
 
 
 

Bokslutskommuniké 2015 Redsense Medical AB (publ) 
 
Januari-december 2015 
Koncernen 

 Intäkter under räkenskapsåret 2015 uppgick till 2 052 kSEK (2 221 kSEK). 

 Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 1 685 kSEK (1 421 kSEK), vilket är en 
ökning med 18,5 procent. 

 Resultat före skatt, -3 351 kSEK (-2 389 kSEK). 

 Summa eget kapital uppgick till 380 kSEK vid periodens slut (-11 239 kSEK). 

 Likvida medel uppgick till 1 457 kSEK vid periodens slut (83 kSEK). 
 

Moderbolaget 

 Intäkterna under räkenskapsåret 2015 uppgick till 3 051 kSEK (2 515 kSEK). 

 Resultat före skatt, 313 kSEK (-988 kSEK). 

 Summa eget kapital uppgick till 36 896 kSEK vid periodens slut (21 518 kSEK). 

 Likvida medel uppgick till 1 421 kSEK vid periodens slut (0 kSEK). 
 
Fjärde kvartalet oktober-december 2015 
Koncernen 

 Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 139 kSEK. 

 Resultat före skatt, -1 362 kSEK. 
 

Moderbolaget 

 Nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 1 071 kSEK. 

 Resultat före skatt, -996 kSEK. 
 

Beloppen inom parantes avser motsvarande period föregående år. 
 
Resultat och ställning 
Resultat för koncernen för räkenskapsåret 2015 uppgick före skatt till -3 351 kSEK eller -0,402 kr per 
aktie, vid full utspädning -0,355 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 december 2015 var 
8 328 533 stycken, samt 1 100 000 teckningsoptioner TO 1. Likvida medel vid periodens utgång 
uppgick till 1 457 kSEK.  
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Finansiella händelser 

 En nyemission om 2 200 000 units genomfördes som tillförde bolaget 13,2 MSEK. Emissionen 
övertecknades och cirka 750 nya delägare tillkom i emissionen. Unitsen bestod i en aktie och 
en teckningsoption. Teckningsoptionen löper till och med den 15 april 2016. 
 

 Bolagets aktie noterades på AktieTorget. Första handelsdagen var den 17 juni 2015. 
 

 NxStage konverterade ett lån om 750 kUSD till aktier, vilket innebar att de erhöll 1 128 533 
aktier i Redsense Medical. På grund av amerikanska redovisningsregler avyttrade NxStage 
samtliga aktier via AktieTorget fram till 1 oktober; med en ungefärlig genomsnittskurs på 
5,30 kronor. NxStage är fortfarande Redsense enskilt viktigaste strategiska partner i USA. 

 



 
 
 

 Skatteverket fattade under kvartalet beslut om fördelning av anskaffningsvärdet för aktier 
och medföljande teckningsoptioner TO1 i nyemissionen i maj 2015. Beslutet blev att 
förvärvda aktier i emissionen har ett anskaffningsvärde på 4,55 kronor per aktie och 
teckningsoptionerna, TO1 anses anskaffade för 0,90 kronor per option. 
 

 Under 2014 erhöll Redsense projektstöd från EUROSTAR, vilket är ett EU-stöd för utveckling 
av innovativa produkter. Projektet löper fram till sommaren 2016.  
 

Operativa händelser 

 NxStage lanserade natthemdialys i USA i februari i enlighet med det FDA-godkännande de 
erhöll i december 2014. FDA-godkännandet innebär i effekt att Redsense alltid måste 
användas vid natthemdialys, då det är det enda av FDA godkända blodläckagelarm som kan 
användas med en NxStage maskin. 
 

 Ett leveransavtal avseende försäljning av alarmenheter och sensorer till främst natthemdialys 
tecknades med NxStage Medical Inc. 
 

 Redsense VD Patrik Byhmer blev invald till den internationella tekniska kommittén för 
elektromedicinsk utrustning och som expert i kommittén beträffande standarden för 
dialysmaskiner. Arbetet har resulterat i att kommittén kommer att publicera en 
gemensam överenskommelse om hur dialysapparaten ska kommunicera med externa 
larmsystem, särskilt för nålövervakning. Redsense larmenhet är redan anpassad för detta 
mjukvaruprotokoll, vilket gör att Redsense skulle kunna samarbeta och övervaka vennålar för 
alla dialysmaskintillverkare. 
 

 Redsense erhöll en första order från B.Braun, Tjeckien, för visnings- och 
demonstrationsprodukter för sitt hemdialysprogram i Tjeckien. B.Braun som är en av de 
större dialysmaskintillverkarna i Europa, driver även egna dialyskliniker i ett flertal länder. 
Totalt har de drygt 300 kliniker och 22 000 patienter. I Tjeckien finns omkring 6 100 
patienter. B.Braun Tjeckien kommer också att agera som icke exklusiv distributör för 
Redsense på de marknader som de har verksamhet i. B.Braun är sedan tidigare distributör av 
Redsense i Nederländerna. 
 

 En första order erhölls från BAXTER Spanien för deras hemdialysprogram i Spanien. Första 
orden utgjorde utrustning för 20 patienter.  

 

 DaVita, USA, som är en av världens största klinikkedjor, lade en order för ett pilotprojekt att 
utvärdera företagets natthemdialysprogram. Om projektet blir framgångsrikt kommer de 
efter utvärderingen att införa natthemdialysprogram över hela USA. Redsense medverkan är 
en förutsättning för nattdialys, då denna typ av dialys endast är godkänd om ett Redsense 
larm övervakar vennålen. 
 

 Den 25 september fattade den internationella standardiseringskommittén för 
dialysutrustning beslut om en ny branschstandard för hur externa larm ska kopplas samman 
med dialysmaskiner. Från oktober så är Redsense det enda larm som idag helt uppfyller den 
nya standarden. Det finns idag inga dialysmaskiner som uppfyller standarden. 

 

 Health Canada har utgivit en ”Medical Device Establishment Licence” till Redsense Medical 
som tillverkare av medicintekniska produkter. Licensen innebär att ett formellt godkännande 
att Redsense uppfyller de krav som den kanadensiska myndigheten ställer på bolag som 



 
 
 

tillverkar medicintekniska produkter för import och försäljning på den kanadensiska 
marknaden. För att sälja Redsense produkter i Kanada krävs en licensierad Distributör. Vi har 
inlett utvärderingen av en distributör och beräknar att vi kan få ett avtal på plats under 2016.  
 

 Fresenius Medical Care Nordamerika (FMC), en av världens största dialysklinikkedjor med 
cirka 170 000 patienter, ingick ramavtal med Redsense avseende företagets blodläckagelarm. 
Avtalet gäller den amerikanska marknaden och motsvarar inledningsvis ett ordervärde på 
upp till en miljon kronor. 

 

 För Redsense är det centralt att kontinuerligt förbättra produktens kundvärde och har efter 
dialog och feedback från kliniker tagit fram två produktnyheter och började leverera dessa i 
slutet av 2015; 

o Ny inställningsmöjlighet för nattdialys: Redsense Nocturnal  
Redsense har tagit fram en ny inställningsmöjlighet på sitt larm, avsett för dialys på 
natten i klinik eller hemmet. Denna levereras som standardinställning till 
hemdialyspatienter.  

o Redsense Nurse Call - förenklar övervakningen av dialys på klinik 
Redsense lanserade en variant av larmet som går att koppla direkt till patientlarmet 
på kliniker, det vill säga det larm som patienter använder sig av vid sängplatsen för 
att larma till sig personal när de ligger på sjukhus. En första order har levererats till 
B.Braun Holland. 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 För att möta efterfrågan och möjliggöra uppföljning av inkomna säljaktiviteter och starta nya 
säljinitiativ så anställdes Bredan Kane i januari som försäljningschef för den viktiga USA-
marknaden. Bredan har 25 års erfarenhet av dialysbranschen i USA och har tidigare jobbat 
med att utveckla dialyskliniker och försäljning av dialysutrustning. 

 
 
 
VD kommentar 
Globalt är dialys en växande marknad, med hemdialys, nattdialys och patientsäkerhet som tydliga 
trender. Under 2015 har Redsense Medical tagit flera viktiga steg för att positionera företaget som 
viktig leverantör av säkerhetssystem, vilket möjliggjorts genom en lyckad nyemission och 
efterföljande notering på AktieTorget.  
 
Under det senaste halvåret har vi mött ett väldigt stort intresse för vårt blodläckagelarm, framförallt 
för hemdialys. Även om det ännu så länge rör sig om mindre initiala order för utvärdering av 
systemet så visar det samtidigt att Redsense närmar sig ett genombrott. Det är extra spännande då 
de som utvärderar systemet hör till några av världens allra störst företag inom bloddialys så som 
BAXTER, B.Braun, DaVita och nu i oktober FMC Nordamerika. Anser företag som dessa att vårt 
system uppfyller deras högt ställda krav och förbättrar säkerheten för dialysbehandlingen kan vi se 
fram emot betydligt större order framöver.  
 
Redsense är det enda blodläckagelarmet på amerikanska marknaden som är godkänt för dialys både i 
klink och hem, dag eller natt. De medicintekniska direktiven förordar att produkter som förbättrar 
säkerheten ska användas och FDA var tydliga när de godkände genomförande av nattdialys i hemmet 
att ett larm godkänt för bloddetektion ska användas.  
 



 
 
 

Vi har anställt en säljchef för USA, Brendan Kane, och börjat sätta en ny struktur som kan supportera 
våra kunder bättre. Brendan har redan börjat bearbeta de större klinikkedjorna i USA. 
Utvärderingsarbetet för behandlingsrutiner för natthemdialys i USA med DaVita och Fresenius går 
efter en del initiala utrustningsproblem, inte med Redsense, framåt. Vi har fått positiv feed-back på 
funktionaliteten och vi har fått mindre kompletterande order från DaVita. Fresenius har vi fått fler 
klinker som har börjat använda Redsense på klink för nattdialys.  
 
Vi är också stolta med att vi som enda larm uppfyller den nya standard som beslutades av den 
internationella standardiseringskommitteen under hösten. Detta gör oss till ett självklart val att 
komplettera dialysmaskinen för att få en säkrare behandling.  Vi för fortlöpande diskussioner med 
dialysmaskintillverkare och hoppas kunna berätta mer om utvecklingen i samband med det svenska 
vårmötet 11 maj för dialystekniker där Redsense preliminärt presenterar sitt produktutbud och hur 
den nya standarden bör fungera i praktiken. 
 
Temat för den årliga Europiska dialyssjuksköterskekongressen EDTNA /ERCA’s i Dresden i september 
var kvalitet och säkerhet inom dialysvård. Redsense Medicals monter var välbesökt och många var 
intresserade av att lära mer om Redsense alarmenhet. Det fanns ett tydligt behov av ökad 
automatiserad övervakning då antalet sjuksköterskor per patient gått ner vilket innebär att varje 
dialyssjuksköterska har många flera patienter att ansvara för under ett skift. Samarbete med EDTNA 
/ERCA kommer att leda till utbildningsprogram om ökad dialyssäkerhet, där Redsense är ett viktigt 
element, som presenteras under hösten 2016.  
 
I Europa, exempelvis Italien och Tjeckien, ser vi fler upphandlingar där klinikerna efterfrågar att 
blodläckagelarm ska ingå. Vi har initierat samarbeten med distributörer för att möta behovet. I 
Tyskland går arbetet framåt, vi bedömer att den första hempatienten i Tyskland som använder 
Redsense kommer att starta under första kvartalet.  
 
I en marknad med växande intresse för patientsäkerhet och hem- och nattdialys har Redsense 
Medical goda möjligheter att positionera sig som en viktig nischaktör för patientsäkerhet vid 
dialysbehandling. Redsense är en patenterad produkt som tillför patientsäkerhet till en kostnad som 
uppgår till någon procent av behandlingskostnaden. Genom att jobba nära och strategiskt med de 
stora dialyskedjorna finns det goda möjligheter till återkommande order och tillväxt, framförallt på 
den amerikanska marknaden, men även i Europa.   
 
Sammantaget ser vi fram mot ett spännande 2016 med en tydlig tendens i Europa att överföra fler 
patienter till hemdialys från klinkbehandling. I USA ska de stora dialyskedjorna etablera sina 
behandlingsrutiner för natthemdialys och börjar implementera det i sina hemdialysprogram. I denna 
miljö finns det en given roll för Redsense blodläckagelarm. 
 
 
Patrik Byhmer 
Verkställande direktör 
 
 
 
 
Om företaget 
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Sverige och USA. Bolagets produkt 
Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen 
inom hemodialys – att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad 



 
 
 

fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade 
teknologi som svar till de krav som ställs av dialyspersonal. 
 
 

Redsense Medical AB (publ) 
Org.nr. 556646-4862 



 
 
 

RESULTATRÄKNING  

 
 Koncernen   Moderbolaget 

 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01  2014-01-01 

  2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

Rörelsens intäkter m.m. 

Nettoomsättning  1 684 644  1 421 171  2 684 045  1 715 147 

Övriga rörelseintäkter     367 139  799 709  367 139  799 709 

 2 051 783  2 220 880  3 051 184  2 514 856 

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror  -592 497  -385 356  -929 697  -355 701 

Övriga externa kostnader  -3 559 165  -3 483 781  -2 790 000  -2 406 868 

Personalkostnader   -690 667  564 561  -690 667  564 561 

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar          -3 755  -15 066  -3 755  -15 066 

 -4 846 084  -3 319 642  -4 414 119  -2 213 074 

 

Rörelseresultat  -2 794 301  -1 098 762  -1 362 935  301 782 

 

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar 

 i koncernföretag   0  0  2 232 915  0 

Ränteintäkter  243  2 269 243  2 269 

Räntekostnader och  

liknande resultatposter   -557 264  -1 292 441  -557 264  -1 292 441 

 -557 021  -1 290 172  1 675 894  -1 290 172 

 
Resultat efter finansiella poster  -3 351 322  -2 388 934  312 959  -988 390 

 

Årets resultat  -3 351 322  -2 388 934  312 959  -988 390 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BALANSRÄKNING  
 Koncernen   Moderbolaget 

 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer       0  3 755  0  3 755 

 0  3 755  0  3 755 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag   0  0  30 000 000  30 000 000 

Fordringar hos koncernföretag        0  0  3 670 175  0 

 0  0  33 670 175  30 000 000 

 

Summa anläggningstillgångar  0  3 755  33 670 175  30 003 755 

 
Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 

Färdiga varor och handelsvaror  1 142 169  464 076  138 357  214 140 

Förskott till leverantörer      60 000  0  60 000  0 

 1 202 169  464 076  198 357  214 140 

 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  124 068  234 486  5 860  71 608 

Fordringar hos koncernföretag  0  0  3 949 231  3 041 040 

Aktuell skattefordran  0  2 417  0  2 417 

Övriga fordringar  66 456  26 596  42 952  26 596 

Förutbetalda kostnader och  

 upplupna intäkter   285 035  141 969  263 031  91 800 

 475 559  405 468  4 261 074  3 233 461 

 

Kassa och bank 

Kassa och bank  1 456 592  82 640  1 420 555  216 

 1 456 592  82 640  1 420 555  216 

 

Summa omsättningstillgångar  3 134 320  952 184  5 879 986  3 447 817 

SUMMA TILLGÅNGAR  3 134 320  955 939  39 550 161  33 451 572 

 



 
 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital, koncern 

Aktiekapital (8 328 533 aktier)  832 853  500 000 

Annat eget kapital 

 inklusive årets resultat  -425 485  -11 738 572 

Summa eget kapital, koncern  380 360  -11 238 572 

 

Eget kapital, moderföretag  
Bundet eget kapital 

Aktiekapital (8 328 533 aktier)    10 832 853  500 000 

Uppskrivningsfond    10 130 000  10 130 000 

Reservfond        598 390  598 390 

   11 561 243  11 228 390 

Fritt eget kapital 

Överkursfond    14 732 715  0 

Balanserat resultat    10 289 629  11 278 019 

Årets resultat    312 959  -988 390 

   25 335 303  10 289 629 

Summa eget kapital, moderföretag    36 896 546  21 518 019 

 
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut  1 846 682  1 946 682  1 846 682  1 946 682 

Övriga skulder     403 000  6 481 775  403 000  6 481 775 

Summa långfristiga skulder  2 249 682  8 428 457  2 249 682  8 428 457 

 
Kortfristiga skulder 

Checkräkningskredit  0  2 032 652  0  2 032 652 

Skulder till kreditinstitut  100 000  0  100 000  0 

Leverantörsskulder  232 605  1 296 235  160 112  1 159 099 

Övriga skulder  83 130  213 345  69 112  213 345 

Upplupna kostnader och 

 förutbetalda intäkter     88 535  223 822  74 709  100 000 

Summa kortfristiga skulder  504 270  3 766 054  403 933  3 505 096 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER  3 134 320  955 939  39 550 161  33 451 572 
 
 
 



 
 
 

KASSAFLÖDESANALYS  
 Koncernen   Moderbolaget 

 2015-01-01  2014-01-01  2015-01-01  2014-01-01 

 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat  -2 794 301  -1 098 762  -1 362 935  301 782 

Justeringar för poster som 

 inte ingår i kassaflödet  -93 956  216 245  3 755  15 066 

Erhållen ränta m.m.  243  2 269  243  2 269 

Erlagd ränta  -557 264  -1 292 441  -557 264  -1 292 441 

Betald inkomstskatt            2 417  105 447  2 417  105 447 

 

Kassaflöde från den löpande 

Verksamheten före förändringar  

av rörelsekapital  -3 442 864  -2 067 242  -1 913 784  -867 877 

 

Kassaflöde från förändringar av 

rörelsekapital 

Minskning(+)/ökning(-) av 

varulager/pågående arbete  -738 093  -323 446  15 783  -179 390 

Minskning(+)/ökning(-) av 

 kundfordringar  110 418  7 988  65 748  43 854 

Minskning(+)/ökning(-) av 

 fordringar  -180 509  32 651  -187 587  -1 283 711 

Minskning(-)/ökning(+) av 

 leverantörsskulder  -1 063 630  702 688  -998 987  685 547 

Minskning(-)/ökning(+) av 

 kortfristiga skulder  -2 198 157  -516 359  -2 102 176  -516 359 

 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten  -7 512 835  -2 163 720  -5 121 003  -2 117 936 

 

Investeringsverksamheten 

Försäljning av inventarier, verktyg 

 Och installationer  0  1 016 458  0  1 016 458 

Förändring lån koncernföretag                0   0  -2 345 451  0 

 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten  0  1 016 458  -2 345 451  1 016 458 

 

Finansieringsverksamheten 

Årets nyemission   15 065 568   40 942   15 065 568   40 942 

Förändring långfristiga lån  -6 178 775  1 051 056  -6 178 775  1 051 056 

 
Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten  8 886 793  1 091 998  8 886 793  1 091 998 

 

Förändring av likvida medel  1 373 952  -55 264  1 420 339  -9 480 

Likvida medel vid årets början        82 640  137 904  216  9 696 

 

Likvida medel vid årets slut  1 456 592  82 640  1 420 555  216 

 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Denna bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regler). 
 
Granskning av kvartalsredogörelsen 



 
 
 

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. 
 
 
Nästa rapporttillfälle 
Årsredovisningen kommer att publiceras den 25 april 2016 på bolagets hemsida samt på AktieTorgets 
hemsida. 
Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2016 i Halmstad. 
Kvartalsredogörelse 1 för 2016 kommer att publiceras den 9 maj 2016. 
 
 
Halmstad den 22 februari 2016 
Styrelsen för Redsense Medical AB 
 
Peter Ahlgren, Ordförande 
Susanne Olausson 
Bo Uneus 
Jonas Vikman 
 
 
 
För ytterligare information kontakta VD Patrik Byhmer, tel 070-357 21 64   eller mail 
patrik.byhmer@redsensemedical.com 
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