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Betydande händelser under 
fjärde kvartalet 

 
• Medimi beslutar att genomföra 

företrädesemission om cirka      
14,8 MSEK 

• Bolaget breddar verksamheten 
med satsning på Finland 

• Företrädesemissionen tecknas till 
ca 81 procent 

• Riktad kvittningsemission 
genomförs till emissionsgaranter i 
samband med den avslutade 
företrädesemissionen 

• Avtal tecknas med Österbottens 
välfärdsområde i Finland 

 
 
 
 
 
 
 

Betydande händelser 
efter kvartalet 

 
• Medimi tecknar avtal med 

Naestved kommun i Danmark om 
en digital medicinhanteringslösning 

 

    2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

    -2022-12-31 -2021-12-31 -2022-12-31 -2021-12-31 

(KSEK)   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

Nettoomsättning   578 333 2 066 1 070 

Resultat efter finansiella poster   -4 309 -4 371 -15 408 -16 363 

Materiella anläggningstillgångar   3 093 913 3 093 913 

Likvida medel   10 649 12 628 10 649 12 628 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   -4 695 -3 996 -13 958 -16 023 

Soliditet (%)   84 86 86 86 

Resultat per aktie efter utspädning   -0,01 -0,02 -0,03 -0,06 
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Vd har ordet 

 
OMSÄTTNINGSÖKNING I LINJE MED PLAN SAMT ACCELERERAT INTRESSE 
FÖR MEDIMI®SMART I DANMARK 
 
 
Ser vi tillbaka på helåret 2022 levererar för första gången en omsättning över 2 MSEK (+93 procent 
jämfört med 2021) och en större installerad bas av enheter än någonsin tidigare. Verksamheten har 
inte varit opåverkade av de konsekvenser Rysslands krig mot Ukraina medför, som exempelvis 
mångdubblade fraktkostnader, men vi har tack vare god planering och framförhållning kunnat leverera 
med kvalitet. 
 
Ser vi endast till kvartal fyra håller den fina trenden i sig från föregående kvartal och vi gör en 
nettoomsättningsökning med 74 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär 
även en ökning med 11 procent jämfört mot kvartal tre ifjol vilket är ett tydligt styrkebesked. 
 
Bolaget har, som tidigare meddelats, ett starkt fokus på att reducera kostnader och vi kan konstatera 
att så har skett med 4 procent 2022 jämfört med helåret 2021 och med 10 procent sett till kvartal fyra 
jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsreduktionen är främst relaterad till förbättrad 
kvalitet samt lägre kostnader för administration och juridik. Värt att notera är också hur det arbete vi 
påbörjade i samband med kvartal tre med att löpande skriva av producerade maskiner kraftigt 
reducerar den bokförda kostnaden för sålda varor och därmed ger en mer rättvisande bild över 
maskinflödet. 
 
Under fjärde kvartalet genomförde vi även en företrädesemission vilket tillförde bolaget cirka 12 MSEK 
före emissionskostnader. Medel som i huvudsak kommer att användas till att stärka bolagets 
marknadsaktiviteter på nyckelmarknader samt till att täcka det ökade produktionsbehovet av 
Medimi®Smart. 
 
Utvecklingen i Danmark 
En av anledningarna till det accelererade intresset för välfärdsteknik är relaterat den centrala 
styrningen i Danmark gällande infrastruktur för hälso- och välfärdsteknik. Det finns en nationell 
samsyn vad avser behovet av resursavlastande hjälpmedel i vården, där vår lösning Medimi®Smart 
uppmärksammats medialt vid flera tillfällen den senaste tiden.  
 
Resultatet från pilotprojektet i Midtjylland visar på väsentlig tidsbesparing efter införandet av bolagets 
lösning och kostnadsbesparingar på över 60 procent. 
 
Efter periodens slut tecknades avtal med Naestved kommun i Danmark för leverans och 
implementering av Medimi®Smart. Inom kommunen finns det en klar potential på över hundra 
enheter. 
 
Ser vi till antalet installerade enheter på den danska marknaden har dessa fördubblats i antal under 
2022, och fortsätter att öka. 
 
Sammantaget förs nu kommersiella diskussioner med kommuner i samtliga danska regioner och vår 
bedömning är att flera avtal kommer att slutas under 2023. 
 



 
 
 

 
  MEDIMI BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
  JANUARI-DECEMBER 2022 

 
 

 
 

 
 

 Medimi AB I Ideon Science Park  

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

 

 

 
 

Utvecklingen i Norge 
Bolagets affär i Norge har inte utvecklat sig så som vi förutspådde, och pilotkommunerna har trots 
positiva intryck av lösningen valt att pausa utrullningen på grund av resursbrist. 
 
Det är tydligt att det finns ett konkret intresse för vår lösning i Norge och att de uppdateringar vi har 
genomfört har varit nödvändiga för att bli mer relevanta. Vi är nu tillsammans med vår partner Hepro i 
dialog med andra kommuner som visat stort intresse för lösningen, och vi avser att återuppta 
pilotprojektet under kvartal två 2023. 
 
Utvecklingen i Sverige 
Tillsammans med Umeå kommun förs nu dialog om hur införandet av de första Medimi®Smart i 
kommunen ska genomföras. Det är flera bitar som ska falla på plats och det är vår ambition att jobba 
tätt tillsammans med verksamhetsansvariga samt vårdgivarled för att skapa förutsättningar för en så 
kostnadseffektiv och trygg implementering som möjligt. De första maskinerna förväntas installeras 
under första halvan av 2023. 
 
De upphandlingar som har publicerats på senare tid har inte varit möjliga för Medimi att lägga anbud 
på de då varit begränsade till medicingivare med dospåselösning. Det är beklagligt då en betydande 
patientgrupp därmed helt utestängs från digital medicindispensering med tillhörande ökad livskvalitet. 
Vi arbetar på flera plan med att föra dialog med svenska kommuner för att driva vår sak och ser hur 
behovet av digital stöttning alltjämt är ökande. 
 
Utvecklingen i Finland 
Under kvartal fyra 2022 slöts pilotavtalet med Österbottens välfärdsområde i Finland och under kvartal 
ett 2023 har vi framgångsrikt implementerat avtalade 10 enheter. Det innebär en betydande förändring 
för brukare liksom vårdpersonal, vilken har tagits emot mycket väl av båda parter. Vår ambition är att 
slutsatserna från pilotprojektet ska bana vägen för ett kommersiellt breddinförande i fler finska 
kommuner. 
 
Närmaste framtiden 
Under 2022 har vi etablerat förtroende hos flera nya kunder och den installerade basen har ökat 
väsentligt med en fördubblad omsättning som resultat. Det ambitiösa försäljningsarbete vi nu har 
påbörjat lägger grunden för att vi skall nå målet att växa med 100 procent även 2023. Med en tydlig 
målbild och fler potentiella kunder som utvärderar våra produkter på en marknad med starka 
drivkrafter kopplade till samhällsekonomiska frågor, ser jag ljust på våra möjligheter och förväntar mig 
fortsatt växande efterfrågan på Medimi®Smart. 
 
 
 
 
Alexander Johansson 
Vd Medimi AB 
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Om bolaget 

 
Medimi AB 
Medimi AB (”Medimi”) är ett svenskt bolag med en 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, ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn som driver en handelsplattform benämnd MTF (Multilateral Trading 
Facility). I dagsläget har Medimi cirka 4 000 aktieägare. Medimi 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 varje medicin från recept till dess att medicinen tas, kan viktiga 
fördelar för såväl vårdtagare som vårdgivare uppnås. 
 
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 informerar med tal, ljus och ljud när 
det är dags att ta medicinen. Vårdtagaren trycker på en knapp och tabletterna faller ner i en kopp. Om 
patienten inte tar sin medicin eller om ett fel uppstår skickas ett meddelande till valda mottagare. 
 
Till skillnad från traditionella dospåsar hanteras olika mediciner åtskilda fram till doseringstillfället 
genom användandet av kassetter med separata medicinfack. Därmed kan recept ändras ända fram 
tills dosering och lösningen kan även enkelt hantera vid-behovsmediciner och läkemedel som inte är 
lämpliga för packning i dospåsar, till exempel tidsbegränsad insättning av penicillin. 
 
Medimi®Smart kan således 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 för varje 
enskild brukare 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 procent. Det 
ska ställas mot en mätning av WHO som visar en generell följsamhet på 50 procent för 
kroniskt sjuka i västvärlden1 

• Ökad effektivitet: automatisk dispensering gör att antalet hembesök kan reduceras. 

 
1 Medimis interna mätningar under TIM projekt Danmark 2020 
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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 minskad miljöpåverkan 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 regioner eller av privata 
vårdleverantörer. 

1. Omsorg i hemmet 

Genom att använda Medimi®Smart får vårdgivarna god kontroll över att patienterna får den 

medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Detta ökar följsamheten med 

samhällsekonomiska fördelar som resultat. Samtidigt förbättras även effektiviteten i 

hanteringen av mediciner. Personal avlastas och långa körsträckor för hemsjukvård sparas. 

Detta sker framför allt i samband med vid-behovsmedicinering, som oftast sker på kvälls- eller 

nattetid då personalstyrkan går ner på ett minimum och då vid-behovsmedicinering inte går att 

schemalägga. 

2. Äldreboende/särskilt boende 

Samma fördelar kan levereras inom gruppboende och 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 snabbt och enkelt är möjligt att fjärrstyra och göra 

ändringar i medicineringschemat, även när Medimi®Smart är ute hos patienten, då 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). Sammantaget 

ger Medimi®Smart en dosflexibilitet som är unik och mycket fördelaktig vid till exempel 

blodtrycksmedicinering. 
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Finansiella kommentarer 
 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick under fjärde 
kvartalet till 578 KSEK (333), vilket innebär en 
ökning med 74 procent jämfört med samma 
kvartal föregående år. För räkenskapsåret 2022 
var motsvarande siffra 2 066 KSEK (1 070), en 
ökning med 93 procent jämfört med föregående 
räkenskapsår. 
 
De övriga rörelseintäkterna uppgick till 0 KSEK 
(3) för kvartalet och 11 KSEK (5) vid 
räkenskapsårets slut.  
 
Rörelsens kostnader för fjärde kvartalet uppgår 
till -4 874 KSEK (-5 416) och för helåret -17 430 
KSEK (-18 134).  
 
Fjärde kvartalets resultat efter finansiella poster 
uppgick till    -4 309 KSEK (-4 371). För helåret 
uppgick resultatet före skatt till -15 408 KSEK (-
16 363). 
 
Personal och organisation 
Medelantalet anställda i bolaget var, vid 
periodens slut 6 (7).          
                                                 
Investeringar 
Bolaget har på balansdagen totalt 3 093 KSEK 
(913) i materiella tillgångar, som består av  
maskiner under uthyrning. 

 
 
Kassaflöde 
Kvartalets kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till -4 695 KSEK (-3 996). 
Motsvarande siffra för helåret uppgick till -
13 958 KSEK (-16 023). Nyemissioner har 
under året totalt uppgått till 18,4 MSEK, före 
emissionskostnader om cirka 3 MSEK. Bolaget 
har därmed tillförts ett totalt netto om 15,4 
MSEK. Totalt kassaflöde för fjärde kvartalet 
inklusive nyemission uppgår till 5 725 KSEK (-4 
632) och för helåret -1 979 KSEK (6 810). 
 
Finansiell ställning 
Soliditeten uppgick den 31 december 2022 till 
86 (86) procent och det egna kapitalet till               
15 254 KSEK (15 244). Likvida medel uppgick 
till 10 649 KSEK (12 629) vid fjärde kvartalets 
slut per 31 december 2022, vilket innebär en 
minskning med 1 979 KSEK jämfört med 
räkenskapsårets början. Bolaget har på 
balansdagen inga räntebärande skulder. 
 
Antalet aktier 
På balansdagen den 31 december 2022 
uppgick antalet aktier före utspädning till 
509 651 149. 
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 
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Övrig information 
 
Redovisningsprinciper 
Medimi tillämpar Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella 
rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är 
oförändrade mot dem som användes i 2021 års 
årsredovisning, som återfinns på Bolagets 
hemsida. För ytterligare information hänvisas till 
bolagets årsredovisning för 2021. 
 
Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har skett 
under kvartalet eller sedan årets början. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer finns 
utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2021. 
Inga händelser av väsentlig betydelse har 
inträffat sedan dess som påverkar eller 
förändrar dessa beskrivningar av bolagets 
risker och hantering av dessa. 
 
Omvärldsrisk 
I följderna av kriget i Ukraina ser vi en risk av 
påverkan avseende komponentbrist och 
förlängda ledtider. Påverkan från en högre 
inflation kan inte uteslutas.          
                                                     
Uppskattningar och bedömningar 
För att kunna upprätta de finansiella 
rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen 
bedömningar och antaganden som påverkar 
företagets resultat och ställning, samt avlämnad 
lämnad information i övrigt. Uppskattningar och  
 

 
 
 
 
bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historiska erfarenheter och andra faktorer, 
inklusive förväntningar om framtida händelser 
som förväntas rimliga under rådande 
förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja 
sig från gjorda bedömningar. De områden där 
uppskattningar och antaganden skulle kunna 
innebära betydande risk för justeringar i 
redovisade värden för resultat och finansiell 
ställning under kommande rapportperioder, är 
främst bedömningar om marknadsförut-
sättningar och därmed värdet på bolagets 
anläggningstillgångar. 
 
Granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer. 

 
Finansiell kalender  
2023-03-16 Årsredovisning 2022 
2023-04-19 Årsstämma 2023 
2023-05-17 Delårsrapport januari-mars 2023 
 
Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga 
på www.medimiab.com.  

 
 
 
Frågor kring rapporten besvaras av: 
Alexander Johansson, vd 
Tel: +46-(0)73–7 777 233 
alexander.johansson@medimiab.com 
 

  

http://www.medimiab.com/
mailto:alexander.johansson@medimiab.com
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Avlämnande av delårsrapporten  
 
Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 
 
Lund 27 februari 2023 
 
 
 
 
Anders Haskel    Gun-Britt Fransson 
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Ulf Lindahl    Tina Dackemark Lawesson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
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Finansiella rapporter i sammandrag
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Resultaträkning 
 
 
Resultaträkning 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

  -2022-12-31 -2021-12-31 -2022-12-31 -2021-12-31 

(KSEK) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

         

Nettoomsättning 578 333 2 066 1 070 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor 0 715 0 715 

Övriga rörelseintäkter 0 3 11 5 

 578 1 051 2 077 1 790 

         

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter mm -253 -292 -1 508 -2 418 

Övriga externa kostnader -1 637 -1 749 -5 201 -6 508 

Personalkostnader -2 767 -3 208 -9 461 -8 912 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

-218 -167 -1 260 -297 och immateriella anläggningstillgångar 

 -4 874 -5 416 -17 430 -18 134 

         

Rörelseresultat -4 297 -4 365 -15 352 -16 345 

         

Resultat från finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 0 7 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -6 -63 -18 

Resultat efter finansiella poster -4 309 -4 371 -15 408 -16 363 

         

Periodens skatt - - - - 

         

Periodens resultat -4 309 -4 371 -15 408 -16 363 

         

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

Resultat per aktie efter utspädning -0,01 -0,02 -0,03 -0,06 
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Balansräkning 
 
 
 

Balansräkning 2022 2021 

(KSEK) 31 dec 31 dec 

     

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer                 3 093            913 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Depositioner                        3                         3  

Summa anläggningstillgångar                 3 095                     916  

     

Omsättningstillgångar     

Varulager mm     

Varulager material                 1 293                     573  

Varulager färdiga varor                 1 361                  2 458  

Summa varulager m m                 2 654                  3 031  

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar                    576                     292  

Övriga fordringar                    836                     512  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                    283                     272  

                 1 695                  1 076  

     

Likvida medel               10 649                12 628  

Summa omsättningstillgångar               14 998                16 736  

     

     

Summa tillgångar               18 093                17 652  
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Balansräkning forts. 
 
 

Balansräkning 2022 2021 

(KSEK) 31 dec 31 dec 

     

Eget kapital och skulder     

     

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 20 386 13 059 

Reservfond 3 770 3 770 

 24 156 16 829 

Fritt eget kapital     

Överkursfond 40 643 34 003 

Balanserat resultat -34 137 -19 225 

Periodens resultat -15 408 -16 363 

 -8 902 -1 585 

     

Summa eget kapital 15 254 15 244 

     

     

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 1 077 786 

Övriga skulder 631 176 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 131 1 446 

 2 839 2 408 

     

Summa eget kapital och skulder 18 093 17 652 

     

     

Ställda säkerheter Inga Inga 

     

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 
 

Kassaflöde 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

  -2022-12-31 -2021-12-31 -2022-12-31 -2021-12-31 

(KSEK) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

         

Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat -4 297 -4 365 -15 352 -16 345 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 218 167 1 260 297 

Erlagd ränta -13 -6 -56 -18 

Betald skatt - - - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

före förändringar av rörelsekapital -4 091 -4 204 -14 149 -16 066 

         

Kassaflöde från förändringar i         

rörelsekapitalet         

Förändring varulager -590 -79 377 -79 

Förändringar av kortfristiga fordringar -477 -165 -619 52 

Förändringar av kortfristiga skulder 462 451 432 70 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 695 -3 996 -13 958 -16 023 

         

Investeringsverksamheten         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -499 -636 -3 439 -636 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -499 -636 -3 439 -636 

         

Finansieringsverksamheten         

Emission, netto 10 920 - 15 418 23 469 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 920 0 15 418 23 469 

         

Periodens kassaflöde 5 725 -4 632 -1 979 6 810 

         

Likvida medel vid periodens början 4 924 17 261 12 628 5 819 

Likvida medel vid periodens slut 10 649 12 629 10 649 12 628 
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Förändring av eget kapital 
 
 

Förändring av eget kapital             

(KSEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat Totalt 

       
Belopp vid årets ingång 2020-01-01 13 817 3 770 14 854 1 333 -12 118 21 656 

Resultatdisposition    -12 118 12 118  

Utgivna teckningsoptioner    70  70 

Årets resultat         -13 588 -13 588 

Belopp vid periodens utgång 2020-12-31 13 817 3 770 14 854 -10 715 -13 588 8 138 

       

Belopp vid årets ingång 2021-01-01 13 817 3 770 14 854 -10 715 -13 588 8 138 

Resultatdisposition    -13 588 13 588  

Nyemission kontant, registrerad 2021-02-08 3 948  21 949   25 897 

Nyemission kvittning, registrerad 2021-02-08 373  2 073   2 446 

Emissionskostnader   -4 874   -4 874 

Minskning av AK, registrerad 2021-05-20 -5 079   5 079  0 

Årets resultat         -16 363 -16 363 

Belopp vid periodens utgång 2021-12-31 13 059 3 770 34 003 -19 225 -16 363 15 244 

       

Belopp vid årets ingång 2022-01-01 13 059 3 770 34 003 -19 225 -16 363 15 244 

Resultatdisposition    -16 363 16 363 0 

Minskning av aktiekapital -1 451   1 451  0 

Emission 8 778  6 640   15 418 

Periodens resultat     -15 408 -15 408 

Belopp vid periodens utgång 2022-12-31 20 386 3 770 40 643 -34 137 -15 408 15 254 

 


