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Bokslutskommuniké Q4 2022 

Fortsatt stabil försäljningsökning och genomfört förvärv av FlowCup. 

Försäljningen ökade med: 

• 80% jämfört med samma kvartal 2021 samtidigt som kostnaderna 
minskade med mer än 50%. 

• 65% jämfört med föregående år 

       1 januari – 31 december (jmf helår 2021) 

» Nettoomsättningen uppgick till 3 106 (1 884) KSEK 
» Resultat före skatt uppgick till -11 978 (-19 029) KSEK 
» Resultatet per aktie uppgick till -0,46 (-1,09) SEK 
» Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 054 (15 795) KSEK 

1 oktober – 31 december (jmf kvartal 4, 2021) 

» Nettoomsättningen uppgick till 913 (507) KSEK 
» Resultat före skatt uppgick till -1 830 (-6 181) KSEK 
» Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (-0,27) SEK 

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 
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Väsentliga händelser under kvartalet 

Den 29 december meddelade bolaget att man 
ingått avtal med ägarna i FlowCup avseende 
förvärv av samtliga aktier till en köpeskilling av 
3,7 MSEK, genom kontant betalning på 0,4 
MSEK och resterande med nyemitterade aktier 
i Invent Medic. Bolaget meddelade samtidigt 
genomförandet av en riktad nyemission om 
cirka 2,6 MSEK till ett fåtal utvalda parter samt 
upptagande av lån från ALMI Företagspartner 
Skåne AB om 1 MSEK och ett lån från Lubrica 
Equity AB om 1 MSEK. 

Den 30 december tecknades ett försäljnings-
representantavtal för Region Stockholm med 
Medifa AB. Avtalet börjar gälla från och med 
det första kvartalet 2023. Medifas goda 
kontakter med ledande och drivande personer 
inom urinkontinenssjukvården i regionen 
förväntas bidra till en markant förstärkning av 
bolagets synlighet och interaktion med 
hälsovården i området. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

Den 17 januari genomfördes en extra 
bolagsstämma som beslutade med erforderlig 
majoritet om en företrädesemission av 
4 061 625 aktier. Emissionskursen fastställdes 
till 0,64 kronor per aktie. 
Teckningsberättigande gavs till en begränsad 
grupp, varibland styrelseledamöterna 
Gun-Britt Fransson (312 500 aktier), Frida 
Wilhelmsson (78 125 aktier), Helen 
Richenzhagen (23 500 aktier) och Lars Persson 
genom Mandelträdet AB (312 500 aktier) 
ingick. Genom den riktade kontant-emissionen 
emitterades totalt 4 061 625 aktier, vilket 
ökade aktiekapitalet med 406 162,50 kronor. 
Dessutom bemyndigade den extra bolags-
stämman styrelsen att emittera högst 
6 000 000 aktier som en del av vederlaget för 

förvärvet av Flowcup AB. Stämman beslutade i 
enlighet med styrelsens förslag om en riktad 
emission av högst 900 000 teckningsoptioner 
av serie 2023-2026, till VD och andra med-
arbetare. Stämman beslutade även om en 
riktad emission av högst 500 000 tecknings-
optioner av serie 2023/2026, till styrelse-
ledamöter. Protokoll med fullständiga beslut 
från stämman finns att tillgå på Invent Medics 
hemsida.Den 24 januari slutförde bolaget 
förvärvet av FlowCup AB. Köpeskillingen om 
totalt 3,7 MSEK erlades genom kontant 
betalning på 0,4 MSEK samt resterande 3,3 
MSEK genom kvittnings-emission. Totalt 
5 699 480 aktier emitterades till säljarna av 
FlowCup vilket innebar en ökning av 
aktiekapitalet med 569 948 kronor. 

Den 31 januari bjöd Invent Medic in till filmad 
presentation och live-chat om förvärvet av 
FlowCup. Filmen och frågorna finns att tillgå på 
Invent Medics hemsida. 

Den 1 februari meddelade bolaget utfallet i de 
riktade emissionerna av teckningsoptioner. I 
emissionen till VD och andra medarbetare 
tecknades 425 000 teckningsoptioner och i 
emissionen till styrelsen tecknades 378 125 
teckningsoptioner. Sammanlagt tecknades 
803 125 teckningsoptioner. 
Teckningsoptionerna emitterades till en 
teckningskurs om 0,20 SEK per tecknings-
option. 

Den 9 februari meddelade bolaget att FlowCup 
Flex lanserades internationellt på flowcup.com  

Den 24 februari meddelade bolaget att man 
sponsrar Svenska Fotbollförbundet och 
Svenska Spels menssatsning “Alla dagar” med 
FlowCup menskoppar.
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VD har ordet 

Fortsatt stabil försäljningsökning och genomfört förvärv av FlowCup. 

Årets sista kvartal blev lika händelserikt som de 
tre första, med fortsatt stabilt ökande för-
säljning jämfört med föregående år samt det 
lyckade uppköpet av FlowCup. Denna positiva 
trend ger oss en mycket stadig grund att bygga 
vidare på under 2023. 

Om vi blickar tillbaka på året som gått så var 
2022 omstruktureringens år för Invent Medic. 
Bolagets organisation och hela vårt övergrip-
ande tankesätt förändrades då vi gick från att 
vara ett mer utpräglat utvecklingsbolag till att 
ha ett stort fokus på försäljning och att nå 
bättre lönsamhet. Denna förändringsprocess 
har naturligtvis krävt många tuffa beslut med 
bland annat nedskärningar i personalstyrkan, 
både bland de fast anställda och bland inhyrda 
konsulter. Det har varit en enorm omställning, 
och jag är stolt över hur hela Invent Medic-
teamet har hanterat detta. Trots en kraftig 
reducering av våra kostnader har vi lyckats öka 
omsättningen med över 60%. När nu stora 
delar av omstruktureringsarbetet är genomfört 
i kan vi ha full fokus på att skapa en fortsatt 
ökning av omsättningen. 

Såväl strategiska som operativa aktiviteter som 
vi har genomfört ligger bakom vår ökning av 
omsättningen under 2022, och dessa kommer 
att ha stor betydelse även för bolagets 
utveckling under 2023. Strategiskt fokuserade 
vi på redan etablerade marknader, och mer 
specifikt på att öka synligheten samt att 
etablera fler försäljningskanaler. Det innebar 
att vi operativt jobbade nära och aktivt med 
våra distributörer, och vi välkomnade två nya 
för de stora marknaderna Tyskland och 
England. Vi tecknade dessutom två nya och 
viktiga ramavtal med stora regioner i Sverige, 
och vi har aktivt varit ute och besökt 
professionen. Det är även positivt att vi har 
lyckats inkludera våra produkter i apoteks-
kedjornas e-handelsutbud i både Sverige och 
Norden. Vi har också jobbat aktivt på sociala 

medier med både egna inlägg och betald 
marknadsföring. Här har vi lyckats väl –ett av 
våra inlägg har exempelvis över en miljon 
visningar! 

En stor händelse i bolaget var erhållandet av 
certifiering i enlighet med EU:s nya medicin-
tekniska direktiv, MDR. Det är många företag 
som har detta arbete framför sig, och våra 
kunder är mycket imponerade över att vi har 
den kompetensen och redan har kommit i mål 
med vår certifiering. 

Invent Medic har nu blivit betydligt större i och 
med förvärvet av FlowCup. Under 2022 ut-
värderade vi ett flertal förvärvskandidater där 
FlowCup stack ut då företaget tillför en upp-
arbetad e-handelskanal med ett stort kund-
register samt att varumärket FlowCup har en 
hög igenkänningsgrad på den europeiska 
marknaden. Ytterligare ett stort plus var det 
tydliga varumärkesbudskap tack vare en klar 
visuell profil och fina samarbeten och affärer 
med icke-statliga organisationer, vilket även 
utgör en mycket intressant möjlighet att titta 
närmare på för vårt kontinensstöd framöver. 

FlowCup har lyckats väldigt bra med sin affärs-
modell inom e-handel, och genom att använda 
Invent Medics team kan vi nu addera fler 
produkter i en kanal som redan har en god 
exponering mot en stor och bred målgrupp. 

Vår målsättning för 2023 är att fortsatt öka 
omsättningen för båda våra kanaler och sam-
tidigt hålla i kostnaderna genom att fortsätta 
arbetet på etablerade marknader, addera 
produkter till produktportföljen samt addera 
fler marknader. Vi har ett mycket spännande år 
framför oss, och jag är säker på att vi under året 
kommer att kunna berätta om många positiva 
händelser. 

 

Anna Lindström 
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Kort om Invent Medic 
Invent Medic är ett svenskt femtech-bolag 
som skapar möjlighet till ett aktivt liv för alla 
kvinnor genom att öka medvetenheten om 
lösningar inom kvinnohälsa och erbjuda ett 
brett sortiment av värdeskapande produkter. 

Produktportföljen innehåller säkra, effektiva 
samt hållbara produkter, som är lätta att 
använda i vardagen. Invent Medic äger 
varumärkena Efemia och FlowCup.  

Varumärket Efemia säljs främst via hälso- och 
sjukvårdssektorn och portföljen innehåller 
idag produkten Efemia Bladder Support, ett 
CE-märkt och patenterat medicintekniskt 
hjälpmedel för ansträngningsinkontinens. 
FlowCups produktportfölj riktar sig direkt till 
konsumenter via e-handelskanalen 
www.flowcup.com samt till utvecklingsländer 
genom samarbeten med icke-statliga 
organisationer. FlowCup erbjuder ”Sustainable 
Periods for Everyone” och i portföljen finns 
menskoppar och tillbehör framtagna för att 
vara bekväma och säkra. 

 

 
Strategin för de kommande åren är att genom 
egen utveckling samt genom förvärv addera 
ytterligare varumärken och produkter med 
fokus på kvinnohälsa inom tre affärsområden: 

Medicintekniska produkter – med försäljning 
främst till sjukvården 

Konsumentprodukter – med tydliga 
varumärkesbudskap 

Teknik/livsstil – anpassade 
produkterbjudanden 

Långsiktigt är målsättningen organisk tillväxt 
genom att uppnå synergier inom produkt-
utveckling, kvalitet, marknadsföring, 
kundtjänst, tillverkning, logistik och 
administration mellan de olika 
affärsområdena. 

Invent Medics aktier är listade på Spotlight 
Stock Market, och mer information finns på 
www.inventmedic.se. 

 

  

http://www.inventmedic./
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Efemia 
Varumärket Efemia riktar sig främst till 
hälsovårdssektorn. Den första produkten som 
lanserades under varumärket Efemia, Efemia 
Bladder Support, är en CE-märkt medicin-
teknisk produkt som riktar sig till de miljontals 
kvinnor världen över som begränsas i sin 
vardag av ansträngningsinkontinens, det vill 
säga urinläckage. 
 
Urininkontinens klassas som en folkhälso-
sjukdom och har stor påverkan på den 
drabbades upplevda livskvalitet. Mer än var 
femte kvinna får problem med urinläckage och 
uppskattningsvis cirka 50 miljoner kvinnor 
globalt upplever besvär kopplade till 
ansträngningsinkontinens, det vill säga att de 
läcker urin när de till exempel hostar, hoppar 
eller går. Den potentiella marknaden för 
Efemia Bladder Support, ett icke-kirurgiskt 
hjälpmedel, är därför omfattande då 
produkten kan förändra många kvinnors 
livskvalitet.  

”Hej, vill bara tacka er för en fantastisk 
produkt. Idag har jag varit ute och joggat utan 
att vara orolig över urinläckage för första 
gången sedan jag fick min dotter för åtta år 
sedan.” 

Efemia Bladder Support vänder sig till alla de 
kvinnor som upplever besvär av urinläckage 
vid ansträngning och ger vårdgivare ett 
hållbart och lättanvänt alternativ till engångs-
produkter eller operation. Kvinnors besvär kan 
vara av olika grad och inträffa vid olika ålder. 
Yngre kvinnor upplever till exempel ofta att 
det efter barnafödande kan ta lång tid att 
bygga upp sin bäckenbottenstyrka med 
knipövningar, och här kan Efemia kontinens-
stöd vara ett hjälpmedel under tiden så att det 
går att exempelvis hoppa studsmatta med 
barnen utan att vara rädd för läckage. Under 
klimakteriet kan bäckenbottenmuskulaturen 
försvagas vilken kan innebära att kvinnor 
utvecklar ansträngnings-inkontinens.  

Läckage kan ske dagligen eller enbart vid en 
planerad ökad ansträngning, som löpning, 
gymträning eller dans. Efemia Bladder Support 
är utvecklad för att vara lätt att använda då 
varje kvinna själv kan prova ut vilken storlek 
som fungerar bäst. Produkten är även 
lättillgänglig eftersom den erbjuds både via 
sjukvården och direkt till konsument. 

Invent Medic har i Europa försäljningsavtal 
med flertalet distributörer. De erbjuder 
produkten framför allt via sitt lands sjukvård-
system, men även direkt till konsument via 
egna försäljningskanaler eller genom åter-
försäljare. I Sverige är Invent Medic direkt 
ansvarigt för försäljningen, och den sker dels 
via upphandlingsavtal till sjukvårdsregioner, 
dels via flera apoteks e-handel. 

Efemia Bladder Support har i kliniska studier 
och i användarstudier visat sig vara effektiv och 
enkel att använda. I en randomiserad klinisk 
studie koordinerad av Karolinska Universitets-
sjukhuset gav produkten en medianminskning 
av urinläckage med 77 % då produkten 
användes under provokationstest, det vill säga 
när kvinnan hoppade och hostade med full 
blåsa. Studien visade också att 85 % av 
användarna tyckte att den var lättanvänd. 

Eftersom det är vanligt att råka ut för 
urinläckage under sina träningspass har vi även 
utvärderat, i flera studier hur det fungerar att 
använda Efemia under olika träningsformer. I 
våra studier har över 100 kvinnor använt 
Efemia under styrkelyft, crossfit, löpning eller 
ridning. Resultatet visar att Efemia Bladder 
Support erhåller ett mycket positivt mot-
tagande av användarna. 88 % upplever att 
Efemia Bladder Support reducerar deras 
urinläckage till viss del eller helt och hållet. 
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Merparten av de kvinnor som upplever 
ansträngningsinkontinens använder engångs-
skydd eller andra engångsalternativ. Eftersom 
Efemia Bladder Support är återanvändningsbar 
upp till tre månader är det en stor miljövinst att 
ersätta engångsskydd med produkten. 
Koldioxidavtrycket för att tillverka ett 
kontinensstöd är ungefär lika med en endaste 
kontinensbinda, cirka 0,12 kg koldioxid-
ekvivalenter. Om man antar att en kvinna byter 
sitt inkontinensskydd 4 gånger per dag innebär 
användandet av Efemia kontinensstöd ett 380 
gånger lägre koldioxidavtryck per år och 
användare. Dessutom minskar mängden hus-
hållsavfall för samma användare med 29 kg/år. 
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FlowCup 
Varumärket FlowCup riktar sig främst till 
kunder via direktförsäljning till konsument 
inom området menstruation. FlowCups 
främsta försäljningskanal är webbplatsen 
www.flowcup.com som har kunder över hela 
Europa.  

Idag säljs menskoppar och tillbehör framtagna 
för att vara bekväma och säkra. Invent Medic 
har stort fokus på användarnas säkerhet och 
för FlowCups menskoppar säkerställs det 
genom att arbeta med seriösa leverantörer i 
Sverige och Europa, att ha höga kvalitetskrav 
på material samt att inte addera onödiga 
färgtillsatser. 

Undersökningar visar att en stor andel av de 
kvinnor som menstruerar letar efter en 
passande menskopp som känns lätt att 
använda och är säker. En säker menskopp är 
en kopp som inte läcker, och FlowCup har idag 
olika modeller med olika egenskaper för att 
kvinnor ska kunna hitta sin perfekta kopp. Alla 
modellerna är utvecklade för kvinnor av 
kvinnor!  

”Helt fantastisk! Trodde inte jag skulle gilla att 
använda menskopp men den är lätt att 
använda och skyddar till 100 % även på 
nätterna! Nu slipper jag köpa mensskydd och 
gör en stor insats för miljön dessutom!!!” 

Den globala marknaden för menskoppar har 
ökat kraftigt under de senaste åren och 
fortsätter att växa. I Sverige har menskoppar 
redan nått en 20-procentig marknadsandel 
där de resterande 80 procenten i huvudsak 
består av absorberande produkter i form av 
bindor och tamponger och då till övervägande 
del av engångsprodukter. 

Menskoppens popularitet beror bland annat 
på att den underlättar vardagen för kvinnor – 
vid användandet går det att vänta längre med 
att tömma menskoppen eftersom den samlar 
upp mer blod än tamponger och bindor och 
kan användas upp till tolv timmar i sträck. 
Menskoppen ger användaren stor 
frihetskänsla eftersom den kan användas 
under sportaktiviteter utan att den märks av 
eller läcker och det går att bada, kissa och 
sova under tiden som menskoppen används.  

FlowCups menskoppar kan användas under en 
längre tid vilket gör dem till ett betydligt mer 
ekonomiskt fördelaktigt alternativ jämfört 
med engångsskydd. Nya användare ser även 
den miljömässiga fördelen med att använda 
menskopp i form av kraftigt reducerat avfall 
från engångsprodukter. En menskopp 
motsvarar ca 275 engångsskydd per år. 

Varumärket FlowCup har en hög 
igenkänningsgrad på den europeiska 
marknaden med ett tydligt 
varumärkesbudskap tack vare sin tydliga 
visuella profil, samt genom fina samarbeten 
med icke-statliga organisationer som 
möjliggör att unga kvinnor i utvecklingsländer 
kan gå i skolan under tiden som de har mens. 
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Utveckling av produkter 

Invent Medic undersöker löpande möjligheter 
att utveckla nya och innovativa lösningar inom 
området kvinnohälsa. Dessa lösningar ska ge 
kvinnor möjlighet till ett aktivt liv på sina egna 
villkor. Dessutom utvärderas även externa 
produkter under utveckling – produkter som är 
så pass långt gångna i utvecklingsprocessen att 
de kan tas till marknaden på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt. 

Patent och Immateriella 
Rättigheter 
Invent Medic har som huvudstrategi att äga 
samtliga immateriella rättigheter, såsom 
patent, varumärken och designskydd, till de 
produkter som bolaget erbjuder. Bolaget äger i 
linje med denna strategi samtliga rättigheter 
till sina huvudprodukter.

 

Rättighetstyp Giltighetstid 

Patentfamilj 1 - Bladder 
Support 

  

Europa* 2029-12-17 

USA 2030-12-29 

Patentfamilj 2 - Bladder 
Support 

  

Sverige – prioritetsansökan 2038-04-11 

USA 2038-04-11 

PCT** 2039-04-11 

Patentfamilj - Menstrual 
Cup 

  

PCT Under behandling 

Design – Bladder Support   

Australien 2028-10-10 

Kanada 2030-05-25 

Kina 2028-10-10 

EU 2043-04-11 

Japan 2039-05-10 

Sydkorea 2038-10-11 

Ryssland 2023-10-10 

USA 2036-07-20 

Varumärke - Efemia   

EU 2028-02-12 

Norge under behandling 

USA 2032-07-19 

Varumärke -FlowCup  

SE 2026-09-07 

Nedan specificeras Bolagets immateriella rättigheter: 
  * Godkänt i DE, ES, FR, GB, IT, NL och SE  
** Valideras i DE, ES, FR, GB, IT och NL. Under behandling i AU, CN, IN 
och JP 
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Organisk tillväxt för Efemia och 
FlowCup 
Målsättning för 2023 är ökad omsättning för 
båda varumärkena på ett så resurseffektivt 
sätt som möjligt. 

För Efemia och kontinensstödet kommer 
hälso- och sjukvårdskanalerna att vara mycket 
viktiga och i Sverige fortsätter vi att träffa 
professionen och ge utbildningar om Efemia i 
de regioner som vi är upphandlade i. I Region 
Stockholm, som är en stor och viktig region, 
har vi satt in extra resurser genom avtalet 
med Medifa. Vi siktar även på att bli 
upphandlade i ytterligare en region i Sverige 
under året. 

Internationellt använder varumärket Efemia 
distributörer för att nå ut. Under 2023 
fortsätter vi arbetet med att få bästa möjliga 
utväxling av nuvarande distributörer, inte 
minst av de nya distributörerna i Tyskland och 
Storbritannien. Samtidigt öppnar vi för nya 
marknader i Europa, där målet är att etablera 
minst en ny distributör. 

Vi lägger nu på ytterligare en dimension i 
arbetet med att öka synligheten genom att 
kombinera kampanjer, influencerkampanjer 
och ett aktivt SEO-arbete med apotekens 
intimkampanjer. 

För FlowCup kommer vi att bredda 
produktportföljen genom först lanseringen av 
FlowCup Flex, en jämförelsevis mjukare 
modell och sedan menstrosor som är ett 
hållbart alternativ till bindor som kan 
återanvändas om och om igen. Planen är att 
www.FlowCup.com skall lanseras på 
ytterligare en marknad i Europa före det 
tredje kvartalet 2023. 
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Omsättning, resultat och 
investeringar under fjärde 
kvartalet 2022 
Bolagets nettoomsättning uppgick under 
kvartalet till 913 (507) KSEK. 

Bolagets resultat före skatt blev –1 830 
(-6 181) KSEK. 

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet 
uppgick till –3 100 (-6 669) KSEK. 

Invent Medic aktiverar kontinuerligt utgifter 
för nyutveckling samt balanserar 
patentkostnader. Under perioden var den 
totala investeringen i immateriella tillgångar 
14 (292) KSEK. 

Finansiering under kvartalet 
Bolagets disponibla medel uppgick vid 
periodens utgång till 3 054 (15 795) KSEK. 

Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till –2 517 (-5 635) 
KSEK. 

Periodens kassaflöde från investerings-
verksamheten uppgick till -14 (-347) KSEK. 

Periodens totala kassaflöde blev –1 648 
(10 236) KSEK. 

Omsättning, resultat och 
investeringar för helåret 2022 
Bolagets nettoomsättning uppgick under 2022 
till 3 106 (1 884) KSEK.  

Bolagets resultat före skatt för 2022 blev -
11 978 (-19 029) KSEK.  

De totala rörelsekostnaderna för 2022 uppgick 
till –15 411 (-20 757) KSEK. 

Den totala investeringen i immateriella 
tillgångar under 2022 uppgick till 149 (725) 
KSEK. 

Övriga investeringar uppgick under 2022 till 7 
(212) KSEK. 

Finansiering under 2022 
Bolagets disponibla medel uppgick vid årets 
utgång till 3 054 (15 795) KSEK.  

2022 års kassaflöde från den löpande verk-
samheten uppgick till –12 966 (-17 840) KSEK. 

2022 års kassaflöde från investerings-
verksamheten uppgick till -157 (-937) KSEK. 

2022 års kassaflöde från finansierings-
verksamheten uppgick till 382 (23 673) KSEK. 

2022 års totala kassaflöde blev –12 741 
(4 896) KSEK. 

Övrig information 
Information om risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Invent Medics verksamhet är exponerad för 
ett flertal risker, såväl operationella som 
finansiella. De operationella riskerna utgörs 
främst av osäkerhet kring produktutveckling, 
leverantörsavtal, produktansvar och 
distribution. För en närmare beskrivning av de 
risker och osäkerhetsfaktorer som Invent 
Medic står inför hänvisas till risk- och 
känslighetsanalys i årsredovisningen för 2021.  

Forskning och utveckling 

Basen för bolagets produktutveckling är 
immateriella rättigheter kring produkterna 
Efemia Bladder Support och Efemia Menstrual 
Cup.  

Personal 

Vid utgången av perioden hade bolaget 7 (10) 
anställda, varav 7 (9) kvinnor och 0 (1) man.  

Aktien 

På balansdagen den 31 december 2022 uppgick 
antal aktier till 25 759 363 st. Resultat efter 
skatt dividerat med antal aktier vid periodens 
utgång uppgår för rapportperioden till -0,07 (-
0,24) SEK. Invent Medic har cirka 1 900 
aktieägare. 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. Övriga tillämpade 
redovisningsprinciper framgår av års-
redovisningen för 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer.
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Styrelsens försäkran 
Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
Invent Medics verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget ställs inför.  

 

Lund den 28 februari 2023 

 

 

Gun-Britt Fransson Lars Persson  Frida Wilhelmsson Ulfbratt  
Styrelseordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

Helen Richenzhagen  Helena Liljedahl  Anna Lindström 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 

 

 

 

Kommande informationstillfällen 

Q1-rapport 2023-05-05 
Årsstämma 2023-05-05 

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:  

Anna Lindström, VD, Invent Medic Sweden AB  
Tel: +46 (0)702 3811710 
E-post: info@inventmedic.com  
 
Delårsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga under finansiell information på

www.inventmedic.se 
 
Invent Medic är listat på Spotlight Stock Market. Bolaget handlas under kortnamnet IMS och ISIN-
koden SE0007603402. 
 

  

http://www.inventmedic.se/
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EKONOMISKA RAPPORTER 
 

RESULTATRÄKNING 

 2022 2021 2022 2021 
KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Nettoomsättning 913 507 3 106 1 884 
Övriga rörelseintäkter 392 24 472 35 
Kostnader för sålda varor -211 -88 -659 -423 
Bruttoresultat 1 094 443 2 919 1 496 
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -1 253 -3 062 -6 234 -8 967 
Administrationskostnader -1 879 -3 276 -8 132 -10 273 
Forskning- och utvecklingskostnader 249 -243 -373 -1 092 
Övriga rörelsekostnader -6 0 -13 -2 
Räntekostnader -35 -43 -145 -191 
Resultat före skatt -1 830 -6 181 -11 978 -19 029 

 
BALANSRÄKNING 

 
KSEK 22-12-31 21-12-31 

 

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar   
Utvecklingskostnader 294 686 
Patent och varumärken samt liknande rättigheter 2 911 2 951 
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 205 3 637 
Inventarier och verktyg 240 362 
Summa materiella anläggningstillgångar 240 362 
Summa anläggningstillgångar 3 445 3 999 

   
Omsättningstillgångar   
Lager 789 655 
Kortfristiga fordringar 2 073 1 435 
Kassa och bank 3 054 15 795 
Summa omsättningstillgångar 5 916 17 885 
SUMMA TILLGÅNGAR 9 361 21 884 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 5 384 17 362 
Långfristiga skulder 667 1 333 
Kortfristiga skulder 3 310 3 189 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 361 21 884 
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KASSAFLÖDESANALYS 

 2022 2021 2022 2021 
KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Kassaflöde, löpande verksamheten -2 517 -5 635 -12 966 -17 840 
Kassaflöde, investeringsverksamheten -14 -347 -157 -937 
Kassaflöde, finansieringsverksamheten 883 16 218 382 23 673 
Periodens kassaflöde -1 648 10 236 -12 741 4 896 

 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

 2022 2021 2022 2021 
KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Eget kapital vid periodens ingång 7 214 7 158 17 362 12 052 
Nyemission 0 19 320 0 28 560 
Emissionskostnader 0 -2 935 0 -4 221 
Periodens resultat -1 830 -6 181 -11 978 -19 029 
Belopp vid periodens utgång 5 384 17 362 5 384 17 362 

 
 

NYCKELTAL 

KSEK 
2022 2021 

 

31-dec 31-dec 

Rörelsekapital 1, KSEK 2 606 14 696 

Kassalikviditet 2, % 155% 540% 

Soliditet 3, % 58% 79% 

Skuldsättningsgrad 4, % 44% 12% 
Antalet anställda 7 10 

 
1 Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
2 Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder 
3 Eget kapital i procent av balansomslutningen 
4 Räntebärande skulder i procent av eget kapital 
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