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januari–mars 2021
Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 012 Tkr (1 097 Tkr).
Resultat efter finansiella poster -3 220 Tkr (-1 079 Tkr).
Summa eget kapital uppgick till 9 935 Tkr (11 971 Tkr) vid periodens slut.
Soliditeten uppgick till 59 % (72 %)
Antal utestående aktier var 113 521 669 vid periodens slut.
Resultatet per aktie blev -0,03 kr (-0,01 kr)
Leverans av RayPilot® HypoCath® systemet till LaPaz i Madrid
Klinisk start av RayPilot® HypoCat®h vid universitetssjukhuset i Ulm
Klinisk start av RayPilot® HypoCath® vid universitetssjukhuset i Salzburg
FDA-ansökan inskickad och motfrågor emottagna
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Händelser under perioden
Händelser efter periodens slut

Första kvartalet 2021 kännetecknas av än striktare reserestriktioner än sista kvartalet 2020. Den ökade smittspridningen
innebär också att våra befintliga och potentiella kunder
runtom i Europa arbetar under besöksförbud och hårda inköpsprioriteringar, allt med fokus på Covid-19 vård. Att införa
nya tekniska innovationer och förbättrade vårdmetoder kräver
att vi finns på plats och kan erbjuda professionell handledning.
Detta har varit nästan omöjligt under kvartalet.

Styrelsen har offentliggjort ett beslut om att genomföra en
företrädesemission på cirka 25 MSEK under sommaren 2021
förutsatt behörig bolagsstämmas godkännande.
Arbetet med att knyta till sig nya försäljningspartners i form av
distributörer har fortsatt. Bolaget har långtgående dialoger
med aktörer i Frankrike och Storbritannien.

Kvartalet visar på ett lägre resultat jämfört med föregående
år beroende i huvudsak på lägre aktiverat arbete för egen
räkning, högre avskrivning på aktiverat arbete och högre
marknadsföringskostander.

Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med
Corona pandemin
Covid-19 pandemin har i stort sett blockerat all marknadsbearbetning under en tid med stränga rese- och besöksrestriktioner gällande hela Europa. För att kunna besöka våra
kunder och bedriva aktivt försäljningsarbete behövs en klart
lägre smittspridning.

Bolagets förhoppningar om minskade restriktioner och ökad
möjlighet att resa till kunder skjuts framåt i tiden. I stället har
Bolaget fått fokusera på att genomföra långt flera videopresentationer än tidigare. Både slutanvändare och distributörer
har deltagit.
Arbetet fokuseras på att få till stånd ett regelbundet användande hos de kunder som investerat i RayPilot® HypoCath®,
i dagsläget 6 kliniker, t.ex. har kliniken i Monza behandlat
ca 2 patienter per månad med gott resultat. En fokuserad
datainsamling sker med dessa kliniker och kommer resultera
i ett antal publikationer med fokus på användarvänlighet
och biverkningar. Publicering kommer att ske under våren
alternativt sommaren 2021. Både professor Stefano Arcangeli i
Monza och professor Felix Sedlmayer vid universitetssjukhuset
i Salzburg, där vi installerade ett system i mars, betonar vikten
av RayPilot® HypoCath® som ett viktigt verktyg för införandet
av hypofraktionering inom prostatabehandlingen, allt för att
radikalt öka behandlingskapaciteten och förbättra behandlingsresultatet. Ytterligare två kliniker har fått installation
och utbildning under perioden, Minsk City Clinical Oncology
Dispensery i Belarus och sjukhuset i Murcia Spanien och är
därmed startklara. För dessa två användare kunde vi för första
gången genomföra installation och utbildning helt digitalt.
Båda planerar behandling av sina första patienter under
kommande kvartal. Trots restriktioner gör Bolaget sitt yttersta
för att upprätthålla en aktiv support till klinikerna.

Risker och osäkerhetsfaktorer
De väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna Bolaget
ser är de som finns i dagsläget kopplade till Corona pandemin.
Bolaget behöver komma ut till kunder och potentiella användare för att göra kliniska presentationer och demonstrationer av RayPilot® HypoCath® för att öka acceptansen och
användningen av RayPilot®-systemet. Återkoppling från de
kunder som under pandemin trots allt kunnat börjat använda
systemet är mycket god.

Under perioden har vi fått återkoppling på vår ansökan om
510k hos FDA. Den innehåller en förväntad mängd förfrågningar om kompletteringar, en process som kommer att pågå
under Q2 och Q3.
Arbetet med att expandera distributörsnätverket pågår kontinuerligt. Under kvartalet har Bolaget signerat avtal med Enox
Pharma för distribution i Mellanöstern med fokus på marknadsbearbetning i Saudiarabien, UAE samt Egypten.
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Thomas Lindström, VD Micropos Medical

VD-ord
sjukvården att vårdskulden ökar. Genom aktivt införande av
hypofraktionering skapas utrymme för sjukhusen att genomföra många fler behandlingar under samma tid. Detta innebär
att en eventuell vårdkö effektivt kan arbetas bort. Prostata
lämpar sig bra för behandling genom hypofraktionering, vilket
innebär radikalt färre behandlingstillfällen och högre stråldos.
Detta kräver total kontroll över eventuella organrörelser. Att
stråla hög dos utanför tänkt målområde innebär stor risk för
skador på friska omkringliggande organ, primärt ändtarm och
urinrör. De behandlingar som hittills genomförts med hjälp av
RayPilot® HypoCath® indikerar att den ökade träffsäkerheten
innebär en klart minskad risk för biverkningar.

Det är inte enkelt att driva försäljning av en ny metod och ett
nytt system via digitala möten. Vår bransch är mycket beroende av kliniska presentationer och demonstrationer ute på
sjukhusen. Det är så branschen fungerar. De digitala möten vi
haft har hjälpt till att skapa närvaro och nyfikenhet. Överenskommelsen blir i de flesta fall att nästa steg skall genomföras
på kliniken. Detta har pga. Covid-19 inte varit möjlig hos någon
kund. Vi är beredda på och planerar för att antalet klinikbesök
kommer att öka under årets andra kvartal och framför allt
under hösten 2021.
Att vi lyckats starta två kliniker under årets första kvartal är
jag stolt över. Det visar på stor flexibilitet och vilja internt att
genomföra detta men framför allt visar det oss att våra kunder
verkligen efterfrågar den typ av säkerhet och monitorering
RayPilot® HypoCath® erbjuder.

Thomas Lindström

Att vårdköerna växer i dessa Corona tider kan vi alla läsa
om. Vi får återkoppling från samtliga våra kontakter inom

VD, Micropos Medical AB (publ)
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Resultaträkning
(TSEK)

Jan-Mar 2021

Jan-Mar 2020

Ack 2021

Ack 2020

Helår 2020

1 012

1 097

1 012

1 097

3 704

101

928

101

928

3 729

Intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter

58

74

58

74

219

1 172

2 100

1 172

2 100

7 652

-468

-244

-468

-244

-2 828

Kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader

-1 255

-904

-1 255

-904

-7 037

Personalkostnader

-2 188

-1 834

-2 188

-1 834

-8 373

-482

-186

-482

-186

-1 628

-4 393

-3 168

-4 393

-3 168

-19 866

-3 221

-1 068

-3 221

-1 068

-12 214

1

-11

1

-11

-90

-3 220

-1 079

-3 220

-1 079

-12 304

-0,03

-0,01

-0,03

-0,01

-0,11

Avskrivningar

Rörelseresultat
Finansnetto

Periodens resultat
Resultat per aktie (SEK)

Balansräkning
(TSEK)

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

7 836

7 839

8 210

161

0

122

1 630

0

1 523

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Skulder
Eget kapital

994

3 474

2 187

6 267

5 395

7 298

16 888

16 708

19 340

9 935

11 971

13 168

880

469

880

Långfristiga skulder

6 073

4 268

5 292

Kortfristiga skulder

16 888

16 708

19 340
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Kassaflödesanalys
(TSEK)

Jan-Mar 2021

Jan-Mar 2020

Helår 2020

7 298

9 170

9 170

-3 221

-1 068

-12 214

482

186

1 628

Ingående kassa och bank
Kassaflöde från löpande verksamhet
Rörelseresultat
Avskrivningar
Resultat från finansiella poster

1

-11

-90

-2 738

-893

-10 676

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager

-107

0

-1 523

Förändring av kortfristiga fordringar

1 193

-515

772

Förändring av kortfristiga skulder

781

-447

577

1 867

-961

-173

Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

-101

-1 921

-3 729

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-47

0

-126

-148

-1 921

-3 855

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring långfristiga skulder

0

0

411

Nyemission och teckningsoptioner

0

0

12 421

12 833

Periodens kassaflöde
Utgående kassa och bank

-1 019

-3 775

-1 872

6 267

5 395

7 298
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Förändring eget kapital
(TSEK)
Ingående balans 2020-01-01

Aktiekapital

Bundna fonder

Fritt EK

Totalt EK

4 952

11 241

-3 143

13 050

Periodens resultat
Nyemission

-12 304

-12 304

707

11 014

11 721

16

631

647

53

53

Utnyttjade teckningsoptioner
Optionspremier
Fond för utveckling

2 220

-2 220

Utgående balans 2020-12-31

5 676

13 461

-5 969

13 168

Ingående balans 2021-01-01

5 676

13 461

-5 969

13 168

Periodens resultat

-3 220

-3 220

Emissionskostnad

-13

-13

Fond för utveckling

Utgående balans 2021-03-31

5 676

-352

352

13 109

-8 850

9 935

Nyckeltal
(TSEK)

Jan-Mar 2021

Jan-Mar 2020

Helår 2020

-32,4%

-9,0%

-93,4%

Avkastning på totalt kapital

-19,1%

-6,5%

-63,6%

Soliditet

58,8%

71,6%

68,1%

Kassalikviditet

119,6%

207,8%

179,2%

79%

65%

62%

-0,03

-0,01

-0,11

Avkastning på eget kapital

Aktiverade tillgångar i förhållande
till eget kapital
Resultat per aktie

Avkastning på eget kapital...................Resultat efter finansnetto / Justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital..................Resultat efter finansnetto / Balansomslutning
Soliditet.....................................................Eget kapital / Balansomslutning
Kassalikviditet.........................................Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder
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Kommentarer till resultat och balansräkning
jan-mars 2020
Resultat och ställning

Förändringar i eget kapital

Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 012 Tkr (1 097 Tkr).
Övriga rörelseintäkter uppgick till 159 Tkr (1 002 Tkr) och avser i
huvudsak aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet
uppgick till -3 221 Tkr (- 1 068 Tkr). Det negativa resultatet är till
stor del hänförligt till kostnader för produktutveckling och inkluderar bland annat personal- och administrationskostnader
samt kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser.
Av personalkostnaderna har 101 Tkr (928 Tkr) aktiverats såsom
arbete för egen räkning. Resultat per aktie uppgick till -0,03
(-0,01) kr. Medelantalet anställda uppgår till 6 personer.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 9 935 Tkr
(11 971 Tkr). Det egna kapitalet har under kvartalet påverkats
av periodens resultat om -3 220 Tkr (-1 079 Tkr) samt emissionskostnader på -13 Tkr. Per balansdagen finns 113 521 669 (99
044 942) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr.
Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på Spotlight
Stock Market under kortnamnet MPOS.

Kassaflöde och finansiell ställning
Periodens kassaflöde uppgick till -1 019 Tkr (-3 775 Tkr).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 267 Tkr
(5 395 Tkr) och långfristiga skulder till 880 Tkr (469 Tkr).
Soliditeten uppgick till 59 % (72%). Inga transaktioner med
närstående har skett under perioden.

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BRNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har
aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets
tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde
respektive nominella belopp om inget annat framgår. Denna
rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är 29 juli
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