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Finansiell sammanfattning  
oktober-december
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 46 (20) 

MSEK vilket motsvarade en ökning med 129% jämfört med 
motsvarande period 2019.

• Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -5 (-4) MSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal 
om -10% (-20%).

• Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till  
-7 (-5) MSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om 
-15% (-25%).

• Kvartalets resultat var -11 (-7) MSEK och resultatet per 
aktie före och efter utspädning var -0,48 (-0,30) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital uppgick till -2 (-3) MSEK. 

• Kassaflödet från investeringar uppgick till -31 (-17) MSEK.

• Totala kassaflödet uppgick till -29 (343) MSEK. 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 376 (465) 
MSEK.

Finansiell sammanfattning 
januari-december
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 142 (72) MSEK 

vilket motsvarade en ökning med 98% jämfört med motsva-
rande period 2019.

• Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -14 (-13) MSEK. Detta motsvarade en EBITDA marginal 
om -10% (-18%).

• Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till  
-21(-17) MSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om 
-15% (-24%).

• Periodens resultat var -27(-16) MSEK och periodens re-
sultat per aktie före och efter utspädning var -1,19 (-0,78) 
SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital uppgick till -8 (-10) MSEK. 

• Kassaflödet från investeringar uppgick till -85 (-54) MSEK.

• Totala kassaflödet uppgick till -87(305) MSEK.

SEDANA MEDICAL, 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  
JANUARI – DECEMBER 2020
Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IFRS och jämförelseperioder är omräknade.
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Väsentliga händelser under perioden

Kvartal 1

• Sedana Medical donerade AnaConDa med tillbehör till två 
sjukhus i Kina (Wuhan och Zhejiang) i och med utbrottet av 
covid-19 pandemin.

 

Kvartal 2

• Bolaget meddelade i början av april en betydligt högre till- 
växttakt för första kvartalet 2020 än förväntat. Omsätt-
ningen för första kvartalet 2020 blev 34 miljoner kronor 
vilket motsvarade en tillväxt på runt 90 procent jämfört  
med samma period föregående år.

• Sedana Medical meddelade i början av maj att bolaget 
kommer att ge ekonomiskt stöd till en multinationell 
inhalationssederingsstudie i covid-19-relaterad ARDS, akut 
lungsvikt. Studien (ISCA) genomförs på intensivvårdsav-
delningar i flera europeiska länder.

 

• I maj inkluderades den första patienten i SESAR-studien, 
som jämför inhalationssedering med intravenös sedering för 
patienter med ARDS. Studien drivs i Frankrike och Sedana 
Medical bidrar med ekonomiskt stöd och studiematerial. 

• På Sedana Medicals årsstämma godkändes alla förslag från 
styrelse och valberedning. Till nästa årsstämma omvaldes 
sittande styrelseledamöter samt nyvaldes Christoffer 
Rosenblad. Stämman beslutade om nyval av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn 
Leonard Daun som huvudansvarig revisor.   

• Samtliga teckningsoptioner i bolagets incitamentsprogram 
2017/21 utnyttjades av optionsinnehavarna vilket medförde 
en ökning av antalet aktier och röster i bolaget med 310 
149.

• Sedana Medical meddelade i juni att bolaget slutit avtal 
med distributörer i Bulgarien, Cypern, Grekland, Slovakien 
och Tjeckien. Genom att expandera i Östeuropa vill bolaget 
stärka sin position inför kommande marknadslansering av 
sin terapi. 

Kvartal 3

• Marknadsgodkännande erhölls i Saudiarabien för den medi-
cintekniska produkt AnaConDa, och distributionsavtal slöts 
med distributörer i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten 
och Oman. Försäljningen väntas komma igång inom kort i 
Saudiarabien och inom några månader i de övriga länderna.

• Den 10 juli meddelade Sedana Medical top line-resultat 
för bolagets registreringsgrundande fas 3-studie för läke-
medlet Sedaconda (isofluran). Studien nådde sitt primära 
mål; att visa att Sedaconda, administrerat via AnaConDa, 
är en effektiv sederingsmetod, för ventilatorvårdade 
intensivvårdspatienter, som inte är sämre än propofol.

• Distributionsavtal för försäljning i Australien och Nya 
Zeeland med distributören Device Technologies tecknades. 
Eftersom AnaConDa redan har marknadsgodkännande på 
bägge marknaderna kan försäljningen starta omedelbart.

 Kvartal 4

• Susanne Andersson utsågs till ny CFO med tillträde under 
första kvartalet 2021. Susanne Andersson efterträder 
Maria Engström som på eget initiativ valt att lämna pos-
ten som CFO.

 

• Storbritanniens National Institute for Health and Care Ex-
cellence (NICE) utfärdade en Medtech innovation briefing 
(MIB) om användningen av AnaConDa som ett alternativ 
till intravenös sedering vid intensivvård.

• Styrelsens ordförande kontaktade bolagets tre röst-
mässigt största ägare eller ägargrupper som var och en 
erbjöds att utse en representant att, tillsammans med 
styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

• Sedana Medical beviljades ytterligare ett patent avseende 
den medicintekniska produkten AnaConDa. Tekniken som 
patentet skyddar möjliggör en minskning av så kallad dead 
space med hjälp av iläggsmaterial.

• Ansökan lämnades in om marknadsgodkännande för läke-
medelskandidaten Sedaconda (isofluran), tidigare kallad 
IsoConDa, för inhalationssedering inom intensivvård. An-
sökan lämnades in till den tyska läkemedelsmyndigheten 
BfArM och ett antal andra europeiska läkemedelsmyndig-
heter genom en så kallad DCP-procedur.

• Resultaten av några av de sekundära målen i bolagets 
registreringsgrundande studie, Sedaconda (SED-001, 
tidigare kallad IsoConDa-studien), presenterades på 
kongressen ESICM LIVES 2020, 6–9 december, 2020.
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Finansiella mål

Bolagets mål fram till registrering av Sedaconda (isofluran) 
erhållits är att öka omsättningen med i genomsnitt mer än 
20 procent per år parallellt med att en större medicinsk samt 
försäljnings- och marknadsorganisation byggs upp. Tre år 
efter registrering av Sedaconda i Europa är målet att nå en 
omsättning som överstiger 500 miljoner kronor i Europa och en 
EBITDA-marginal om 40 procent. Registrering av Sedaconda 
beräknas ske under andra halvåret 2021.

Covid-19 påverkan
Sedana Medical har under fjärde kvartalet sett en stark 
positiv försäljningsutveckling bland annat till följd av covid-19 
pandemin eftersom vår behandling leder till potentiellt färre 
biverkningar och bättre syreupptag i lungorna. 

Det är fortsatt stora osäkerheter kring framtida utveckling av 
covid-19 pandemin generellt i världen. Dess påverkan utgörs 
av allt ifrån klinikers benägenhet och möjlighet att använda 
nya sederingsmetoder under en kristid till eventuell brist eller 
minskad tillgång på intravenösa sederingsläkemedel vid en even-
tuell tredje våg av covid-19 pandemin samt muterade virus och 
framtida tillgänglighet av vaccin.

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång

• I januari lämnades en ansökan in om marknadsgodkännande 
för läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran), tidigare 
kallad IsoConDa, för inhalationssedering inom intensivvård i 
Schweiz.

• Till följd av årsstämmans beslut den 19 maj 2020 att genom-
föra ett nytt teckningsoptionsprogram 2020/2024 om max 
360 000 teckningsoptioner för nya medarbetare, har 37 113 
överlåtits till medarbetare. Överskjutande teckningsoptioner 
kommer att makuleras. Om samtliga teckningsoptioner ut-
nyttjas, kommer utspädning om cirka 0,2 procent ske baserat 
på antalet aktier i bolaget per 31 december 2020.

• I februari lämnades en ansökan in om marknadsgodkännande 
för läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran) för inhala-
tionssedering inom intensivvård i Storbritannien.

• I februari meddelades att den första patienten inkluderats i 
bolagets pediatriska studie IsoCOMFORT (SED002). Studien 
beräknas vara slutförd under andra halvåret 2022 och syftar 
till att leda till en godkänd barnindikation för inhalationssede-
ring.

• Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att bolaget ska 
genomföra en uppdelning av aktier (s.k. split) om 4:1, vilket 
innebär att antalet aktier ökar fyra gånger till 92 186 960 
antal aktier. 

• Den 24 februari meddelades att Christer Ahlberg har infor-
merat styrelsen för Sedana Medical att han avgår som vd 
för att bli vd i Cinclus Pharma AB. Christer Ahlberg kvarstår 
som vd fram till sommaren 2021 och styrelsen har inlett en 
process för att hitta en ersättare.
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År 2020 var ett minst sagt speciellt år på grund av cov-
id-19 pandemin som ledde till stora utmaningar. För Sedana 
Medicals del är jag är stolt över att vi under 2020 lyckades 
hjälpa vården på många ställen i världen. Dessutom fick vår 
behandling verkligen chansen att visa hur mycket den kan ge, 
både till enskilda patienter och till vården som helhet. 

Det fjärde kvartalet präglades av ett intensivt arbete, dels 
med lanseringsaktiviteter inför lanseringen av Sedaconda i 
Europa under andra halvåret 2021, dels med förberedelser 
inför våra kommande fas III-studier i USA.

Covid-19 pandemin sätter stark prägel på hela vår verksam-
het eftersom IVA-sedering är just den behandling som svårt 
sjuka covid-19 patienter många gånger behöver. Eftersom vår 
behandling leder till potentiellt färre biverkningar och bättre 
syreupptag i lungorna, har efterfrågan på AnaConDa och dess 
tillbehör varit stark under året. En ytterligare bidragande 
orsak till den starka efterfrågan är att behandlingen bidrar 
till ökad patientkapacitet på IVA vilket varit viktigt under 
pandemin.

I kvartalet ökade försäljningen starkt med hela 129 procent 
(137% rensat för valutaeffekter), till 46 miljoner kronor och 
helårsförsäljningen dubblerades till 142 miljoner kronor. Vi 
tolkar detta som att det initiala försäljningstrycket på grund 
av pandemin återigen har ökat på grund av en andra våg med 
ökat antal covid-19 patienter på intensivvårdsklinikerna, men 
också att klinikerna, inklusive de nya, fortsätter att använda 
vår behandling för andra patienter än just covid-19 patienter. 
Vi ser också en ökning av efterfrågan i nya regioner som till 
exempel Central- och Sydamerika som följd av deras svåra 
covid-19 situation.

Resultaten av några av de sekundära målen i den kliniska 
registreringsgrundande fas III-studien Sedaconda (SED-
001) presenterades på kongressen ESICM i december. De 
sekundära målen visar att Sedaconda (isofluran) möjliggör 
ett snabbare och kontrollerat uppvaknande, minskat behov av 
opioider och högre andel spontanandning jämfört med propo-
fol. En hög andel spontanandning är viktigt eftersom den ökar 
förutsättningarna för bibehållen lungfunktion under och efter 
ventilatorbehandling.

Sedaconda-studien designades som en non-inferiority-studie 
vilket innebär att dess primära syfte är att visa att vår behan-
dling inte är sämre än propofol på att upprätthålla en adekvat 
sederingsnivå. Just på grund av studiedesignen var de goda 
studieresultaten för studiens sekundära mål ingenting som 
vi räknade med. Att inhalationssedering har en snabbare 

och förutsägbar uppvakningstid har vi sett i tidigare studier, 
men att här få det bekräftat i en stor randomiserad studie är 
mycket positivt. Att man kan minska användandet av opioider 
för dessa patienter samt möjliggöra spontanandning med hjälp 
av behandlingen har stor klinisk betydelse. Resultaten från 
studien kommer att presenteras i sin helhet i en vetenskaplig 
tidskrift under 2021.

Topline-resultaten som meddelades i juli 2020 visar att Se-
daconda, administrerat via AnaConDa, är en effektiv och säker 
sederingsmetod för ventilatorvårdade intensivvårdspatienter 
jämförbar med propofol. Resultaten ligger till grund för den 
ansökan om marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten 
Sedaconda för inhalationssedering inom intensivvård som vi 
i november skickade till den tyska läkemedelsmyndigheten 
BfArM och ett antal andra europeiska läkemedelsmyndigheter 
genom en så kallad DCP-procedur.

Det har varit en intensiv period med 
aktiviteter inför lansering av Seda-

VD HAR ORDET

conda i Europa samt med förberedelser inför 
våra kommande fas III-studier i USA. 
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Ansökan utgör startpunkten för granskningsprocessen av Se-
daconda i 15 av EU:s medlemsländer inklusive Norge. Om allt 
går väl räknar vi med ett godkännande under andra halvåret 
2021. Efter det kan en ansökan för en andra grupp av EU-
länder lämnas in. Normalt sett tar det cirka sex månader för 
att erhålla godkännande för en andra grupp av länder.

När vi får marknadsgodkännande för Sedaconda kan vi 
exklusivt lansera behandlingen inhalationssedering i Europa. 
Behandlingen består av vårt läkemedel Sedaconda som då är 
godkänt för att administreras endast via vår medicintekniska 
produkt AnaConDa. Vi valde Sedaconda som namn för att 
stärka kopplingen till Sedana Medical och läkemedlets unika 
användningsområde sedering. Samtidigt vill vi kommunicera 
att läkemedlets ska ges via AnaConDa genom att behålla 
CONDA i namnet.

Ett europeiskt godkännande kommer att vara ett mycket bra 
stöd i kommande registreringsprocesser i andra marknader 
när vi arbetar för att göra inhalationssedering till en standard-
metod inom intensivvården. Bland annat har vi efter kvartalets 
utgång skickat in ansökan till Schweiz och Storbritannien, som 
efter Brexit arbetar enbart med nationella ansökningar. Vårt 
arbete med den europeiska studien har lärt oss mycket som vi 
har nytta av vid utformningen och utförandet till exempel av 
de amerikanska studierna.

När vi nu närmar oss kommersialisering i Europa har vårt 
arbete koncentrerats till lanseringsaktiviteter i Europa medan 
vårt arbete i USA också har intensifierats, fast kring för-
beredelser inför fas III-studierna. Vi arbetar för att kunna 
lämna in en IND-ansökan (Investigational New Drug) under 
sommaren 2021 för att få tillstånd att starta studierna. Ett 
IND-godkännande förutsätter att de påbörjade toxikologiska 
studierna är klara. Det är därför glädjande att kunna konstat-
era att dessa studier har gått framåt i god takt och enligt plan. 
Beroende på hur pandemin utvecklas räknar vi med att kunna 
erhålla ett IND-godkännande under sommaren för att kunna 
inkludera första patient i vardera studie under andra halvåret 
2021.

I kvartalet beviljades vi ytterligare ett patent avseende Ana-
ConDa. Tekniken som patentet skyddar möjliggör en minskning 
av så kallad dead space med hjälp av iläggsmaterial och är 
centralt för den fortsatta utvecklingen av inhalationsseder-
ing. En minskning av dead space för ventilerade patienter är 

alltid eftersträvansvärt för intensivvården då det möjliggör en 
lungskyddande ventilering jämfört med ett högre dead space. 
Förutom att vi ser stora kliniska fördelar förstärker vi kraftigt 
vårt patentskydd i och med detta patent. Eventuella konkur-
renter eller vanliga, passiva HME-filter kommer inte att kunna 
minska sitt dead space med hjälp av iläggsmaterial utan att 
inkräkta på vårt nya patent. Patentet har beviljats i Europa och 
vi har även lämnat in en patentansökan i USA samt ytterligare 
länder.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ett gediget 
arbete under ett intensivt och utmanande 2020. Det fjärde 
kvartalet har verkligen lagt grunden för ett mycket spännande 
2021 med lansering i Europa och första patienter inkluderade i 
våra kliniska studier i USA. 

Jag ser fram emot att återkomma till er under året.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef
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Sedana Medical är en svensk medicinteknikkoncern på 
väg att även bli en läkemedelskoncern. Sedana Medical 
utvecklar, tillverkar och säljer den medicintekniska produk-
ten AnaConDa samt tillbehör till denna. AnaConDa bygger 
på en patenterad teknologi för förgasning och reflektion av 
anestesigaser.  Produkten är godkänd för administration av 
inhalationsanestetikum i flera länder i världen och används 
idag på intensivvårdskliniker. 

En större klinisk registreringsstudie med läkemedelskan-
didaten Sedaconda (isofluran) är genomförd och avslutad. 
Resultaten från studien ligger till grund för den ansökan om 
marknadsgodkännande i Europa som lämnades in i november 
2020. Bolaget räknar med ett godkännande för Sedaconda, 
administrerat via AnaConDa, under andra halvåret 2021. Vi 
har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande i USA 
år 2024 och även på marknader utanför EU.

Sedana Medical bedriver egen försäljningsverksamhet från 
ett antal länder i Europa via dotterbolag och filialer till 
Sedana Medical AB (publ) som är moderbolag i koncernen. 
Tyskland är i särklass koncernens största marknad med ca 
75 procent av den totala omsättningen. 

Bolaget bedriver forskning och utveckling av medicinteknik 
på Irland. Sedana Medicals huvudkontor är baserat i 
Stockholm, Sverige. I juni 2017 noterades bolagets aktie på 
Nasdaq First North Growth Market Sweden’s handelsplats.
 

STÖRSTA AKTIEÄGARNA VID PERIODENS UTGÅNG 

Aktieägandet i bolaget vid utgången av perioden:

SEDANA MEDICAL I KORTHET

Sedana Medical, bokslutskommuniké 2020 

 

SSeeddaannaa  MMeeddiiccaall  ii  kkoorrtthheett  

Sedana Medical är en svensk medicinteknikkoncern på 
väg att även bli en läkemedelskoncern. Sedana Medical 
utvecklar, tillverkar och säljer den medicintekniska 
produkten AnaConDa samt tillbehör till denna. 
AnaConDa bygger på en patenterad teknologi för 
förgasning och reflektion av anestesigaser. Produkten 
är godkänd för administration av 
inhalationsanestetikum i flera länder i världen och 
används idag på intensivvårdskliniker.  
 
En större klinisk registreringsstudie med 
läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran) är 
genomförd och avslutad. Resultaten från studien ligger 
till grund för den ansökan om marknadsgodkännande i 
Europa som lämnades in i november 2020. Bolaget 
räknar med ett godkännande för Sedaconda, 
administrerat via AnaConDa, under andra halvåret 2021. 
Vi har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande i 
USA år 2024 och även på marknader utanför EU. 

Sedana Medical bedriver egen försäljningsverksamhet 
från ett antal länder i Europa via dotterbolag och filialer 
till Sedana Medical AB (publ) som är moderbolag i 
koncernen. Tyskland är i särklass koncernens största 
marknad med ca 75 procent av den totala omsättningen.  
 
Bolaget bedriver forskning och utveckling av 
medicinteknik på Irland. Sedana Medicals huvudkontor 
är baserat i Stockholm, Sverige. I juni 2017 noterades 
bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market 
Sweden’s handelsplats. 
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Aktieägandet i bolaget vid utgången av perioden:  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VVeerrkkssaammhheetteennss  uuttvveecckklliinngg  uunnddeerr  
ppeerriiooddeenn  
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Registreringsutveckling
REGISTRERINGEN AV LÄKEMEDLET SEDACONDA 
(ISOFLURAN) I EUROPA
Arbetet med att registrera läkemedelskandidaten Sedaconda 
i Europa pågår. Den, tillsammans med AnaConDa, kommer att 
ge oss tillgång till hela potentialen i marknaden för inhala-
tionssedering. För att lyckas med detta har bolaget genomfört 
en klinisk registreringsgrundande pivotal fas 3-studie i Tysk-
land och Slovenien. I juli 2020 meddelade bolaget att man 
uppnått det primära målet med studien; att visa att Sedacon-
da administrerat via AnaConDa, är en effektiv sederingsmetod 
för ventilatorvårdade intensivvårds-patienter som inte är 
sämre än dagens intravenösa standardsedering med propofol.

Resultaten från studien ligger till grund för den ansökan om 
marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten Sedacon-
da för inhalationssedering inom intensivvård som skickades 
till den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM och ett antal 
andra europeiska läkemedelsmyndigheter genom en så kallad 
DCP-procedur i november 2020.

Ansökan utgör startpunkten för granskningsprocessen av 
Sedaconda i 15 av EU:s medlemsländer inklusive Norge. Om 
allt går väl räknar bolaget med ett godkännande under andra 
halvåret 2021. Efter det kan en ansökan för en andra grupp av 
EU-länder lämnas in. Normalt sett tar det cirka sex månader 
för att erhålla godkännande för en andra grupp av länder.

REGISTRERINGSSTUDIEN SED-001
Bolagets pivotala fas 3-studie är nödvändig för en komplett 
dossier och för att registrera läkemedlet tillika hela terapin. 
Studien har avslutats under 2020 och ligger nu till grund för 
en europeisk ansökan.

SED-001-studien är designad som en non-inferiority-studie 
vilket innebär att dess primära syfte och mål är att visa att 
inhalationssedering med isofluran inte är sämre än propofol 
på att upprätthålla en adekvat sederingsnivå. SED-001 är 
en öppen randomiserad studie som inkluderar 300 patienter 
behandlade antingen med inhalations-sedering med isofluran 
administrerat via AnaConDa eller med intravenös propofol.  
Top line-resultaten från studien som publicerades i början av 
juli visade att de primära målen uppfyllts. Dessa mål är i sig 
tillräckliga som grund för en ansökan om marknadsgodkän-
nande för Sedaconda i Europa.

Resultaten av några av de sekundära målen i den kliniska 
registreringsgrundande fas 3-studien Sedaconda (SED-001) 

VERKSAMHETENS UTVECKLING  
UNDER PERIODEN

presenterades på kongressen ESICM i december. De sekun-
dära målen visar att Sedaconda (isofluran) möjliggör ett 
snabbare och mer kontrollerat uppvaknande, minskat behov 
av opioider och en högre andel spontanandning jämfört med 
propofol. En hög andel spontanandning är viktigt eftersom 
den ökar förutsättningarna för bibehållen lungfunktion 
under och efter ventilatorbehandling. Resultaten från stu-
dien kommer att presenteras i sin helhet i en vetenskaplig 
tidskrift under 2021.  

PEDIATRISKA STUDIEN SED-002
2019 fick Sedana Medical godkänt för studieplanen på barn 
(PIP, Paediatric Investigation Plan) av den europeiska 
läkemedelsmyndighetens pediatriska kommitté, PDCO. 
Godkännandet är viktigt då genomförandet av studier 
på barn är en av förutsättningarna för att erhålla 10 års 
marknadsexklusivitet i Europa för Sedaconda administrerat 
via AnaConDa. Studien kommer att initieras under vintern 
2020/2021 i fyra europeiska länder: Sverige, Tyskland, 
Frankrike och Spanien. Studien behöver inte vara avslutad 
för att erhålla marknadsexklusivitet. Godkännandet innebär 
också att AnaConDa kan användas på patienter med gravt 
nedsatt lungfunktion.

REGISTRERINGSARBETE AV SEDACONDA OCH ANA-
CONDA I USA
Marknadspotentialen för inhalationssedering inom inten-
sivvård i USA uppgår till cirka 10 miljarder kronor årligen. 
Arbetet med registreringen av inhalationssedering inklusive 
både Sedaconda och AnaConDa pågår för fullt. Under 2019 
kunde bolaget meddela resultatet av det så kallade pre-
IND-mötet som genomfördes hos FDA i mars samma år. 
Sammantaget förhöll sig FDA positiva till registreringen av 
Sedaconda och AnaConDa som kombinationsprodukt i USA. 
Mötet bekräftade bolagets uppskattning om tiden och kost-
naden för en registrering som väntas kunna ske år 2024.

Tack vare att läkemedelssubstansen isofluran funnits i 
årtionden har FDA accepterat att Sedana Medical tar en väg 
till registrering, 505 (b) (2), som något förenklat tillåter 
användandet av tidigare insamlade data. Eftersom regist-
reringskraven skärpts under åren som gått sedan isofluran 
först registrerades behöver Sedana Medical komplettera 
nuvarande dokumentation och lägga till fler data som ska 
godkännas av FDA; bland annat toxikologiska studier och en 
human factors1- validering.

Sedana Medical deltog på NVIC Najaarscongres 
i Eindhoven, Nederländerna

1. Human factors-validering innebär att Sedana Medical testar, utvecklar och validerar 

användarnas inlärning och praktiska tillämpning av Sedana Medicals terapi inhalations-

sedering.
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Sedana Medical kommer också att behöva göra två kliniska, 
randomiserade och dubbelblinda studier som ska bekräfta 
och säkerställa effekt och säkerhet. Patientantalet som be-
hövs för båda studierna tillsammans är samma som Sedana 
Medical initialt hade som krav i den europeiska studien, det 
vill säga 300–550 patienter. Dessa patienter kommer också 
att ingå i en säkerhetsdatabas om 500 isofluran-patienter. 
Arbetet med human factor-validering pågår tillsammans 
med Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) vid 
Harvard Medical School i USA. De toxikologiska studierna 
pågår för fullt tillsammans med ett specialiserat CRO och 
löper på enligt plan. Bolaget arbetar för att få ett IND-god-
kännande under sommaren 2021 och att inkludera första 
patienterna i studierna under andra halvåret 2021. Urvals-
processen för val av CRO är avklarad och just nu arbetar 
verksamheten för fullt med framtagande av studieprotokoll 
och inkludering av kliniker som ska delta i studierna. Bolaget 
siktar på att inkludera cirka 30-40 amerikanska rikstäckande 
centra i de två kommande kliniska studierna.

REGISTRERINGSARBETE AV SEDACONDA OCH ANA-
CONDA I JAPAN
I november 2018 erhöll Sedana Medical godkännande av 
AnaConDa i Japan. Godkännandet innebär att AnaConDa 
får marknadsföras, säljas och användas för administrering 
av flyktiga anestesiläkemedel för mekaniskt ventilerade 
patienter i Japan. För att få tillgång till hela den japanska 
marknadens fulla potential på drygt 1 miljon ventilerade 
behandlingsdygn årligen inom intensivvården, måste också 
subventionering av pris för terapin samt registrering av 
läkemedelskandidaten Sedaconda säkerställas. Vi undersö-
ker nu de olika registreringsalternativ för Sedaconda som 
finns för oss i Japan. Beroende på utvecklingen av covid-19 
pandemin räknar vi med att träffa den japanska läkemedel-
smyndigheten i ett officiellt möte under sommaren 2021, 
för att tydliggöra de japanska kraven för ett godkännande av 
Sedaconda.

Marknadsuppbyggnad
Den av Bolaget uppskattade totala marknadspotentialen 
för inhalationssedering inom intensivvård uppgår till 20–30 
miljarder kronor årligen. Europa och USA är de två viktigaste 
marknaderna för Sedana Medical. De patienter som sederas 
på grund av mekanisk ventilering på intensivvården är dock 
globalt jämnt fördelade mellan USA, Europa och Asien.   
Arbetet med att öka kännedom och användning av AnaCon-
Da-teknologin samt att etablera oss i flera länder i Europa 
fortlöper. Planen är att vara representerade på flera europe-
iska marknader med upparbetade nätverk och referensklini-
ker när godkännandet av Sedaconda kommer för att snabbt 
kunna penetrera marknaden. Tack vare tydliggörande i 
registreringsprocessen i USA och tidsplaneringen för Europa 
samt framgångarna i Asien kan vi nu i snabb takt arbeta 
vidare enligt fastlagd plan för Europa, USA och Asien. 

Vi avser att sätta upp ett bolag i USA för att i egen regi kunna 
genomföra arbetet med studier, registrering och market-ac-
cess. Runt år 2022 tar vi beslut om vi avser att lansera själva 
eller tillsammans med en lokal partner.
Vi har startat en forskningsstiftelse, Sedana Medical Resear-
ch Grant, som utgör en unik möjlighet för det vetenskapliga 
samfundet att öka kunskapen om sedering av kritiskt sjuka 
patienter. 
 
Vi arbetar kontinuerligt nära akademin för att hitta intressanta 
projekt för att på så sätt lyfta fram terapins fördelar jämfört 
med intravenös behandling. Ett exempel är att bolaget sponsrar 
världens största multicenterstudie med AnaConDa i Frankrike. 
Studiens primära syfte är att visa att inhalationssedering med 
AnaConDa har lungprotektiva egenskaper, ger förkortad ventila-
tortid samt högre överlevnad hos svårt lungsjuka intensivvårds-
patienter jämfört med intravenös behandling. 
    
Vi arbetar också aktivt med att knyta banden tätare till viktiga 
opinionsledare (Key Opinion Leaders) och till akademin för att 
bättre förstå regionala skillnader och få en djupare förståelse 
kring de kliniska processerna i respektive land. 

Marknadsmässigt deltar vi regelbundet i nationella och interna-
tionella vetenskapliga intensivvårdskonferenser och kongresser 
där vi ofta arrangerar välbesökta vetenskapliga symposier inom 
området inhalationssedering.
  

Christian Malin, Country Manager och Joanne Lessells, Medical 
Science Liason, som båda arbetar för Sedana Medical i Storbritan-
nien, bistår en intensivvårdsklinik som ska använda AnaConDa för 
första gången.
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NETTOOMSÄTTNING
Under fjärde kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning 
till 45 997 (20 057) KSEK motsvarande en ökning om 129 
procent och rensad för valutaeffekter 137 procent. Koncer-
nen har majoriteten av försäljning i Europa, främst Tyskland, 
i valutan EUR. Övriga länder med direktförsäljning samt 
distributionsmarknader växte rejält under året om än från 
en mindre volym i absoluta tal. Anledningen till den stora 
ökningen i försäljning under fjärde kvartalet var andra vågen 
i covid-19 pandemin. 

För perioden januari-december uppgick koncernens netto- 
omsättning till 141 770 (71 646) KSEK, en ökning med 70 
124 KSEK eller 98 procent. Motsvarande ökning rensad från 
valutaeffekter var 100 procent. Ökningen beror på den stora 
försäljningsökning som skett i och med covid-19 pandemin.

BRUTTORESULTAT OCH KOSTNAD SÅLDA VAROR
Kostnaderna för sålda varor uppgick under fjärde kvartalet 
till 16 065 (7 094) KSEK, vilket motsvarar en ökning med 126 
procent. Ökningen beror på den ökade försäljningen, produktmix 
samt högre kostnader för transporter även i fjärde kvartalet 
pga covid-19 situationen. Bruttomarginalen under fjärde kvar-
talet var 65 (65) procent.

För perioden januari-december uppgick kostnaderna för sålda 
varor till 52 867 (24 879) KSEK, motsvarande en ökning med 
112 procent. Ökningen beror på den ökade försäljningen,       
produktmix samt att företaget haft högre kostnader för trans-
porter pga covid-19 situationen.

Finansiell översikt, 2020

Sedana Medical, bokslutskommuniké 2020 
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FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER
Försäljningskostnaderna uppgick under kvartalet till 
24 277 (7 908) KSEK, vilket motsvarar en ökning om 207 pro-
cent. Ökningen beror på en förstärkning och uppbyggnad av 
den kommersiella organisationen samt även medical affairs 
organisationen för att förbereda lanseringen av Sedaconda.
 
För perioden januari-december uppgick försäljningskostna-
derna till 65 123 (37 326) KSEK, en ökning med 74 procent. 
Anledningen till ökningen jämfört med föregående år är den 
fortsatta uppbyggnaden av den kommersiella organisationen 
samt medical affairs inför lanseringen av Sedaconda.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Administrationskostnaderna i koncernen uppgick till 10 861    
(4 141) KSEK under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en 
ökning om 162 procent. Ökningen är ett resultat av den gene-
rella tillväxten inom bolaget och utökning av kontorslokaler 
och tillhörande utrusning samt köpta tjänster.

För perioden januari-december uppgick administrationskost-
naderna till 37 296 (18 989) KSEK motsvarande en ökning 
med 96 procent.

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSKOSTNADER
Kostnaderna för forskning och utveckling var under fjärde 
kvartalet 2 257 (4 776) KSEK, en minskning med 53 procent.

För perioden januari-december uppgick forsknings- och ut-
vecklingskostnaderna till 7 859 (7 347) KSEK, en ökning med 
7 procent.

Sedana Medical aktiverar alla utvecklingskostnader i balans-
räkningen under immateriella tillgångar och har få kostnader 
som redovisas som forskning.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER/KOSTNADER 
Övriga rörelseintäkter består främst av positiva orealise-
rade valutakursdifferenser på rörelseposter. Under fjärde 
kvartalet uppgick dessa till 1 809 (-122) KSEK. Föregående år 
påverkades posten negativt på grund av en omklassificering 
av statliga bidrag erhållna i Irland.

För perioden januari-december uppgick övriga rörelseintäkter 
till 2 805 (2 092) KSEK.

Övriga rörelsekostnader utgörs till största delen av negativa 
orealiserade valutakursdifferenser på rörelseposter. Under 
fjärde kvartalet uppgick kostnaderna till 1 280 (1 040) KSEK.

För helåret uppgick övriga rörelsekostnader till 2 789 (2 317) 
KSEK.

RÖRELSERESULTAT 
Koncernens rörelseresultat under fjärde kvartalet uppgick 
till  -6 934 (-5 024) KSEK. Detta motsvarar en resultat-

försämring om 38 procent. Resultatförsämringen förklaras 
genom uppbyggnaden av organisationen och förberedelser för 
lansering av Sedaconda.
 
För perioden januari-december uppgick rörelseresultatet 
till -21 359 (-17 120) KSEK, en resultatförsämring med 25 
procent.

FINANSNETTO
Finansnettot uppgick till -2 835 (-2 638) KSEK under det fjärde 
kvartalet. Finansnettot förklaras främst av orealiserade valuta-
kursförluster.

För perioden januari-december uppgick finansnettot till -2 745 
(149) KSEK, och förklaras även det av orealiserade valutakurs-
förluster.

INKOMSTSKATT
Koncernen redovisade en skattekostnad om -1 292 (932) KSEK 
under fjärde kvartalet. Skattekostnaden för kvartalet består 
främst av förändringar i uppskjuten skatt. 

För perioden januari-december redovisades en skattekostnad 
om -3 035 (591) KSEK.

ÅRETS RESULTAT
Koncernen redovisade ett resultat efter skatt om -11 061     
(-6 730) KSEK för fjärde kvartalet, en försämring med 64 
procent. Resultatförsämringen beror i första hand på det 
försämrade rörelseresultatet. 

För hela perioden januari-december uppgick resultat efter 
skatt till -27 139 (-16 380) KSEK, en försämring med 66 
procent.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING
Eget kapital i koncernen uppgick per den 31 december 2020 till 
551 094 KSEK jämfört med 569 358 KSEK vid årets ingång, en 
minskning motsvarade 18 264 KSEK. Under 2020 skedde kon-
vertering till aktier av alla optioner i teckningsoptionsprogram 
2017/2021. Ett nytt teckningsoptionsprogram, 2020/2023, 
beslutades om på årsstämman i maj och lanserades samma 
månad. Efter avdragna kostnader tillfördes bolaget under peri-
oden, i och med dessa aktiviteter, nytt kapital om totalt 8 251 
KSEK. Emissionskostnaderna uppgick till 125 KSEK och har 
redovisats inom eget kapital.
 
Kortfristiga skulder i koncernen uppgick vid periodens utgång 
till 43 679 KSEK jämfört med 25 580 KSEK vid årets ingång. 
Dessa utgjordes huvudsakligen av leverantörsskulder om      
16 371 (11 004) KSEK samt upplupna kostnader om 13 955  
(8 267) KSEK. 

LIKVIDA MEDEL OCH KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 376 171
(464 560) KSEK, en minskning med 88 389 KSEK jämfört med 
årets ingång.
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Kassaflödet från den löpande verksamheten innan 
förändring av rörelsekapital var -2 098 (-2 809) KSEK för 
det fjärde kvartalet och motsvarande siffra för perioden 
januari-december var -8 279 (-9 592) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive 
förändringen av rörelsekapitalet uppgick till 2 754 (-4 292) 
KSEK för det fjärde kvartalet. Motsvarande förändring 
för perioden januari-december var -7 846 (-7 174) KSEK. 
Förändringen i jämförelse med fjärde kvartalet föregående 
år beror främst på ökade rörelseskulder. Förändringen 
januari-december i jämförelse med föregående beror även 
den på ökande rörelseskulder, vilket är följden av tillväxten 
i koncernen. 

Kassaflödet från investeringar uppgick till -30 634
(-17 303) KSEK för fjärde kvartalet och består till övervä-
gande del av investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar där största delarna avser utvecklingskostnader för 
den kliniska studien, SED-001 och registreringsarbetet av 
Sedaconda i EU, toxikologiska studier, registreringsarbetet 
av AnaConDa och Sedaconda i USA samt kostnader avse-
ende Sedaconda barnstudien i EU. För perioden januari-de-
cember var motsvarande siffra -84 619 (-54 132) KSEK. 
Förändringen mot föregående år beror främst på startade 
toxikologiska studier, förberedelse för registrering och 
kliniska studier i USA samt förberedelser för barnstudien 
i EU.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det fjärde 
kvartalet uppgick till -732 (364 193) KSEK och avser 
amortering av leasingskulder enligt IFRS16. Föregåen-
de period avser den nyanskaffning av kapital koncernen 
gjorde i och med den riktade nyemissionen i oktober 2019 
på 375 MSEK före emissionskostnader.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för helåret 
uppgick till 5 787 (366 518) KSEK. Utfallet avser den 
nyemission som skedde i maj 2020 då alla teckningsop-
tioner i program 2017/2021 konverterades till aktier (7 
737 KSEK inklusive kostnader). Vidare avser kassaflödet 
för perioden premier inbetalda för teckningsoptioner i ett 
nytt program 2020/2023 (515 KSEK) samt amortering av 
leasingskulder.

Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till till -28 612
(342 598) KSEK samt -86 678 (305 212) KSEK för perio-
den januari-december.

MODERBOLAGET
Sedana Medical AB (publ), org.nr. 556670–2519, är 
moderbolag i koncernen. Verksamheten utgörs av klinisk 
utveckling, försäljnings- samt administrativa och företags-
ledande funktioner. Moderbolaget innehåller en filial i Spa-
nien där verksamheten utgörs av försäljning av produkter. 

Moderbolaget har ett antal dotterbolag som tillsammans 
utgör koncernen. Alla dotterbolag i koncernen är helägda.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 48 778 (869) 
KSEK för det fjärde kvartalet varav koncernintern omsätt-
ning uppgick till 4 253 (181) KSEK. Ökningen jämfört med 
samma period föregående år beror på att moderbolaget i 
och med tredje kvartalet tagit över större delen av försälj-
ningen i koncernen. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick 
till -11 026 (-1 911). Finansnettot för fjärde kvartalet var       
-2 454 (-566) KSEK och avsåg främst orealiserade valuta-
kursförluster på interna lån.

För perioden januari-december uppgick nettoomsättningen 
till 121 238 (46 213) KSEK varav koncernintern omsättning 
uppgick till 59 055 (1 284) KSEK. Rörelseresultatet för 
samma period var -27 577 (-16 051) KSEK. Moderbolaget 
visade ett finansnetto för perioden januari-december på 
-1 181 (1 263) KSEK.

Eget kapital i moderbolaget, Sedana Medical AB (publ), 
uppgick per den 31 december 2020 till 561 600 KSEK i jäm-
förelse med 581 915 KSEK vid årets ingång, vilket motsva-
rar en minskning om 20 315 KSEK. Aktiekapitalet uppgick 
till 2 305 KSEK jämfört med 2 274 KSEK vid årets ingång, en 
ökning med 31 KSEK. 

Under andra kvartalet skedde konvertering till aktier av 
alla optioner i teckningsoptionsprogram 2017/2021. Ett 
nytt teckningsoptionsprogram, 2020/2023, beslutades om 
på årsstämman i maj och lanserades samma månad. Efter 
avdragna kostnader tillfördes bolaget under perioden, i och 
med dessa aktiviteter, nytt kapital om totalt 8 251 KSEK.
 
Likvida medel uppgick till 365 113 KSEK jämfört med 
455 206 KSEK vid årets ingång motsvarande en minskning 
med 90 093 KSEK.
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Övrig information
PERSONAL
Under fjärde kvartalet hade koncernen i medelantal 64 
anställda vilket var en ökning med 25 jämfört med samma 
period 2019. Den huvudsakliga förklaringen till personal-
kostnadsökningen är en uppbyggnad av funktioner såsom 
försäljning, marknad, medical affairs samt regulatorisk 
och kvalitetsorganisation inför registreringen och följande 
lansering av Sedaconda.

Medelantal anställda under perioden januari-december var 
55 (39), en ökning med 16 anställda jämfört med samma 
period 2019. Anledningen är uppbyggnaden av funktioner i 
kommersiella ledet, medical affairs samt regulatoriska och 
kvalitetsfunktioner inför lanseringen av Sedaconda.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga 
villkor. Under fjärde kvartalet köpte Sedana Medical varor 
till ett värde av 1 674 (2 308) KSEK och tjänster till ett vär-
de av 0 (101) KSEK av Lismed Ltd. Detta bolag är närståen-
de till Ron Farrell som under första kvartalet var R&D-chef 
i koncernen samt styrelseledamot i koncernens irländska 
dotterbolag. Vid utgången av första kvartalet är Ron Farrell 
endast styrelseledamot i koncernens irländska dotterbolag.

Under året uppgick inköpen från Lismed Ltd. till 10 259 
(4 985) KSEK gällande varor, och till 101 (101) KSEK 
gällande tjänster. Under året uppgick inköpen från Tecscan 
Ltd, ett bolag närstående till f.d styrelseledamoten Michael 
Ryan, till 0 (202) KSEK. Vid årets utgång fanns en uteståen-
de skuld till Lismed Ltd. om 732 KSEK.

RISK
Sedana Medicals verksamhet, resultat och ställning påver-
kas av ett antal riskfaktorer. Dessa är främst relaterade 
till efterfrågan på medicinska produkter, fluktuerande 
valutakurser och tillgång till finansiering. Mer information 
om Sedana Medicals risker och hantering av dessa finns i 
årsredovisningen för 2019 på sidorna 47-50. För information 
avseende vår syn på covid-19 och dess eventuella påverkan 
på Sedana Medical, se sid 4 samt vd-ordet på sid 5-6.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport övrigt totalresultat i sammandrag

Sedana Medical, bokslutskommuniké 2020 

 

KKoonncceerrnneennss  rreessuullttaattrrääkknniinngg  ii  ssaammmmaannddrraagg  

 

  

KKoonncceerrnneennss  rraappppoorrtt  öövvrriiggtt  ttoottaallrreessuullttaatt  ii  ssaammmmaannddrraagg

  

  

  

  

  

Sedana Medical, bokslutskommuniké 2020 

 

KKoonncceerrnneennss  rreessuullttaattrrääkknniinngg  ii  ssaammmmaannddrraagg  

 

  

KKoonncceerrnneennss  rraappppoorrtt  öövvrriiggtt  ttoottaallrreessuullttaatt  ii  ssaammmmaannddrraagg

  

  

  

  

  



SEDANA MEDICAL Q4 2020 | SID 15

Koncernens balansräkning i sammandrag 
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag

Sedana Medical, bokslutskommuniké 2020 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets rapport övrigt totalresultat i sammandrag
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
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Moderbolagets förändring i eget kapital i sammandrag
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Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag
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Fakta om Sedana Medical aktien 

Aktiedata

Sedana Medical, bokslutskommuniké 2020 

 

AAkkttiieeddaattaa 

 

FFaakkttaa  oomm  SSeeddaannaa  MMeeddiiccaall  aakkttiieenn  

  

NNootteerr  ttiillll  ddeenn  ffiinnaannssiieellllaa  
iinnffoorrmmaattiioonneenn  
  

RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  
Sedana Medical AB (publ) och koncernen tillämpar IFRS med 
övergångsdatum 1 januari 2019. Den första externa 
rapporteringen enligt IFRS är Bokslutskommuniké samt 
Årsredovisning 2020. 

 

NNoott  11  AAllllmmäänn  iinnffoorrmmaattiioonn  
Sedana Medical (publ) med organisationsnummer 556670-2519 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Danderyd. Adressen till 
huvudkontoret är Vendevägen 89, 182 32 Danderyd, Sverige. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och sälja 
medicinsktekniska produkter. Sedana Medical AB är moderbolag i Sedana Medical koncernen. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i tusentals kronor (KSEK). Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. Uppgifter inom parentes avser 
jämförelseåret. 

För koncernens finansiella tillgångar och skulder bedöms deras redovisade värde vara en rimlig uppskattning av det verkliga värdet då de i 
allt väsentligt avser kortfristiga fordringar och skulder varmed diskonteringseffekten är oväsentlig. 

  

NNoott  22  VVäässeennttlliiggaa  rreeddoovviissnniinnggss--  oocchh  vväärrddeerriinnggsspprriinncciippeerr  
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning har upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges. Koncernredovisningen för Sedana Medical (publ) har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de har antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 
34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.  

Denna delårsrapport är Sedana Medicals (publ) första rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2019 vilket är datum för övergång till 
redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har 
haft på rapporter över totalresultat och eget kapital redogörs för i not 5. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad 
av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 3. 

NNyyaa  oocchh  äännddrraaddee  ssttaannddaarrddeerr  ssoomm  äännnnuu  eejj  ttiilllläämmppaass  aavv  kkoonncceerrnneenn  
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2020 och senare och har inte tillämpats vid 
upprättandet av denna finansiella rapport. Inga publicerade standarder som ännu ej trätt i kraft bedöms få någon påverkan på koncernen. 
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NOT 1 ALLMÄN INFORMATION
Sedana Medical (publ) med organisationsnummer 556670-2519 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Danderyd. 
Adressen till huvudkontoret är Vendevägen 89, 182 32 Danderyd, Sverige. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 
utveckla, tillverka och sälja medicinsktekniska produkter. Sedana Medical AB är moderbolag i Sedana Medical koncernen. 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). Samtliga belopp är, om inte annat anges, 
avrundade till närmaste tusental. Uppgifter inom parentes avser jämförelseåret.

För koncernens finansiella tillgångar och skulder bedöms deras redovisade värde vara en rimlig uppskattning av det verkliga 
värdet då de i allt väsentligt avser kortfristiga fordringar och skulder varmed diskonteringseffekten är oväsentlig.

NOT 2 VÄSENTLIGA REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning har upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges. Koncernredovisningen för Sedana 
Medical (publ) har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) 
sådana de har antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningsla-
gen. 

Denna delårsrapport är Sedana Medicals (publ) första rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen 
har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2019 
vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisnings-
principer till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på rapporter över totalresultat och eget kapital redogörs för i 
not 5.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områ-
den som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar 
är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 3.

Noter till den finansiella

informationen
REDOVISNINGSPRINCIPER

Sedana Medical AB (publ) och koncernen tillämpar 
IFRS med övergångsdatum 1 januari 2019. Den första 
externa rapporteringen enligt IFRS är Bokslutskommu-
niké samt Årsredovisning 2020.
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Nya och ändrade standarder som ännu ej tillämpas av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2020 och senare och 
har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga publicerade standarder som ännu ej trätt i kraft 
bedöms få någon påverkan på koncernen.

Koncernens redovisningsprinciper

Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Sedana Medical AB (publ). Bestämmande infly-
tande föreligger om Sedana Medical AB (publ) har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till 
rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. 
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto 
control föreligger. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
upphör. 

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer 
från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisning-
en. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämp-
ning av koncernens principer.

Rörelsesegmentrapportering
Den högste verkställande beslutsfattaren i Sedana Medical (publ) är den verkställande direktören (VD), då det främst är 
VD som är ansvarig för att fördela resurser och utvärdera resultat. Bedömningen av koncernens rörelsesegment baseras 
på den finansiella information som rapporteras till VD. Den finansiella information som rapporteras till VD, som underlag 
för fördelning av resurser och bedömning av koncernens resultat, avser koncernen som helhet. Då VD följer upp verksam-
heten som en enhet (ett koncept) utgörs hela verksamheten av ett enda rörelsesegment.   

Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK) som även utgör rapporteringsvaluta för koncernen. Det inne-
bär att de finansiella rapporterna för koncernen presenteras i SEK. 

Transaktioner och balansposter i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions-
dagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder 
som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. 

Omräkning av utländska verksamheter 
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta, SEK, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet 
omräknas till SEK till en årsgenomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive 
transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. 

Intäkter 
 
Varuförsäljning
Koncernens intäkter består av medicinsktekniska produkter och utgörs främst av försäljning av AnaConDa med tillbehör. 
Koncernen säljer även gasmonitorer. Koncernens prestationsåtagande i avtalen är att tillhandahålla de artiklar som speci-
ficeras i avtalet. Huruvida eventuella transporttjänster utgör ett separat prestationsåtagande beror på leveransvillkoren, 
dvs om kontrollen för varan har övergått till kunden innan transporten utförs. Intäkt redovisas när kontroll över tillgången 
överförts till kunden. En fordran redovisas när kontroll över varorna har övergått till kunden då ersättningen vid denna tid-
punkt är säker och det endast är tidsåtgång som krävs innan betalningen ska ske. Ingen väsentlig finansieringskomponent 
bedöms föreligga vid försäljningstidpunkten då kredittiden normalt är 30 dagar netto. 

Transaktionspriset utgörs framförallt av fast pris per såld kvantitet. Det förekommer även kassarabatter och, i begränsad 
omfattning, volymrabatter baserade på ackumulerad försäljning över en 12-månadersperiod. Intäkten för försäljning 
redovisas baserat på priset i avtalet, med avdrag för beräknade rabatter. Volymrabatter beräknas och redovisas baserat 
på erfarenhet, med hjälp av antingen förväntat värde eller en bedömning av det mest sannolika beloppet, och redovisas 
endast i den utsträckning som det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring inte uppstår.
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Statliga stöd 
Statliga stöd redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas och koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen. Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovi-
sa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som en skuld. Statliga bidrag redovisas systematiskt i rapport över resultat som en 
minskad kostnad över samma perioder som de kostnader som bidragen är avsedda att kompensera för.

Finansiella intäkter och kostnader
Koncernens finansiella intäkter och kostnader inkluderar ränteintäkter och räntekostnader.
Ränteintäkter eller räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som exakt diskonterar 
de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den förväntade löptiden för det finansiella instrumentet till redovisat 
bruttovärde för den finansiella tillgången, eller det upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden. 
 
Ersättning till anställda 

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda som förväntas bli reglerade inom 12 månader efter balansdagens slut, redovisas som 
kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i 
rapporten över totalresultat när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för 
vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betal-
ningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner är pensionsplaner där företa-
gets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställ-
des pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och 
investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). 
Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de 
intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 

Aktierelaterade ersättningar - Incitamentsprogram i form av teckningsoptioner  
I vissa jurisdiktioner erbjuder Sedana Medical teckningsoptionsprogram till anställda (och konsulter). Deltagare betalar en 
premie per option uträknad med hjälp av Black Scholes-modellen av ett oberoende institut. Eftersom de anställda har beta-
lat marknadsvärde för teckningsoptionerna finns ingen ersättning att kostnadsföra. 

Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underlig-
gande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt total-
resultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av 
de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som uppkommit vid första re-
dovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig 
redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag 
som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande 
tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesat-
ser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redovisas vid 
samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld. Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns 
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skat-
teskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt 
eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar. 

Klassificering m.m 

Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som Sedana 
Medical (publ) per rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än tolv månader efter 
rapportperiodens slut. Har Sedana Medical (publ) inte en sådan rätt per rapportperiodens slut redovisas skuldbeloppet som 
kortfristig skuld.
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Immateriella tillgångar

Forskning och utveckling
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Utgifter för utveckling (hänför-
liga i huvudsak till kliniska projekt, patent, medicintekniska enheter), där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas 
för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en immateriell tillgång i rapporten över 
finansiell ställning, när samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda. 

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser att fullfölja utvecklingen och för att  

  använda eller sälja den immateriella tillgången
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter; t.ex. för material och tjänster, ersättningar till anställ-
da, avskrivningar på patent och licenser. Övriga utgifter för utveckling, som inte uppfyller kriterierna ovan, redovisas i årets 
resultat som kostnad när de uppkommer. 

Övriga immateriella tillgångar  
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen utgörs av koncessioner, patent och licenser och redovisas till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i rapport över totalresultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder. 
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den 
tidpunkt då de är tillgängliga för användning. 

De beräknade nyttjandeperioderna är: 
- Koncessioner, patent, licenser och liknande    5-10 år   
- Balanserade utvecklingskostnader/Kliniska projekt, medicinska enheter 5-10 år  

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att 
bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Det redovisade värdet för en ma-
teriell anläggningstillgång tas bort ur rapport över finansiell ställning vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Beräknade nyttjandeperioder:
- Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-5 år 
- Inventarier, verktyg och installationer  3-5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje årsslut.

Finansiella instrument 

Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av posterna; likvida medel, kundfordringar, och leverantörsskulder. 

Redovisning och första värdering 
Kundfordringar redovisas när de är utgivna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång eller finansiell skuld värderas vid första redovisningstillfället 
till verkligt värde plus transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen. En kundfordring utan en 
betydande finansieringskomponent värderas till transaktionspriset.  
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Klassificering och efterföljande värdering

Finansiella tillgångar 
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad till: upplupet anskaffningsvärde; verkligt vär-
de via övrigt totalresultat; eller verkligt värde via resultatet. Koncernen redovisar samtliga finansiella tillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
En finansiell tillgång ska värderas till upplupet anskaffningsvärde om den uppfyller båda följande villkor och inte identifierats 
som värderad till verkligt värde via resultatet:

• den innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att erhålla avtalsen- 
  liga kassaflöden,

• de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast  
  är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Den påföljande värderingen för finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde sker till upplupet anskaff-
ningsvärde med effektivräntemetoden. Det upplupna anskaffningsvärdet minskas med eventuella nedskrivningar. Räntein-
täkter, valutakursvinster- och förluster samt nedskrivningar redovisas i resultatet. Vinster eller förluster som uppstår vid 
bortbokning redovisas i resultatet.

Kundfordringar
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor eller tjänster som utförs i den löpande verksamheten. 
Kundfordringar klassificeras som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde. Koncernen inne-
har kundfordringarna i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden.

Finansiella skulder  
Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. Koncernen 
redovisar samtliga finansiella skulder efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Räntekostnader och valutakursvinster- och förluster redovisas i resultatet. Vinster eller förluster 
vid borttagning från redovisningen redovisas också i resultatet.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i 
den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom 
ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.  

Borttagande från rapporten över finansiell ställning

Finansiella tillgångar 
Koncernen tar bort en finansiell tillgång från rapporten över finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna till kassa-
flödena från den finansiella tillgången upphör eller om den överför rätten att ta emot de avtalsenliga kassaflödena genom en 
transaktion i vilken i väsentlighet alla risker och fördelar med ägarskapet har överförts eller i vilken koncernen inte överför 
eller behåller i väsentlighet alla de risker och fördelar med ägarskap och den inte behåller kontrollen över den finansiella 
tillgången.

Finansiella skulder 
Koncernen bokar bort en finansiell skuld från rapporten över finansiell ställning när de åtaganden som anges i avtalet 
fullgörs, annulleras eller upphör. Koncernen bokar också bort en finansiell skuld när de avtalsenliga villkoren modifieras och 
kassaflödena från den modifierade skulden är väsentligt annorlunda. I det fallet redovisas en ny finansiell skuld till verkligt 
värde baserat på de modifierade villkoren. När en finansiell skuld bokas bort redovisas skillnaden mellan det redovisade 
värdet som har tagits bort och den ersättning som har betalats (inklusive överförda icke-monetära tillgångar eller antagna 
skulder) i resultatet.

Likvida medel 
Likvida medel består till största delen av kassamedel hos finansinstitut. Likvida medel redovisas till dess nominella belopp, 
vilket motsvarar verkligt värde.  

Leasing

När ett avtal ingås bedömer Koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett 
leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i 
utbyte mot ersättning. 
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Avtal kan innehålla både leasing- och icke-leasingkomponenter. Koncernen fördelar ersättningen enligt avtalet till varje 
komponent baserat på det fristående priset.

Leasingavtal där Koncernen är leasetagare 
Koncernen leasar fastigheter, fordon samt maskiner och inventarier. Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en 
leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vil-
ket består av leasingskuldens initiala värde med tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet. 
Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingperiodens slut, vilket i normalfallet för Koncernen är leasingperiodens slut. 

Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kortfristig del – värderas initialt till nuvärdet av återstående leasingavgif-
ter under den bedömda leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara perioden med tillägg för ytterligare 
perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas. Leasingavgifterna 
diskonteras i normalfallet med Koncernens marginella upplåningsränta, vilken utöver koncernens kreditrisk återspeglar 
respektive avtals leasingperiod, valuta och kvalitet på underliggande tillgång som tänkt säkerhet.

Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter under bedömd leasingperiod:
• fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter
• variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris (“rate”), initialt värderade med hjälp av det index eller pris   

  (“rate”) som gällde vid inledningsdatumet

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive period och reduceras med leasingbetalningarna. Räntekostnaden 
beräknas som skuldens värde gånger diskonteringsräntan. Leasingskulden för Koncernens lokaler med hyra som index-
uppräknas beräknas på den hyra som gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras skulden med 
motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens och tillgångens 
värde i samband med att ombedömning sker utav leasingperioden. Detta sker i samband med att sista uppsägningsdatumet 
inom tidigare bedömd leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats alternativt då betydelsefulla händelser inträffar eller 
omständigheterna på ett betydande sätt förändras på ett sätt som är inom Koncernens kontroll och påverkar den gällande 
bedömningen av leasingperioden. För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre eller med en under-
liggande tillgång av lågt värde, understigande 50 tkr, redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingav-
gifter för dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager 
beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av 
lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstad-
komma en försäljning.  

Nedskrivningar

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt ned-
skrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 
de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare 
har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet an-
skaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. 
För kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att 
motsvara den förväntade förlusten över hela kundfordringens livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har 
kundfordringar grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen använder sig utav fram-
åtblickande variabler för förväntade kreditförluster.  

Eget kapital

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
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Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.

Resultat per aktie 
Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare 
och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning 
justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, 
vilka under rapporterade perioder härrör från optioner utgivna till anställda. Utspädningen från optionerna baseras på en 
beräkning av hur många aktier som hypotetiskt hade kunnat köpas in under perioden med lösenkursen -. De aktier som inte 
hade kunnat köpas in leder till utspädning. Potentiella stamaktier ses som utspädande endast under perioder då det leder till 
en lägre vinst eller större förlust per aktie. 

Eventualförpliktelser 
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom Koncernens kontroll eller när det finns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt IAS 7, rapport över kassaflöden, indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa och banktillgodohavanden.

Moderbolagets redovisningsprinciper

Grund för rapporternas upprättande
Sedana Medical AB (publ), org.nr. 556670–2519, är moderbolag i koncernen. I och med att koncernen publicerar sin koncern-
redovisning och vald redovisningsprincip för denna är IFRS, byter moderbolaget redovisningsprincip från att tillämpa K3 till 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer per 1 januari 2019 som är övergångsdatum till IFRS. För detaljerad information om 
moderbolagets övergång till RFR 2 se not 7. RFR 2 anger att moderbolaget i sin årsredovisning ska tillämpa International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredo-
visningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen 
anger vilka undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS.

Moderbolaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i koncernredovisningen, med de undantag som anges nedan. 
Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Att upprätta rapporter i överensstäm-
melse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen 
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av moderbolagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredo-
visningen anges i koncernredovisningens not 3.

Moderbolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), 
kreditrisk och likviditetsrisk. Moderbolagets övergripande riskhantering är att eftersträva att minimera potentiella ogynn-
samma effekter på koncernens finansiella resultat. För mer information om finansiella risker hänvisas till riskavsnittet i 
denna kommuniké. 

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Det innebär skillnader, jämfört med koncern-
redovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader, rapport över totalresultat, avsättningar och rapport över 
förändringar i eget kapital.

Koncernbidrag
Alternativregeln tillämpas vid redovisning av koncernbidrag vilket innebär att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition. Skatteeffekten redovisas i resultaträkningen.

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. Erhållna utdelningar redovisas som 
finansiella intäkter. Utdelning som överstiger dotterföretagets totalresultat för perioden eller som innebär att det bokförda 
värdet på innehavets nettotillgångar i koncernredovisningen understiger det bokförda värdet på andelarna, är en indikation på 
att det föreligger ett nedskrivningsbehov.

När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. 
Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna Resultat från andelar i 
koncernföretag.
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Finansiella instrument
Finansiella tillgångar klassificeras på ett annat sätt i moderbolagets balansräkning än i koncernens. Principerna i IFRS 9 
beträffande när finansiella instrument ska redovisas i, och tas bort från, rapport över finansiell ställning ska tillämpas. Finan-
siella instrument värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar 
som redovisas som omsättningstillgångar tillämpas principerna för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 
9. För en fordran som redovisas till upplupet anskaffningsvärde på koncernnivå innebär detta att den förlustriskreserv som 
redovisas i koncernen även tas upp i juridisk person. Vid bedömning och beräkning av nedskrivningsbehov för finansiella till-
gångar som redovisas som anläggningstillgångar tillämpas principerna för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering 
i IFRS 9 när så är möjligt. Den förenklade modellen tillämpas endast på koncerninterna kundfordringar. För övriga koncernin-
terna fordringar tillämpas den fullständiga modellen. Ränteintäkter och räntekostnader ska redovisas enligt effektivränte-
metoden. Utdelningsintäkter redovisas när företagets rätt att erhålla betalning av utdelningen är fastslagen, det är sannolikt 
att de ekonomiska fördelar som är förknippade med utdelningen kommer att tillfalla företaget, och utdelningen kan värderas 
på ett tillförlitligt sätt.

Eget kapital 
När egna utvecklingsarbeten aktiveras förs motsvarande belopp från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter som 
utgör bundet eget kapital. När aktiverade belopp skrivs av eller ned eller utrangeras förs motsvarande belopp från fonden för 
utvecklingsutgifter till fritt eget kapital. 

Uppskjuten inkomstskatt 
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redo-
visning och beskattning redovisas emellertid i en juridisk person den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som 
en del av de obeskattade reserverna. Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt.

Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationell leasing (hyresavtal).

NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt 
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över 
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i 
den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och 
gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare nedan:

Aktivering av utvecklingskostnader
Årligen nedskrivningsprövas de aktiverade utvecklingskostnaderna med ett test och bedömning görs huruvida ett nedskrivningsbe-
hov föreligger på tillgångarna.  Testet som är en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden genererade från tillgången, bedöms 
och godkänns av styrelsen. Tillgångarna ses även över månatligen. När en tillgång färdigställs behöver ett underlag upprättas med 
bekräftat slutvärde på tillgången och föreslagen avskrivningstid för styrelsens godkännande. Om en bedömning görs under året att 
tillgången har sjunkit i värde behöver ett nedskrivningstest upprättas och läggas fram för beslut i styrelsen. 

De medicintekniska produkter som i dagsläget skrivs av har bedömts ha en avskrivningstid på 5 år. De avskrivningsperioder som kon-
cernen tillämpar för aktiverade utvecklingskostnader kan skilja sig från den tekniska livslängden. Om det visar sig att tillgången inte 
uppfyller kraven för nedskrivningstestet resultatförs den balansförda tillgången helt eller delvis. 

Uppskjuten skatt
Värderingen av förlustavdrag och företagets förmåga att utnyttja outnyttjade förlustavdrag baseras på företagets uppskattningar 
av framtida beskattningsbara inkomster i olika skattejurisdiktioner och inbegriper antaganden om huruvida kostnader som ännu inte 
har varit föremål för beskattning är avdragsgilla. 



SEDANA MEDICAL Q4 2020 | SID 30

NOT 4 KOSTNADSSLAGSINDELAD TILL FUNKTIONSINDELAD RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

NOT 5 FÖRKLARINGAR AVSEENDE ÖVERGÅNG TILL IFRS

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 1. De 
redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter för räkenskaps-
året 2020 och för jämförelseåret 2019 samt för koncernens öppningsbalans den 1 januari 2019. Vidupprättandet av koncer-
nens öppningsbalansräkning har belopp som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. 
Förklaringar till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning, 
finansiella resultat och kassaflöden framgår av följande tabeller och förklaringar till dessa.

Vad som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga 
IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU per den 31 december 2020, ska tillämpas med retroaktiv 
verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet.
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning som Bolaget har valt att tillämpa vid över-
gången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS.

Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten 
till IFRS. Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, 
Effekterna av ändrade valutakurser, från den tidpunkt då Bolagets dotterföretag bildades. Bolaget har valt att nollställa alla 
ackumulerade omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid tidpunk-
ten för övergången till IFRS per den 1 januari 2019. 
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De medicintekniska produkter som i dagsläget skrivs av har bedömts ha en avskrivningstid på 5 år. De avskrivningsperioder som koncernen 
tillämpar för aktiverade utvecklingskostnader kan skilja sig från den tekniska livslängden. Om det visar sig att tillgången inte uppfyller kraven 
för nedskrivningstestet resultatförs den balansförda tillgången helt eller delvis.  

UUppppsskkjjuutteenn  sskkaatttt  
Värderingen av förlustavdrag och företagets förmåga att utnyttja outnyttjade förlustavdrag baseras på företagets uppskattningar av framtida 
beskattningsbara inkomster i olika skattejurisdiktioner och inbegriper antaganden om huruvida kostnader som ännu inte har varit föremål för 
beskattning är avdragsgilla.  

 
NNoott  44  KKoossttnnaaddssssllaaggssiinnddeellaadd  ttiillll  ffuunnkkttiioonnssiinnddeellaadd  rreessuullttaattrrääkknniinngg,,  kkoonncceerrnneenn 

  
 

  
  

NNoott  55  FFöörrkkllaarriinnggaarr  aavvsseeeennddee  öövveerrggåånngg  ttiillll  IIFFRRSS  
 
Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 1. De 
redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2020 och för 
jämförelseåret 2019 samt för koncernens öppningsbalans den 1 januari 2019. Vidupprättandet av koncernens öppningsbalansräkning har 
belopp som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. Förklaringar till hur övergången från tidigare 
redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden framgår av följande tabeller 
och förklaringar till dessa. 
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IFRS 16 Leasingavtal
Koncernen tillämpar IFRS 16 från och med den 1 januari 2019. Koncernen tillämpar den förenklade övergångsmetoden vilken 
innebär att nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden per den 1 januari 2019 (justerade för 
förutbetalda och upplupna leasingavgifter). 
Vidare har koncernen gjort följande val vid övergångstidpunkten:
 - Att exkludera leasingavtal vars leasingperiod avslutas inom tolv månader räknat från tidpunkten för övergång till IFRS  

(2019-01-01) samt leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde.
 - Att använda uppskattningar gjorda i efterhand vid fastställande av leasingperioden i de fall avtalet innehåller möjligheter  

att förlänga eller säga upp leasingavtalet.

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital och summa totalresultat enligt IFRS. Nedanstående tabeller visar 
avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för respektive period för eget kapital och summa 
totalresultat.

Effekter på resultaträkning, balansräkning och eget kapital
I nedanstående sammanställningar visas ovanstående effekter på resultaträkning, balansräkning och eget kapital som om 
IFRS hade tillämpats under 2019 och 2020.

Rapport över finansiell ställning, koncernen, 1 januari 2019 (tabell 1)
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Rapport över resultat för koncernen, 1 januari - 31 december 2019 (tabell 2)
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Rapport över resultat i sammandrag för koncernen, kvartal 4 2019 (tabell 3)
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Rapport över finansiell ställning, koncernen, 31 december 2019 (tabell 4)
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Kassaflödesanalys - koncernen (tabell 5)
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KKoommpplleetttteerraannddee  uuppppggiifftteerr  
 
OOmmfföörriinngg  aavv  oommrrääkknniinnggssddiiffffeerreennsseerr  ttiillll  rreesseerrvveerr  
Omräkningsdifferenser redovisas enligt IFRS i övrigt totalresultat och balanseras i posten omräkningsreserver inom eget kapital. Bolaget har 
valt att nollställa ackumulerade omräkningsdifferenser vid övergång till IFRS, varför inget belopp hänförs till reserver per den 1 januari 2019 
(tabell 1). I efterföljande perioder redovisas omräkningsdifferenser avseende omräkning av utländska dotterföretag i ”övrigt totalresultat” 
(tabell 2), och balanseras i omräkningsreserver i eget kapital (tabell 3). Belopp som förs om i rapporterna över totalresultat och 
balansräkningarna ovan avser belopp som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisats direkt mot balanserade vinstmedel i 
eget kapital. 
 
LLeeaassiinnggaavvttaall  
Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisar koncernen en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen (tabell 1) för 
leasingavtal som enligt tidigare tillämpade principer klassificerats som operationella leasingavtal, och som inte avser tillgångar av lågt värde 
eller korttidsavtal. 
Leasingskulden värderads till nuvärdet av de återstående leasingbetalningarna, uppgående till 2 273 KSEK per 1 januari 2019 (tabell 1) och 
2 537 KSEK 31 december 2019 (tabell 4). Nyttjanderättstillgångar värderas vid övergångstidpunkten till ett belopp som motsvarar värdet på 
leasingskulden justerat för förutbetalda leasingavgifter. Nyttjanderättstillgångarna uppgick vid övergångstidpunkten till 2 439 KSEK (tabell 1) 
samt till 2 773 KSEK per 31 december 2019 (tabell 4). I rapport över totalresultat skrivs nyttjanderättstillgångar av linjärt över leasingavtalets 
längd och en ränta beräknas på leasingskulden med en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. I rapport över 
totalresultat (tabell 2) redovisas avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt fördelade över funktionerna Försäljningsomkostnader och 
Administrationsomkostnader samt räntekostnaden redovisas bland finansiella kostnader, istället för leasingavgifter som tidigare redovisades 
bland Övriga externa kostnader. Avskrivningar på nyttjanderätter uppgick till 1 536 KSEK för räkenskapsåret 2019 och räntekostnader till 75 
KSEK. Den vägda genomsnittliga marginella låneräntan som använts vid första tillämpningsdagen (1 januari 2019) uppgick till 3,0%. 

Kompletterande uppgifter

Omföring av omräkningsdifferenser till reserver
Omräkningsdifferenser redovisas enligt IFRS i övrigt totalresultat och balanseras i posten omräkningsreserver inom eget ka-
pital. Bolaget har valt att nollställa ackumulerade omräkningsdifferenser vid övergång till IFRS, varför inget belopp hänförs 
till reserver per den 1 januari 2019 (tabell 1). I efterföljande perioder redovisas omräkningsdifferenser avseende omräkning 
av utländska dotterföretag i ”övrigt totalresultat” (tabell 2), och balanseras i omräkningsreserver i eget kapital (tabell 3). 
Belopp som förs om i rapporterna över totalresultat och balansräkningarna ovan avser belopp som enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper redovisats direkt mot balanserade vinstmedel i eget kapital.

Leasingavtal
Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisar koncernen en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen 
(tabell 1) för leasingavtal som enligt tidigare tillämpade principer klassificerats som operationella leasingavtal, och som inte 
avser tillgångar av lågt värde eller korttidsavtal.
Leasingskulden värderads till nuvärdet av de återstående leasingbetalningarna, uppgående till 2 273 KSEK per 1 januari 2019 
(tabell 1) och 2 537 KSEK 31 december 2019 (tabell 4). Nyttjanderättstillgångar värderas vid övergångstidpunkten till ett 
belopp som motsvarar värdet på leasingskulden justerat för förutbetalda leasingavgifter. Nyttjanderättstillgångarna uppgick 
vid övergångstidpunkten till 2 439 KSEK (tabell 1) samt till 2 773 KSEK per 31 december 2019 (tabell 4). I rapport över 
totalresultat skrivs nyttjanderättstillgångar av linjärt över leasingavtalets längd och en ränta beräknas på leasingskulden 



SEDANA MEDICAL Q4 2020 | SID 36

med en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. I rapport över totalresultat (tabell 2) redovisas 
avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt fördelade över funktionerna Försäljningsomkostnader och Administrations-
omkostnader samt räntekostnaden redovisas bland finansiella kostnader, istället för leasingavgifter som tidigare redovisa-
des bland Övriga externa kostnader. Avskrivningar på nyttjanderätter uppgick till 1 536 KSEK för räkenskapsåret 2019 och 
räntekostnader till 75 KSEK. Den vägda genomsnittliga marginella låneräntan som använts vid första tillämpningsdagen (1 
januari 2019) uppgick till 3,0%.

Omklassificering och rubricering

Rapport över resultat (tabell 2)
Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande poster i rapporten över resultatet: ”Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter” benämns ”finansiella intäkter”, ”räntekostnader och liknande resultatposter” benämns ”finansiella 
kostnader” och ”skatt på årets resultat” benämns ”inkomstskatt”. 
Jämfört med tidigare redovisningsprinciper tillkommer övrigt total resultat i anslutning till resultaträkningen.
     
Rapport över finansiell ställning (tabell 3)
I rapport över finansiell ställning har följande omrubriceringar respektive omklassificeringar skett: 
- ”Kassa bank” benämns ”likvida medel”. 
- I posten ”reserver” redovisas omräkningsdifferenser. Omräkningsdifferenserna nollställdes vid övergångstidpunkten till 
IFRS per den 1 januari 2019 varför posten ”reserver” är 0 KSEK i ingångsbalansräkningen. 
     
Övrigt
Enligt IFRS redovisas endast transaktioner med aktieägare direkt i eget kapital, övriga poster redovisas i övrigt totalresultat 
och balanseras i eget kapital. För bolaget betyder detta att valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag 
redovisas i ”övrigt totalresultat” i rapporten över totalresultatet, och balanseras i posten ”reserver” inom eget kapital.

NOT 6 KOSTNADSSLAGSINDELAD TILL FUNKTIONSINDELAD RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
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OOmmkkllaassssiiffiicceerriinngg  oocchh  rruubbrriicceerriinngg  
 
Rapport över resultat (tabell 2) 
Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande poster i rapporten över resultatet: ”Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter” benämns ”finansiella intäkter”, "räntekostnader och liknande resultatposter" benämns "finansiella kostnader" och ”skatt på 
årets resultat” benämns ”inkomstskatt”.  
Jämfört med tidigare redovisningsprinciper tillkommer övrigt total resultat i anslutning till resultaträkningen. 
      
Rapport över finansiell ställning (tabell 3) 
I rapport över finansiell ställning har följande omrubriceringar respektive omklassificeringar skett:  
- ”Kassa bank” benämns ”likvida medel”.  
- I posten ”reserver” redovisas omräkningsdifferenser. Omräkningsdifferenserna nollställdes vid övergångstidpunkten till IFRS per den 1 
januari 2019 varför posten ”reserver” är 0 KSEK i ingångsbalansräkningen.  
      
Övrigt 
Enligt IFRS redovisas endast transaktioner med aktieägare direkt i eget kapital, övriga poster redovisas i övrigt totalresultat och balanseras i 
eget kapital. För bolaget betyder detta att valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag redovisas i ”övrigt totalresultat” i 
rapporten över totalresultatet, och balanseras i posten ”reserver” inom eget kapital.

  

NNoott  66  KKoossttnnaaddssssllaaggssiinnddeellaadd  ttiillll  ffuunnkkttiioonnssiinnddeellaadd  rreessuullttaattrrääkknniinngg,,  mmooddeerrbboollaaggeett  
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NOT 7 FÖRÄNDRING AV REDOVISNINGSPRINCIPER – ÖVERGÅNG TILL RFR2

I och med att koncernen publicerar sin första koncernredovisning och vald redovisningsprincip för denna är IFRS, byter 
moderföretaget redovisningsprincip från att tillämpa K3 till RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Övergång till RFR 2 har 
inte inneburit någon effekt för moderföretaget vare sig i ingående balanser eller i redovisad period. Den enda förändringen är 
att moderföretaget nu redovisar periodens omräkningsdifferenser från verksamhet i utlandet under övrigt totalresultat från 
att dessa tidigare endast redovisats sammanställningen över förändring i eget kapital. Den aktuella omräkningsdifferensen 
för helåret 2019 var -39 tkr och för fjärde kvartalet 2019 168 tkr. RFR 2 anger att moderföretaget i sin årsredovisning ska 
tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt 
inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS.

NOT 8 DEFINITION AV NYCKELTAL

EBITDA:
Rörelseresultat (EBIT) med återläggning av av- och nedskrivningar

EBIT:
Rörelseresultat

Bruttomarginal:
Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning

EBITDA marginal:
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar dividerat med nettoomsättningen

Rörelsemarginal (EBIT-marginal):
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen

Vinstmarginal:
Periodens resultat dividerat med nettoomsättningen

Balansomslutning:
Totala tillgångar

Soliditet:
Totalt eget kapital plus (1 minus aktuell skattesats) av obeskattade reserver, dividerat med totala tillgångar

Skattesatser för moderbolaget:
2020: 21,4%
Före 2020: 21,4%

Kassalikviditet:
Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder

Medelantal heltidsanställda under perioden:
Genomsnittligt antal heltidsanställda för perioden

Eget kapital per aktie:
Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning

Kassaflöde per aktie:
Kassaflöde dividerat med antal aktier före utspädning
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NOT 9 TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Sedana Medical, bokslutskommuniké 2020 

 

 NNoott  99  TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  
  

  
  
  

  
HHäännddeellssee  eefftteerr  bbaallaannssddaaggeenn::  TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  22002200//22002244    
Årsstämman den 19 maj 2020 i Sedana Medical AB (publ) beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram 2020/2024 
huvudsakligen för nya medarbetare. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 360 000 teckningsoptioner, vilka samtliga har tecknats av 
bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie 1 februari–31 maj 2024, till en 
teckningskurs om 495,52 SEK motsvarande 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sedana Medicals aktie under 
perioden 1–30 januari 2021. I februari 2021 överläts 37 113 teckningsoptioner till medarbetare. Överlåtelser skedde mot betalning av 
bedömt marknadsvärde för teckningsoptionerna beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell av en extern värderingsman. 
Överskjutande 322 887 teckningsoptioner kommer att makuleras. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, kommer 37 113 nya aktier att 
emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,2 procent baserat på antalet aktier i bolaget per 31 december 2020. 

 
  

Händelse efter balansdagen: Teckningsoptionsprogram 2020/2024 

Årsstämman den 19 maj 2020 i Sedana Medical AB (publ) beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram 
2020/2024 huvudsakligen för nya medarbetare. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 360 000 teckningsoptioner, vilka 
samtliga har tecknats av bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB. Varje teckningsoption berättigar till teckning 
av en aktie 1 februari–31 maj 2024, till en teckningskurs om 495,52 SEK motsvarande 140 procent av den volymviktade 
genomsnittliga betalkursen för Sedana Medicals aktie under perioden 1–30 januari 2021. I februari 2021 överläts 37 113 
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teckningsoptioner till medarbetare. Överlåtelser skedde mot betalning av bedömt marknadsvärde för teckningsoptionerna 
beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell av en extern värderingsman. Överskjutande 322 887 teckningsoptioner 
kommer att makuleras. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, kommer 37 113 nya aktier att emitteras, vilket motsvarar 
en utspädning om cirka 0,2 procent baserat på antalet aktier i bolaget per 31 december 2020.

Teckningsoptionsprogram 2020/2023
Årsstämman den 19 maj 2020 i Sedana Medical AB (publ) beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram för 
medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medical-koncernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 325 000 
teckningsoptioner serie 2020/2023, berättigande till teckning av totalt 325 000 aktier, vilka samtliga tecknades av bolagets 
dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för senare överlåtelse till medarbetare i koncernen. Varje teckningsoption berät-
tigar till teckning av en ny aktie i Sedana Medical AB (publ) under perioden 1 juni–30 september 2023 till en teckningskurs 
om 334,60 kronor per aktie. För teckningsoptionerna gäller fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som 
bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att 
omräknas i vissa fall, t.ex. för det fall bolaget genomför ändringar i aktiekapitalet och/eller antalet aktier genom exempelvis 
emission av aktier eller andra värdepapper, sammanläggning eller uppdelning av aktier. Per balansdagen har 10 620 teck-
ningsoptioner serie 2020/2023 överlåtits till medarbetare i koncernen, varmed resterande 314 380 teckningsoptioner är i 
processen att makuleras. Samtliga överlåtelser av teckningsoptioner till medarbetare i koncernen har skett till marknadsvär-
de, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell av en extern värderingsman. Total köpeskilling för de teckningsoptioner 
som överlåtits per balansdagen uppgår till 514 539 SEK. En förutsättning för förvärvandet av teckningsoptioner inom ramen 
för teckningsoptionsprogram 2020/2023 var att medarbetare gentemot Sedana Medical Incentive AB bl.a. har åtagit sig att 
sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner om medarbetarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör före det att tre 
år gått från förvärvstidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2023 som per balansdagen 
överlåtits till medarbetare i koncernen kommer bolagets aktiekapital öka med cirka 1 062 SEK genom utgivande av 10 620 
nya aktier i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,05 procent baserat på antalet aktier i bolaget på balansdagen.

Teckningsoptionsprogram 2019/2022
Årsstämman den 28 maj 2019 i Sedana Medical AB (publ) beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram för 
medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medical-koncernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 370 000 
teckningsoptioner serie 2019/2022, berättigande till teckning av totalt 370 000 aktier, vilka samtliga tecknades av bolagets 
dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för senare överlåtelse till medarbetare i koncernen. Varje teckningsoption berät-
tigar till teckning av en ny aktie i Sedana Medical AB (publ) under perioden 1 juli–30 november 2022 till en teckningskurs 
om 142,23 kronor per aktie. För teckningsoptionerna gäller fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som 
bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att 
omräknas i vissa fall, t.ex. för det fall bolaget genomför ändringar i aktiekapitalet och/eller antalet aktier genom exempelvis 
emission av aktier eller andra värdepapper, sammanläggning eller uppdelning av aktier. Per balansdagen har 89 085 teck-
ningsoptioner serie 2019/2022 överlåtits till medarbetare i koncernen, varmed resterande 307 208 teckningsoptioner har 
makulerats per 30 september 2019. Samtliga överlåtelser av teckningsoptioner till medarbetare i koncernen har skett till 
marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell av en extern värderingsman. Total köpeskilling för de teck-
ningsoptioner som överlåtits per balansdagen uppgår till 1 746 138 SEK. En förutsättning för förvärvandet av teckningsoptio-
ner inom ramen Deborah för teckningsoptionsprogram 2019/2022 var att medarbetare gentemot Sedana Medical Incentive 
AB bl.a. har åtagit sig att sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner om medarbetarens anställning eller uppdrag i koncernen 
upphör före det att tre år gått från förvärvstidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2019/2022 
som per balansdagen överlåtits till medarbetare i koncernen kommer bolagets aktiekapital öka med cirka 8 909 SEK genom 
utgivande av 89 085 nya aktier i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,4 procent baserat på antalet aktier i bolaget 
på balansdagen.

Teckningsoptionsprogram 2017/2021
Vid årsstämman den 19 maj 2017 beslutades om inrättandet av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram avsett för 
nyckelpersoner i Sedana Medical. I samband därmed beslutades om en emission av totalt 310 149 teckningsoptioner serie 
2017/2021 vilka samtliga tecknades och tilldelades bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för vidare överlåtelse 
till deltagare i incitamentsprogrammet. Totalt har 310 149 teckningsoptioner överlåtits till deltagare i programmet. Samtliga 
deltagare är ledande befattningshavare i Sedana Medical. Teckningsoptionerna har överlåtits genom marknadsmässiga villkor. 
Överlåtelsepriset är uträknat med hjälp av Black & Scholes modell av ett oberoende institut. Varje teckningsoption berätti-
gar till teckning av en aktie i Sedana Medical AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen i 
IPO erbjudandet, vilken var 19,50 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 15 maj 2020 till och med den 31 
januari 2021. Teckningsoptionerna är vidare föremål för sedvanliga omräkningsvillkor för omräkning i samband med emission-
er m.m. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som överlåtits till deltagare i incitaments-programmet kommer 
aktiekapitalet i Sedana Medical AB (publ) att öka med 31 015 kronor genom utgivande av 310 149 aktier. Vid periodens 
utgång hade alla teckningsoptioner konverterats till aktier. Inga teckningsoptioner i program 2017/2021 finns därmed kvar 
och programmet har avslutats.

NOT 10 AKTIEKAPITALET UTVECKLING
Under året konverterades optioner i program 2017/2021 till aktier vilket tillförde bolaget 7 794 666 SEK och 310 149 nya 
aktier, varvid aktiekapitalet ökade med 31 015 SEK. 

NOT 11 TRANSAKTIONSKOSTNADER
Transaktionskostnader för nyemission i samband med konvertering av optioner uppgick totalt till 68 (10 115) KSEK för       
helåret 2020.
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Övrig information

Revisorns granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av 
bolagets revisorer. 

Certified Adviser 
Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, 
är certified adviser till Sedana Medical AB (Publ).

För ytterligare information vänligen kontakta
Christer Ahlberg, VD och koncernchef, +46 70 675 33 30
Susanne Andersson, CFO, +46 73 066 89 04
ir@sedanamedical.com

Kommande informationstillfällen
15 april 2021   Årsredovisning 2020
6 maj 2021  Delårsrapport kvartal 1, 2021 (uppdaterat datum)
10 maj 2021  Årsstämma 2021
12 augusti 2021  Delårsrapport kvartal 2, 2021
4 november 2021   Delårsrapport kvartal 3, 2021 

Årsredovisning
Sedana Medicals årsredovisning finns tillgänglig via bolagets 
hemsida, www.sedanamedical.com, från och med 15 april 2021.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhets-
året 2020.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas måndagen den 10 maj 2021 
kl. 15:00 i bolagets lokaler på Vendevägen 89, Danderyd.
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Styrelsens och verkställande direktörens intygande
Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella ställning och 

resultat. För en beskrivning av Sedana Medicals risker, vilka bedöms oförändrade, hänvisas till koncernens årsredovisning 2019. 

Danderyd 25 februari 2021

 Thomas Eklund Sten Gibeck Bengt Julander
 Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Ola Magnusson Eva Walde Christoffer Rosenblad
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

  Christer Ahlberg
  Verkställande direktör
  och koncernchef
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