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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT 
Kvartal 1 visar en rekordhög tillväxt där Bolaget stärker sin finansiella ställning genom att bland annat erbjuda medicinskt 
förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av covid-19. Bolagets omsättning för kvartalet är den högsta hittills och 
lika stor som för helåret 2019. Volymer från ordinarie sårläkningsprodukter är trots rådande kris i linje med samma period 
föregående år.

 Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljoner SEK (0,4 miljoner SEK)

 Rörelseresultatet uppgick till -4,6 miljoner SEK (-3,8 miljoner SEK)

 Periodens resultat uppgick till -4,6 miljoner SEK (-3,8 miljoner SEK)

 Vinst per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,34 SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2020 
Den 26 februari informerade bolaget om att Organisation Africaine De La Propriete Intellectuelle har meddelat att  
Instagraft-teknologin har beviljats patentskydd i 17 afrikanska länder. 

Den 2 mars 2020 meddelade bolaget att patentskydd för ivaQ-teknologin har beviljats i Italien. Systemet för 
undertrycksbehandling av sår som Bolaget har utvecklat tillsammans med Absorbest AB ger en mer patientvänlig behandling 
än traditionella undertryckssystem. Detta öppnar upp stora möjligheter på den kraftigt växande marknaden för mobila system 
för undertrycksbehandling av sår.

Under mars 2020 erhåller bolaget, som tidigare pressmeddelats, flera stora ordrar om medicinskt förbrukningsmaterial 
avsett att motverka spridningen av covid-19. Totala värdet var ca 23 miljoner SEK varav merparten avses levereras under 
kvartal 2 2020. Bolaget har tillsammans med underleverantörer lyckats möta den brist på personlig skyddsutrustning som 
råder. Bolaget har även, trots logistiska hinder, lyckats transportera stora mängder utrustning från Kina till Sverige men även 
samarbetat med svenska underleverantörer. Bolaget ser möjligheter att genom tidigare upparbetade affärsrelationer vara 
behjälplig med att tillhandahålla skyddsutrustning i kampen mot covid-19. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Bolaget arbetar intensivt med de erhållna beställningarna avseende skyddsutrustning för att bekämpa spridning av covid-19 
och hittills har närmare två tredjedelar av dessa levererats. 

Samtidigt stärker Bolaget de interna processerna relaterade till försäljning och utveckling genom att bland annat anställa en 
Regulatory Manager.
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VD HAR ORDET

Första kvartalet 2020 började som planerat med stor aktivitet i mellanöstern och fokus 
på försäljning av våra sårläkningsprodukter. S2Medical övervakade noggrant spridningen 
av covid-19 i Kina och insåg snabbt risken för utvecklandet av en pandemi. Under denna 
smittspridning genomgick bolaget en snabb och omfattande omställning för att förse sjukvården 
och samhällsviktiga funktioner med skyddsutrustning och medicinskt förbrukningsmaterial. 
Bristen på denna typ av utrustning är global och stora problem kring logistik vid import och 
tillverkning råder. Genom vårt starka internationella nätverk kunde vi trots denna kris identifiera 
ett flertal tillverkare av vital utrustning som når upp till allra högsta kvalitet och möter alla de 
regulatoriska krav som ställs, något som direkt skapade flera mycket stora affärer för bolaget 
under mars. 

En del av dessa beställningar har resulterat i att vi under årets första kvartal når en omsättning på nära tre miljoner vilket i sig 
är ett rekord för bolaget. De ordrar vi mottagit är dock så stora att leveranserna av dem tar lite tid vilket gör att vi förväntar 
oss den största delen av denna omsättning att synas i våra siffror först i andra kvartalet. Av de 23 miljoner SEK i ordrar som 
bolaget har pressmeddelat om under mars har vid denna rapports skrivande ca. 15 miljoner SEK blivit levererade. Dessa och 
förhoppningsvis framtida ordrar ger dels ett välkommet tillskott till kassan men även bättre möjligheter att komma igång med 
försäljningen av våra ordinarie produkter när våra kunder kan återuppta den ordinarie verksamheten. Ett exempel på det är att 
dessa aktiviteter hjälper oss att etablera nya kontakter och försäljningsvägar även för våra sårläkningsprodukter.

Under kvartalet har vi även arbetat aktivt med att färdigställa CE-märkningen av bland annat den kommande produkten 
iVAQ. Det regulatoriska arbetet kommer att underlättas framgent då vi nyligen rekryterat en regulatorisk expert som 
förutom CE-märkningen av iVAQ även kommer att se till att uppklassificeringen av Epiprotect fortsätter framåt enligt plan. 
Mellanöstern har, likt största delen av världen, påverkats i stor utsträckning av covid-19 vilket har g jort att mycket av det 
påbörjade arbetet med att jobba mot upphandlingar har fått ett avbrott. Tack vare att vi har personal på plats står detta arbete 
dock inte stilla då vi fortsatt har goda möjligheter att upprätthålla de kontakter som vi har byggt upp under de år vi varit 
verksamma där. Det faktum att våra kunders verksamheter inte är som vanligt skapar möjligheter för mindre bolag som oss, 
som snabbt kan ställa om och hitta nya vägar att nå ut med våra produkter.

Sammantaget står S2Medical stadigt i denna kris trots att fokus inom sjukvården idag ligger utanför både kroniska sår och 
brännskador, och bolaget är redo att snabbt ställa om igen och således vara redo att accelerera säljarbetet av bolagets ordinarie 
produkter när denna kris ebbar ut. Det systematiska säljarbete som mina kollegor runt om i världen har genomfört under den 
senaste tiden har inte varit förgäves, utan kommer att ligga till grund för de upphandlingar som vi kommer att deltaga i så snart 
våra kunders verksamhet börjar återgå till en mer normal situation. Att kunna bistå sjukvården med vital utrustning i denna kris 
är något som vi är stolta över, samtidigt som intäkterna bidrar till att stärka S2Medicals kamp för att läka världen sår för sår.

PETTER SIVLÉR
CEO
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
Nedan siffror i parantes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen för kvartal 1 uppgick till 2,9 (0,4) miljoner SEK vilket är Bolagets högsta omsättning och tillväxt hittills. 
Majoriteten är relaterat till medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av covid-19 men försäljning 
relaterat till sårläkningsprodukter är trots det i linje med samma period föregående år.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år tillföljd av förstärkning av organisationen för att hantera nuvarande och 
framtida tillväxt. Jämfört med kvartal 4 ligger kostnaderna i princip oförändrat.

Resultatet för kvartal 1 uppgick till -4,6 (-3,8) miljoner SEK. Jämfört med föregående år belastas resultatet av de satsningar 
på sälj, marknadsföring och utveckling som genomförts för att säkerställa fortsatt ökade intäkter på sikt. Jämfört med  
kvartal 4 2019 har resultatet förbättrats mot bakgrund av försäljningsökningen relaterad till medicinskt förbrukningsmaterial.

FINANSIELL STÄLLNING
Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 4,4 miljoner SEK jämfört med 15,5 miljoner SEK vid periodens ingång. 
Kassaflödet för perioden har belastas av stora inköp i slutet av mars där det positiva kassaflödet från försäljningsintäkter för 
dessa produkter realiseras i kvartal 2.

Eget kapital uppgick till 20,5 miljoner SEK jämfört med 25,1 miljoner SEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid 
periodens slut till 82 procent.

INVESTERINGAR
Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 1 2020.

BOLAGETS AKTIER OCH EGET KAPITAL
Bolaget hade per den 31 mars 2020, 11 295 000 utestående aktier, varav 2 500 000 A-aktier och 8 795 000 B-aktier. 
Vid kvartalets början uppgick antalet aktier till 11 295 000 antalet utestående aktier, varav 2 500 000 A-aktier och 8 795 
000 B-aktier. Under kvartal 4 2018 har teckningsoptioner emitterats till bolagets personal och styrelse för aktieteckning år 
2021. Vid full teckning ökar antalet aktier med 634 500, från 11 295 000 till 11 929 500. 

Summa eget kapital var vid periodens ingång 25,1 miljoner SEK. Eget kapital påverkas av resultatet efter skatt för perioden 
med -4,6 miljoner SEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 20,5 miljoner SEK.
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DATA PER AKTIE

(St.) 2020-01-01 
–2020-03-31

2019-01-01 
–2019-03-31

2019-01-01 
–2019-12-31

Antalet utestående aktier vid periodens slut, St. 11 295 000 11 295 000 11 295 000 
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St. 11 295 000 11 295 000 11 295 000 
Antalet utestående aktier vid periodens slut vid full teckning av utestående 
teckningsoptioner, St. 11 929 500 11 929 500 11 929 500
Genomsnittligt antal aktier under perioden vid full teckning av utestående 
teckningsoptioner, St. 11 929 500 11 929 500 11 929 500
Vinst per aktie, SEK -0,41 -0,34 -1,63
Vinst per aktie efter full utspädning*, SEK -0,39 -0,32 -1,55

*Vid full teckning av utestående teckningsoptioner

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK) 2020-01-01 
–2020-03-31

2019-01-01 
–2019-03-31

2019-01-01 
–2019-12-31

Ingående eget kapital 25 112 43 548 43 548
Inbetalning aktiekapital 0 0 0
Nyemission 0 0 0
Direkta emissionskostnader 0 0 0
Periodens resultat - 4 597 - 3 791 - 18 436

Utgående eget kapital 20 515 39 757 25 112

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3). Bolaget är ett moderbolag till det helägda dotterbolaget Instagraft AB, 559049-5817. Koncernredovisning har 
ej upprättats med hänvisning till ÅRL 7 kap 3a§.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Årsstämma 2020:   11 juni 2020

Delårsrapport kvartal 2, 2020:  21 aug 2020

Delårsrapport kvartal 3, 2020:  23 nov 2020

Bokslutskommuniké för 2020:  5 mar 2021

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
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CERTIFIED ADVISER 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First 
North Growth Market. 

FÖR MER INFORMATION 
Petter Sivlér, CEO 

S2Medical AB (publ) 

Sunnorpsgatan 5

582 73 Linköping 

Tel: 08-700 00 50 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta: 

Petter Sivlér, CEO S2Medical AB (publ), telefon 0705-20 08 42 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2 Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 22/5 2020 kl. 08:00.
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RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK) 2020-01-01 
–2020-03-31

2019-01-01 
–2019-03-31

2019-01-01 
–2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 932 413 3 098
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående 
arbete för annans räkning

-82 228 524  

Aktiverat arbete för egen räkning 402 432 2 501
Övriga rörelseintäkter 166 7 92

Summa rörelsens intäkter 3 418    1 080 6 215

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 132 -689 -2 221
Övriga externa kostnader -2 677 -2 081 -12 114
Personalkostnader -2 832 -1 776 -8 686
Avskrivningar -324 -245 -1 267
Övriga rörelsekostnader -29 -46 -261

Summa rörelsens kostnader -7 994 -4 837 -24 550

Rörelseresultat -4 576 -3 757 -18 334

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -22 -34 -101

Summa resultat från finansiella poster -22 -34 -101

Resultat efter finansiella poster -4 597 -3 791 -18 436

Resultat före skatt -4 597 -3 791 -18 436
Periodens resultat -4 597 -3 791 -18 436
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BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 571 3 484 5 265
Patent 1 169 1 539 1 247
Summa immateriella tillgångar 6 740 5 023 6 512

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 352 1 659 1 429
Inventarier, verktyg och installationer 1 213 960 1 286
Summa materiella anläggningstillgångar 2 565 2 619 2 715

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 9 305 7 642 9 227

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 1 334 1 664 1 341
Färdiga varor och handelsvaror 978 434 1 053
Förskott till leverantörer 3 291 0 0

Summa varulager m.m. 5 603 2 098 2 394

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 867 757 2 449
Fordringar hos koncernföretag 184 184 184
Aktuella skattefordringar 0 11 0
Övriga fordringar 644 476 459
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 390 852 538

Summa kortfristiga fordringar 6 085 2 280 3 630

Kassa och bank 4 354 32 153 15 461

Summa omsättningstillgångar 16 042 36 531 21 485

SUMMA TILLGÅNGAR 25 347 44 173 30 711
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BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 662 662 662
Fond för utvecklingsutgifter 5 571 3 484 5 265
Summa bundet eget kapital 6 233 4 146 5 927

Fritt eget kapital
Överkursfond 59 382 59 382 59 382
Balanserad vinst eller förlust -40 502 -19 980 -21 761
Årets resultat -4 597 -3 791 -18 436
Summa fritt eget kapital 14 282 35 611 19 186

SUMMA EGET KAPITAL 20 515 39 757 25 112

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 675 1 360 831
Summa långfristiga skulder 675 1 360 831

Kortfristiga Skulder
Skulder till kreditinstitut 652 698 678
Förskott från kunder 100 0 100
Leverantörsskulder 1 210 517 1 748
Aktuella skatteskulder 3 0 5
Skulder till koncernföretag 0 0 0
Övriga skulder 106 219 396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 086 1 622 1 842
Summa Kortfristiga skulder 4 157 3 056 4 768

SUMMA SKULDER 4 832 4 416 5 599

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 347 44 173 30 711
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KASSAFLÖDESANALYS

 (Belopp i KSEK) 2020-01-01 
–2020-03-31

2019-01-01 
–2019-03-31

2019-01-01 
–2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -4 597 -3 791 -18 436
Avskrivningar 324 245 1 267
Betald skatt -1 -3 13
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet*  0 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

-4 275 -3 549 -17 156

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager -3 208 -228 -524
Förändring av kortfristiga fordringar -2 456 1 147 -214
Förändring av kortfristiga skulder -583  -937  790
Kassaflöde från den löpande verksamheten* -10 523 -3 567 -17 104

INVESTERINGSVERKSAMHERT

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar* -402 -432 -2 501
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -107 -645
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Förvärv av dotterbolag  0  0  0
Kassaflöde från investeringsverksamheten* -402 -539 -3 146

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av lån -182 -180 -728
Nyemission 0 0 0
Emissionskostnader 0 0 0
Teckningsoptioner  0  0  0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -182 -180 -728

PERIODENS KASSAFLÖDE -11 107 -4 286 -20 978

Likvida medel vid periodens början  15 461 36 439 36 439

Likvida medel vid periodens slut 4 354 32 153 15 461

*Redovisat kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 2019 är justerad jämfört med redovisad 
kvartalsrapport föregående år med avseende på att redovisning av aktiverat arbete sker under investeringsverksamheten  
i enlighet med upprättad årsredovisning. 
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