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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
JANUARI–DECEMBER 2020
SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT
Under kvartal 4 uppgick Bolagets nettomsättning till 4,9 (1,0) miljoner SEK. Omsättningen under hela året uppgick till 
25,6 (3,1) miljoner SEK. Bolaget har under perioden haft en hög efterfrågan på medicinskt förbrukningsmaterial vilket 
jämfört med föregående år haft en positiv effekt på Bolagets försäljning. Bolaget har under kvartal 4 tillförts ca 26,2 miljoner 
SEK i kontanta medel före emissionskostnader genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad 
övertilldelning. Kassaflödet uppgick under kvartalet till 21,3 (-5,7) miljoner SEK och för helåret 2020 till 9,7 (-21,0) miljoner 
SEK. Förbättringen jämfört med samma period föregående år är, utöver kassaflödet relaterat till emissionslikviden, hänförligt 
till ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten. Under kvartal 4 har, mot bakgrund av rådande kris, volymer 
från ordinarie sårläkningsprodukter minskat något jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på medicinskt 
förbrukningsmaterial är fortsatt hög efter periodens utgång, samtidigt som Bolaget ser återhämtning i efterfrågan på ordinarie 
sårläkningsprodukter. 

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2020 
 Nettoomsättningen uppgick till 4,9 miljoner SEK (1,0 miljoner SEK).

 Rörelseresultatet uppgick till -5,6 miljoner SEK (-6,0 miljoner SEK).

 Periodens resultat uppgick till -5,6 miljoner SEK (-6,0 miljoner SEK).

 Vinst per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,53 SEK).

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2020
 Nettoomsättningen uppgick till 25,6 miljoner SEK (3,1 miljoner SEK).

 Rörelseresultatet uppgick till -14,9 miljoner SEK (-18,3 miljoner SEK).

 Årets resultat uppgick till -15,0 miljoner SEK (-18,4 miljoner SEK).

 Vinst per aktie uppgick till -1,02 SEK (-1,63 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020
Bolagets produkt för brännskador, EPIPROTECT®, har i en studie som skickats till tidskriften Burns, den 5 oktober 2020 
visat sig läka brännskador på halva tiden jämfört med konventionell behandling med grishud. Studien visar även att patienterna 
som behandlades med EPIPROTECT® hade mindre ärr tolv månader efter läkning, än patienter som behandlats med grishud.

Den 12 oktober 2020 ingicks ett avtal med Curenc Holding AB om att förvärva bolagets dotterbolag Curenc AB och 
därigenom Curenc ABs samtliga patent, patentansökningar samt rätten till framtida intellektuella tillgångar. Förvärvet 
förväntas slutföras under det första kvartalet 2021.

Bolaget vann i början av november en stor upphandling inom Förenade Arabemiratens största sjukvårdsorganisation, Abu 
Dhabi Health Services Company (SEHA). De upphandlade produkterna är EPIPROTECT® i samtliga storlekar som placerats 
som primärval i upphandlingen.

Den 23 november 2020 säkrade bolaget ett leveransavtal för försäljning av EPIPROTECT 2117® samt EPIPROTECT 
ULCER® till United Arab Emirates Ministry of Health & Prevention (MoHAP). Produkterna kommer genom avtalet att vara 
tillgängliga för 17 sjukhus och 77 vårdcentraler i regionen. 

Bolaget vann i början av december en tilläggsupphandling av EPIPROTECT® i den sammanslutning av regioner som kallas 
Femklövern. Femklövern består av Region Uppsala, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Västmanland och Region 
Södermanland. Avtalet sträcker sig till nästa upphandling i februari 2022. Regionerna har uppskattat volymer som kommer 
avropas under avtalsperioden (till och med februari 2022), det uppskattade värdet uppgår till ca. 4,5 miljoner SEK.  
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Bolaget har under det fjärde kvartalet genomfört en företrädesemission om ca 21,2 miljoner SEK som tecknades till ca. 287%. 
Till följd av det höga intresset i bolagets emission beslutades även om utnyttjande av en övertilldelning om 5,0 miljoner SEK.

Bolaget har till följd av den ökade efterfrågan av medicinskt förbrukningsmaterial säkrat flera större leveranser av 
skyddsutrustning till sjukvården.  

Den 29 december 2020 vann Bolaget genom sin distributör i Förenade Arabemiraten en upphandling inom Ministry of 
Health. Upphandlingen innebär en initial beställning av Epiprotect värd drygt 1 miljon SEK som kan komma att levereras i 
en eller flera delar. Den initiala beställningen kan följas av fler beställningar under 2021 beroende på förbrukningstakten på 
nuvarande beställning. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Sieb Smidtman tillträdde som regional säljchef i Europa per den 1 januari 2021. Sieb kommer att leda arbetet med S2Medicals 
distributörer i Europa med målsättningen att arbeta med befintliga distributörer i Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien 
för att öka försäljning av bolagets produkter och utbilda kunder samt prospektera nya potentiella distributörer inom regionen. 
Sieb har mer än 30 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter i Europa och kommer 
senast från tjänsten som sales director northern Europe på det amerikanska medtech-bolaget Argentum Medical. 

Bolaget har per den 12 februari 2021 vunnit en upphandling i Region Stockholm genom teckning av distributionsavtal med 
Ynolens AS. Distributionsavtalet avser försäljning av Ynolens AS parfymfria luktborttagare i Sverige, som bland annat används 
för att minska patienters lidande vid sårbehandlingar. I samverkan med Ynolens AS har Bolaget vunnit en upphandling inom 
Region Stockholm som sträcker sig över 3 år med option för förlängning om ytterligare totalt 2 år. 
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VD HAR ORDET
I början av 2020 förväntade vi oss en stor ökning i försäljningen av våra sårläkningsprodukter, 
främst genom större upphandlingar som förväntades att annonseras under 2020. Pandemin 
har dock bromsat försäljningen av sårläkningsprodukter då bland annat många större 
upphandlingar har försenats.  Men bolaget har trots denna svåra tid lyckat genomföra en 
snabb omställning i sin organisation för att hjälpa sjukvård och samhällsviktiga funktioner, 
vilket har lett till att bolaget sammantaget under 2020 har ökat omsättningen med ca. 725%. 
Samtidigt har pandemin pressat ner tillväxten i försäljningen av produkter inom segmentet 
sårläkning. Vi deltar dock nu i fler och fler upphandlingar med våra sårläkningsprodukter 
i både Mellanöstern och Norden och förväntar oss därför fler positiva nyheter under det 
kommande året samt en tilltagande omsättning från våra sårläkningsprodukter. En försmak 
på det är de upphandlingar som vi redan har vunnit och kommer att börja leverera på under 
början av 2021. Genom rekryteringen av Sieb Smidtman som ansvarig för försäljningen i 
Europa har vi även en hög ambitionsnivå beträffande framsteg där under det kommande 

året. Till skillnad från situationen i Sverige har vi haft en förhållandevis bra tillgång till våra kunder i Förenade Arabemiraten 
under den större delen av pandemin. Detta återspeglas i att vi under året har vunnit tre upphandlingar samt kontrakterat en 
distributör för den bahrainska marknaden värt 2,9 MSEK över de kommande 3 åren. Det faktum att vi, i synnerhet under den 
andra halvan av 2020, haft en god kontakt med våra kunder innebär även att vi står väl rustade för att få en bra utveckling 
inom ramarna för de upphandlingar som vi redan har vunnit.

Vi har även fått de efterlängtade resultaten från den prospektiva randomiserade multicenterstudien, något Sveriges 
två nationella brännskadecenter jobbat med och väntat på i flera år. I decennier har grishud varit guldstandarden inom 
brännskadevård globalt. Studieresultaten visar att Epiprotect läker såren dubbelt så snabbt och med mindre ärrbildning än 
grishud, ett resultat som överträffade även våra högt ställda krav och förhoppningar på produkten.

På den regulatoriska sidan har vårt duktiga team under året kämpat för att färdigställa den tekniska och kliniska dokumentationen 
för vårt kommande system för undertrycksbehandling av sår ivaQ samt för Epiprotect med ett utvidgat användningsområde. 
När dessa produkter är CE-märkta kommer teamet att påbörja produktutvecklingen samt det regulatoriska arbetet med att 
få instagraft, vårt verktyg för minimalt invasiv hudtransplantation, redo för försäljning.

En av de största händelserna under året är i min mening det avtal som vi ingått med Curenc Holding AB om att förvärva 
deras dotterbolag och därigenom tillgodogöra oss dess patent och patentansökningar samt rätten till framtida intellektuella 
tillgångar. Forskarna bakom bolaget har utvecklat en peptid som mycket effektivt avdödar olika typer av bakterier, inklusive 
Meticillinresistenta Stafylokocker, s.k. MRSA. Teknologin har därför en enorm potential att bli lösningen på problemet 
med antibiotikaresistens. Vi ska nu genomföra en inventering av teknologin i syfte att bestämma hur vi bäst tillgodogör oss 
den. Vår djärva målsättning är att S2Medical inom en 5-årsperiod skall bli en av de viktigaste globala spelarna i fighten mot 
multiresistenta infektioner.  Antibiotikaresistens anses av WHO vara ett av de största hoten mot människans överlevnad 
samt beräknas 2050, enligt Milken Institute of Public Health i USA, om inga framsteg görs, att orsaka 10 miljoner dödsfall 
och kosta 100 000 miljarder USD per år. Sammantaget ser jag därmed enorma tillväxtmöjligheter till följd av detta förvärv.

För att säkra arbetet framåt har bolaget genomfört en nyemission som blev tecknad till ca. 287%. Emissionslikviden skall i 
huvudsak finansiera ökade insatser i sälj och marknadsföring. Med påfylld kassa och både vunna samt pågående upphandlingar 
står vi nu mer redo än någonsin att fortsätta på vår väg, att läka världen sår för sår.

PETTER SIVLÉR, 
CEO
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OM S2MEDICAL AB (PUBL)
S2Medical AB (publ) (”S2Medical”) är ett innovativt medicintekniskt bolag grundat år 2013 med säte i Linköping. S2Medical 
utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt 
cellulosabaserat material för läkning av både brännskador och kroniska sår. eiratex® produceras i en egen produktionsanläggning 
i Linköping och läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något förbandsbyte. Då behovet av förbandsbyte nästintill elimineras, 
innebär förbandet både en ökad livskvalitet för patienten och kan medföra stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Med 
hjälp av materialet eiratex® undviks även etableringshinder i form av etiska och religiösa motsättningar som existerar i relation 
till dagens metoder om användande av djur- och människohud.

S2Medical har utvecklat innovativa medicintekniska produkter inom hela sårläkningsprocessen, från debridering och 
granulering till re-epitelisering. Det vill säga, produkter för den inledande fasen av ett sårs läkningsprocess till slutet, då såret 
är fullständigt läkt. Bolagets huvudprodukter är förband från S2Medicals EPIPROTECT®-serie vilka är baserade på den 
innovativa eiratex®-tekniken och är avsedda för behandling av brännskador respektive kroniska sår. 

AFFÄRSIDÉ
Bolagets affärsidé är att erbjuda innovativa och lättillgängliga medicintekniska produkter och lösningar för sårläkningsmarknaden. 
S2Medicals produkter avser att optimera sårläkningsförmågan hos människor och skapa kostnadseffektiviseringar för 
sjukvården. 

AFFÄRSMODELL
Bolagets affärsmodell är uppbyggd kring egenutvecklade medicintekniska produkter som är utvecklade och producerade i 
S2Medicals produktionsanläggning i Linköping. Bolagets intäkter genereras via direktförsäljning från egna säljare i Norden och 
från distributörer i övriga världen. Bolaget avser även att via den egna kliniken S2Clinic generera intäkter genom behandlingar 
av kroniska sår samt konsultationer. Den egna kliniken ger, förutom intäkter, också Bolaget en möjlighet att demonstrera de 
egenutvecklade produkterna och visa upp alla fördelarna med S2Medicals produkter och sårläkningsstrategi. 

S2Medical erbjuder produkter inom hela processen av sårläkning, från debridering och granulering till re-epitelisering. Bolaget 
är även återförsäljare av medicintekniska produkter, vilka är komplement till de egenutvecklade produkterna. 

Via direktförsäljning och via S2Clinic får S2Medical möjligheten att upprätthålla en nära kontakt med marknaden och 
slutanvändarna av produkterna. På detta sätt hoppas Bolaget få snabbare och mera direkt återkoppling från marknaden, 
patienter och sjukvårdspersonal, vilket är värdefullt för den ständigt pågående produktutvecklingen.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Nedan siffror i parantes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 4,9 (1,0) miljoner SEK. Omsättningen under hela året uppgick till 25,6 (3,1) MSEK 
där majoriteten är relaterat till medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av COVID-19. Försäljning 
relaterat till sårläkningsprodukter har minskat något jämfört med fjärde kvartalet 2019 i samband med effekterna av COVID-19. 

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år hänförligt till ökade personalkostnader från Bolagets  ökade personalstyrka, 
vilket väntas bidra till en ökad försäljning under kommande år.

Resultatet för kvartal 4 uppgick till -5,6 (-6,0) miljoner SEK. Rörelseresultat för hela året uppgick till -14,9  (-18,3) MSEK. 
Resultatförbättringen för kvartal 4 jämfört med föregående år är hänförligt till bolagets ökade försäljning av medicinskt 
förbrukningsmaterial.

FINANSIELL STÄLLNING
Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 25,1 miljoner SEK jämfört med 3,9 miljoner SEK vid periodens ingång. 
Kassaflödet för kvartalet uppgick till +21,3 (-5,7) miljoner SEK och under 2020 till +9,7 (-21,0) miljoner SEK. Jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år så påverkas periodens kassaflöde positivt från likviditetstillskott genom bolagets 
nyemission under perioden. 

Eget kapital uppgick per balansdagen till 32,8 miljoner SEK, jämfört med 15,7 miljoner SEK vid periodens ingång. Soliditeten 
uppgick vid periodens slut till 80 procent. 

INVESTERINGAR
Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 4 2020.

6



Bokslutskommuniké 2020   |  S2MEDICAL  

BOLAGETS AKTIER OCH EGET KAPITAL
Med stöd bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020 genomförde Bolaget under kvartalet en företrädesemission 
samt utnyttjade en kompletterande riktad emission, så kallad övertilldelning. Teckningsperioden löpte mellan 20 november –  
4 december och nådde en teckningsgrad av 287 procent. 

Bolaget hade per den 31 december 2020, 14 785 417 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 11 660 417 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 14 785 417 till 15 419 917. 

Summa eget kapital var vid periodens ingång 15,7 miljoner SEK. Eget kapital påverkas av tillskottet från bolagets utförda 
företrädesemission om 22,7 miljoner SEK efter emissionskostnader samt från resultatet för perioden efter skatt med  
-5,6 MSEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 32,8 miljoner SEK.

DATA PER AKTIE

(St.)
2020-10-01 –

2020-12-31
2019-10-01 –

2019-12-31
2020-01-01 –

2020-12-31
2019-01-01 –

2019-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St. 14 785 417 11 295 000 14 785 417 11 295 000 

Genomsnittligt antal aktier under perioden, St. 13 040 209 11 295 000 11 731 302 11 295 000 

Antalet utestående aktier vid periodens slut vid full 
teckning av utestående teckningsoptioner, St. 15 419 917 11 929 500 15 419 917 11 929 500

Genomsnittligt antal aktier under perioden vid full 
teckning av utestående teckningsoptioner, St. 13 674 709 11 929 500 12 365 802 11 929 500

Vinst per aktie, SEK -0,38 -0,53 -1,02 -1,63

Vinst per aktie efter full utspädning*, SEK -0,36 -0,50 -0,97 -1,55

*Vid full teckning av utestående teckningsoptioner

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)
2020-01-01 –

2020-12-31
2019-01-01 –

2019-12-31
Ingående eget kapital 25 112 43 548

Inbetalning aktiekapital 204 0

Nyemission 25 974 0

Direkta emissionskostnader -3 515 0

Periodens resultat - 15 009 -18 436

Utgående eget kapital 32 766 25 112

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2020-01-01 – 2020-12-31

(Belopp i KSEK) Aktiekapital

Fond för
utvecklings-

utgifter

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserade
Vinstmedel

Ink. årets
resultat

Summa
eget kapital

Belopp per 2020-01-01 662 5 265 59 382 -21 761 43 548

Nyemissioner 204 - 25 974 - 26 178

Emissionskostnader - - -3 515 - -3 515

Avsättning - 1 533 -1 533 - 0

Disposition enligt beslut på årsstämman - - - -18 436 -18 436

Årets resultat - - - -15 009 -15 009

Belopp per 2020-12-31 866 6 798 80 308 -55 206 32 766
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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
Årsredovisning för 2020:      26 april 2021 
Delårsrapport kvartal 1, 2021:     20 maj 2021 
Årsstämma 2021:      1 juni 2021 
Delårsrapport kvartal 2, 2021     23 augusti 2021 
Delårsrapport kvartal 3, 2021     23 november 2021 
Bokslutskommuniké för 2021     28 februari 2022

Denna rapport har inte varit föremål för revisons granskning.

CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First 
North Growth Market. 

KONTAKTINFORMATION
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 S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5/3 2021 kl. 09:00.
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FINANSIELLA RAPPORTER
 
RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)
2020-10-01 –

2020-12-31
2019-10-01 –

2019-12-31
2020-01-01 –

2020-12-31
2019-01-01 –

2019-12-31
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 935 1 009 25 616 3 098

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -358 -165 729 524  

Aktiverat arbete för egen räkning 391 951 1 916 2 501

Övriga rörelseintäkter 49 85 436 92

Summa rörelsens intäkter 5 017    1 880 28 697 6 215

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -3 887 -322 -18 213 -2 221

Övriga externa kostnader -2 583 -4 060 -11 124 -12 114

Personalkostnader -3 553 -2 787 -11 829 -8 686

Avskrivningar -324 -503 -1 291 -1 267

Övriga rörelsekostnader -276 -173 -1 176 -261

-10 623 -7 845 - 43 633 -24 550

Rörelseresultat -5 606 -5 965 -14 936 -18 334

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -19 -73 -101

-16 -19 -73 -101

Resultat efter finansiella poster -5 622 -5 984 -15 009 -18 436

Resultat före skatt -5 622 -5 984 -15 009 -18 436

Periodens resultat -5 622 -5 984 -15 009 -18 436
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BALANSRÄKNING

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

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 798 5 265

Patent 935 1 247

7 733 6 512

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 122 1 429

Inventarier, verktyg och installationer 1 059 1 286

2 181 2 715

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 0 0

Summa anläggningstillgångar 9 914 9 227

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 1 276 1 341

Färdiga varor och handelsvaror 1 814 1 053

Förskott till leverantörer 1 439 0

4 529 2 394

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 560 2 449

Fordringar hos koncernföretag 168 184

Aktuella skattefordringar 0 0

Övriga fordringar 92 459

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 837 538

1 657 3 630

Kassa och bank 25 143 15 461

Summa omsättningstillgångar 31 329 21 485

SUMMA TILLGÅNGAR 41 243 30 711
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(Belopp i KSEK) 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 866 662

Fond för utvecklingsutgifter 6 798 5 265

7 664 5 927

Fritt eget kapital

Överkursfond 80 308 59 382

Balanserad vinst eller förlust -40 197 -21 761

Årets resultat -15 009 -18 436

25 102 19 186

Summa eget kapital 32 766 25 112

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 208 831

Summa långfristiga skulder 208 831

Kortfristiga Skulder

Skulder till kreditinstitut 623 678

Förskott från kunder 130 100

Leverantörsskulder 3 597 1 748

Skulder till koncernföretag 0 0

Aktuella skatteskulder 36 5

Övriga skulder 725 396

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 158 1 842

Summa Kortfristiga skulder 8 269 4 768

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 243 30 711

BALANSRÄKNING FORTS.
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KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)
2020-10-01 –

2020-12-31
2019-10-01 –

2019-12-31
2020-01-01 –

2020-12-31
2019-01-01 –

2019-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
     
Resultat efter finansiella poster -5 622 -5 984 -15 009 -18 436

Avskrivningar 323 503 1 291 1 267

Betald skatt 12 22 31 13

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet* 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital

-5 287 -5 459 -13 687 -17 156

     
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     

Förändring av varulager -98 165 - 2 135 -524

Förändring av kortfristiga fordringar 326 -741 1 973 -214

Förändring av kortfristiga skulder 1 794 1 475 1 099 790

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 265 -4 560 -12 750 -17 104

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar* -391 -951 -1 916 -2 501

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -41 -62 -645

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Förvärv av dotterbolag 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -391 -992 -1 978 -3 146

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av lån -163 -184 -678 -728

Nyemission 26 178 0 26 178 0

Emissionskostnader** -1 090 0 -1 090 0

Teckningsoptioner 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 925 -184 24 410 -728

Periodens kassaflöde 21 269 -5 736 9 682 -20 978
   
Likvida medel vid periodens början 3 874 21 197 15 461 36 439

Likvida medel vid periodens slut 25 143 15 461 25 143 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

**Avser den del av emissionskostnader som är utbetalda under kvartal 4. Totala emissionskostnader uppgår till 3,5 miljoner SEK.

12



SUNNORPSGATAN 5 
SE- 582 73 LINKÖPING
S2M.SE


