor          2 457 933           2 328 074       2 457 933  

Summa varulager m.m.          3 031 225           2 952 694       3 031 225  

      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar             510 422              464 110          291 833  

Övriga fordringar             474 255              493 205          511 881  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter             254 183              233 917          272 484  

          1 238 860           1 455 908       1 076 198  

      

Likvida medel          8 863 175         20 617 582     12 628 267  

      

Summa omsättningstillgångar        13 133 260         24 761 507     16 735 690  

      

      

Summa tillgångar        13 906 017         25 248 148     17 651 669  
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BALANSRÄKNING FORTS. 
 
 
 

(SEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

      

Eget kapital och skulder      

      

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital 12 695 369 18 137 458 13 058 914 

Reservfond 3 770 135 3 770 135 3 770 135 

 16 465 504 21 907 593 16 829 049 

Fritt eget kapital      

Överkursfond 39 062 609 34 002 965 34 002 965 

Balanserat resultat -35 588 047 -24 303 663 -19 225 119 

Periodens resultat -8 100 434 -8 343 934 -16 362 927 

 -4 625 872 1 355 368 -1 585 081 

      

Summa eget kapital 11 839 632 23 262 961 15 243 968 

      

      

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder 848 837 606 945 785 629 

Övriga skulder 168 228 152 898 175 787 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 1 049 320 1 225 344 1 446 285 

 2 066 385 1 985 187 2 407 701 

      

Summa eget kapital och skulder 13 906 017 25 248 148 17 651 669 

      

      

Ställda säkerheter Inga Inga Inga 

      

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 
 
(SEK) 2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  -2022-06-30 -2021-06-30 -2022-06-30 -2021-06-30 -2021-12-31 

          

Den löpande verksamheten          

Resultat efter finansiella poster -4 251 561 -4 560 406 -8 100 433 -8 343 934 -16 362 927 

Justeringar av poster som inte ingår i          

kassaflödet, m.m. 71 612 42 386 143 223 89 941 296 782 

Kassaflöde från den löpande verksamheten          

före förändringar av rörelsekapital -4 179 949 -4 518 020 -7 957 210 -8 253 993 -16 066 145 

          

Kassaflöde från förändringar i          

rörelsekapitalet          

Förändring varulager - - - - -78 532 

Förändringar av kortfristiga fordringar -132 001 264 676 -162 662 -63 511 51 523 

Förändringar av kortfristiga skulder 139 835 -299 754 341 316 -352 437 70 077 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 172 115 -4 553 098 -7 778 556 -8 669 941 -16 023 077 

          

Investeringsverksamheten          

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - - - -636 179 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 -636 179 

          

Finansieringsverksamheten          

Emission, netto 4 696 098 0     4 696 098 23 469 153 23 469 153 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 696 098 0 4 696 098 23 469 153 23 469 153 

          

Årets kassaflöde 523 983 -4 553 098 -3 082 458 14 799 212 6 809 897 

          

Likvida medel vid periodens början 8 339 193 25 170 680 12 628 267 5 818 370 5 818 370 

Likvida medel vid periodens slut 8 863 175 20 617 582 8 863 175 20 617 582 12 628 267 
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FÖRÄNDRING AV EGNA KAPITALET 
 
 

(SEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

       
Belopp vid årets ingång 2020-01-01 13 816 867 3 770 135 14 854 402 1 333 013 -12 118 246 21 656 171 

Resultatdisposition    -12 118 246 12 118 246  

Utgivna teckningsoptioner    70 000  70 000 

Årets resultat         -13 588 430 -13 588 430 

Belopp vid periodens utgång 2020-12-31 13 816 867 3 770 135 14 854 402 -10 715 233 -13 588 430 8 137 741 

       

Belopp vid årets ingång 2021-01-01 13 816 867 3 770 135 14 854 402 -10 715 233 -13 588 430 8 137 741 

Resultatdisposition    -13 588 430 13 588 430  

Nyemission kontant, registrerad 2021-02-08 3 947 676  21 948 970   25 896 646 

Nyemission kvittning, registrerad 2021-02-08 372 915  2 073 396   2 446 311 

Emissionskostnader   -4 873 803   -4 873 803 

Minskng a aktiekapital, registrerad 2021-05-20 -5 078 544   5 078 544   
Årets resultat         -16 362 927 -16 362 927 

Belopp vid periodens utgång 2021-12-31 13 058 914 3 770 135 34 002 965 -19 225 119 -16 362 927 15 243 968 

       

Belopp vid årets ingång 2022-01-01 13 058 914 3 770 135 34 002 965 -19 225 119 -16 362 927 15 243 968 

Resultatdisposition    -16 362 927 16 362 927 0 

Minskning av aktiekapital -1 450 990  1 450 990   0 

TO5 1 087 445  3 608 653   4 696 098 

Periodens resultat     -8 100 434 -8 100 434 

Belopp vid periodens utgång 2022-06-30 12 695 369 3 770 135 39 062 608 -35 588 046 -8 100 434 11 839 633 
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NYCKELTAL 
 
 
  2022-06-30 2021-06-30 

Soliditet 85% 92% 

   
   
Soliditet = eget kapital / totalt kapital 

 
 
 
 


