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VI LEVER LÄNGRE ÄN NÅGONSIN TIDIGARE
– MEN FÅ FÖRBLIR FRISKA HELA LIVET.

De senaste 25 åren har läkemedelsanvändningen 
ökat påtagligt bland äldre, och med det antalet  

läkemedelsskador till följd av felaktig medicinering.  
Varje dag dör i genomsnitt fem äldre människor på 

grund av felmedicinering av receptbelagd medicin och 
ytterligare 300 läggs in på sjukhus. 

MediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar 
digitala lösningar för en bättre och tryggare läke- 

medelshantering i hemmet. 

MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läke-
medelsautomaten Dosell som tillsammans med en 
rad applikationer fungerar som hemmets digitala 

hälsoterminal. Vårt mål är att ge människor möjlighet 
att leva ett fullvärdigt liv hemma, minska lidandet för 

patienter och anhöriga samt avlasta sjukvården.

MediRätt grundades 2008 och är börsnoterat på 
Nasdaq First North sedan 2016, samt Nasdaq First 

North Premier sedan januari 2018.
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OM VERKSAMHETEN

MediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar digitala 
lösningar för en bättre och säkrare läkemedelshantering i 
hemmet. Våra produkter minskar risken för felmedicinering, 
ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den 
offentliga vården. Genom vårt dotterbolag iZafe levererar vi 
larm- och säkerhetslösningar för såväl hemmet som arbets-
platsen. Tillsammans utgör MediRätts och iZafes produkter 
ett helhetskoncept för en tryggare vardag.

OM VERKSAMHETEN

Styrelse

OMSÄTTNING: 
7 571 TSEK (155 TSEK)  
(omsättningen inkl juli–dec  
i förvärvat bolag):

RESULTAT EFTER SKATT
-11 312 TSEK (-4 269 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE 
UTSPÄDNING: 
-0,9 SEK (-0,4 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 DEC:  
14 630 329  (11 917 028)  

HELÅRET 2018 I  
SAMMANDRAG
– KONCERNEN

DOSELL 
Hemmets digitala hälsoterminal
Dosell är en patenterad digital läkemedelsautomat placerad i 
hemmet som säkerställer att användaren får rätt läkemedel vid 
rätt tillfälle. Enkelt beskrivet är Dosell en uppkopplad behållare 
som portionerar ut tabletter i dospåsar vid önskad tidpunkt. 
Produkten är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner 
användaren när det är dags för medicinintag. Då Dosell är 
uppkopplad mot nätet kan den fjärrstyras av vårdpersonal eller 
anhöriga, och även larma vid behov. E-hälsa och uppkopplad 
vård är ett snabbt växande område på marknaden och en rad 
digitala applikationer, som exempelvis kan mäta vikt, puls eller 
fysisk aktivitet, ska på sikt kunna kopplas till Dosell. På så sätt 
kan användaren fortsätta bo hemma samtidigt som det frigör 
resurser för vårdcentraler och sjukhus.

IZAFE
iZafe är sedan 2 juli 2018 ett helägt dotter-
bolag till MediRätt. iZafe erbjuder säker-
hetslösningar för ökad trygghet och 
säkerhet för människor i vardagen, bland 
annat trygghets- och personlarm. Idag 
levererar iZafe trygghetslösningar till en 
tredjedel av Sveriges kommuner och är 
därmed en viktig aktör på den snabbt 
växande marknaden för säkerhets- och 
välfärdsteknik. 

Dosell – klar för leverans
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Carl Johan Merner, VD MediRätt

D et råder ingen tvekan om att 2018 
var året då vården digitaliserades 
på allvar. Antal digitala vårdbesök 

mer än fördubblades, kommuner och 
landsting riktade mer resurser till digitala 
lösningar och svenskarna blev mer posi-
tivt inställda till att använda digitala hjälp-
medel i vården. Och resultaten pekar på 
positiva effekter – den digitala tekniken 
både frigör mer tid till patienterna och 
höjer patientsäkerheten.

Men när marknaden växer är det samti-
digt många aktörer som vill ha en del av 
kakan. Att vi under dessa få månader 
ändå lyckades teckna avtal med 14 kom-
muner och landsting är ett tydligt kvitto 
på att Dosell är en produkt som står sig 
väl på marknaden. Felaktig läkemedel-
sanvändning är ett utbrett problem med 
allvarliga konsekvenser, framförallt hos 
äldre, och där ser många stora fördelar 
med Dosell för både individ och sjuk-
vårdspersonal. 

För MediRätt har året präglats av ett stort 
fokus på den slutliga produktutveck-
lingen av Dosell. Med lanseringen i sikte har vi arbetat flitigt 
med att säkerställa produktens säkerhet, precision och effekti-
vitet innan den rullas ut till försäljning. Under detta intensiva år 
har vi bland annat kontrakterat tillverkare, breddat vår patent-
portfölj och skrivit avtal med nya samarbetspartners och leve-
rantörer. Och kanske allra viktigast har Dosell genomgått en 
lång kvalitetsprocess för CE-märkning, och kan därför nu äntli-
gen levereras till våra kunder. 

Parallellt har vi även utvecklat Dosell-appen som nyligen lanse-
rades. Tillsammans med Dosell-systemet ger den ett mer hel-
täckande skydd och ökar tryggheten för såväl hemvården som 
för de som behandlas. 

På bolagssidan är iZafe ett förvärv vi är mycket stolta över. Med 
ett tydligt fokus på kvalitativa säkerhetsprodukter- och tjänster 
tillsammans med starkt engagemang har iZafe, med VDn 
Anders Segerström i täten, tagit stora kliv framåt och vunnit vik-
tiga upphandlingar och kontrakt. Bolagets säljkår är dessutom 
en framgångsrik försäljningskanal för Dosell – vilket bara är en 
av många synergieffekter från förvärvet. Sedan förvärvet har vi 
arbetat tätt tillsammans, och under dessa månader har jag sett 
hur Anders Segerström framgångsrikt drivit bolaget framåt. 
Därför känns det tryggt att det är just Anders som på det konsti-
tuerande mötet efter stämman den 10e april föreslås bli ny VD 
för hela MediRätt-koncernen.  

För egen del har jag en ny roll framför mig. Jag föreslås gå upp 
som arbetande styrelseordförande i koncernen, vilket är ett 
naturligt steg då jag kommer kunna arbeta mer fokuserat med 
finansiering och strategi, vilket jag ser mycket fram emot. 

VI HAR TAGIT 
STORA KLIV 

FRAMÅT

VD HAR ORDET
– ÅRET DÅ VÅRDEN DIGITALISTERADES PÅ ALLVAR

VD HAR ORDET
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TRE STORA TRENDER
ANDERS SEGERSTRÖM, VD IZAFE, TRENDSPANAR

Mycket har hänt under de nio månader som nu passerat 
sedan MediRätt förvärvade Sensec Personlig Säkerhet, 
numera iZafe. Jag träder in i det nya verksamhetsåret många 
erfarenheter rikare, och dessutom med en möjlig ny post 
som VD för hela koncernen. 

Samhället står inför stora utmaningar idag och jag är överty-
gad om att kombinationen av våra trygghets- och säkerhets-
lösningar kommer bidra till ett ökat värde för såväl samhället 
som för våra aktieägare. 

Framförallt anser vi att dessa tre samhällstrender kommer 
att gynna vår verksamhet:

1. Hög förskrivning av läkemedel till äldre 
Socialstyrelsen visar i en rapport om läkemedelsanvändning 
att förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år har 
ökat med 60 procent de senaste 25 åren. Fler läkemedel 
kommer med ökade risker, och där fyller Dosell ett stort 
behov genom att skapa ökad säkerhet och trygghet för den 
enskilde och dess anhöriga. 

ANDERS SEGERSTRÖM KOMMENTERAR 2018

2. Arbetsmiljön inom handeln blir allt-
mer otrygg 
Enligt en undersökning genomförd av 
Svensk Handel ökar otryggheten för 
Sveriges butikspersonal. Av 2000 till-
frågade butiker hade var tredje butik 
drabbats av stöld eller snatteri under 
senaste veckan, och i nästan var tredje 
butik hade personalen utsatts för hot 
eller våld under senaste månaden. 
Hoten skapar en ökad oro och otrygg-
het hos personalen, och det finns där-
med ett större behov av larmlösningar. 

3. Ökade satsningar på digitalisering 
av äldreomsorgen 
Under 2018 delade regeringen ut 350 
miljoner till Sveriges kommuner för 
satsningar på välfärdsteknik inom äld-
reomsorgen. Parallellt visar en utred-
ning av Socialstyrelsen att digitala 
kameror och gps-larm effektiviserar 
äldreomsorgen och skapar en ökad 
trygghet för både äldre och anhöriga. 
Det visar tydligt på en växande mark-
nad och att våra produkter och tjänster 
kan skapa stora samhällsvinster. 

Framöver ser jag stora möjligheter för 
iZafe och MediRätt att etablera sig som 
en självklar spelare på den snabbt väx-
ande marknaden för trygghets- och 
säkerhetstjänster. Jag är otroligt för-
väntansfull inför 2019!

Anders Segerström, VD iZafe



7

MediRätt AB (Publ) Org nr. 556762-3391

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
MediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar 
digitala lösningar för en bättre och säkrare läkeme-
delshantering i hemmet. Bolagets produkter minskar 
risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj 
och anhöriga och avlastar den offentliga vården. 
Genom dotterbolaget iZafe levereras larm- och säker-
hetslösningar för såväl hemmet som arbetsplatsen. 
Tillsammans utgör MediRätts och iZafes produkter 
ett helhetskoncept för en tryggare vardag. 

Bolagets säte är i Stockholm.

DOSELL
Hemmets digitala hälsoterminal 

Dosell är en patenterad digital läkemedelsautomat 
placerad i hemmet som säkerställer att användaren 
får rätt läkemedel vid rätt tillfälle. Enkelt beskrivet är 
Dosell en uppkopplad behållare som portionerar ut 
tabletter i dospåsar vid önskad tidpunkt. Produkten 
är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner 
användaren när det är dags för medicinintag. Då 
Dosell är uppkopplad mot nätet kan den fjärrstyras 
av vårdpersonal eller anhöriga, och även larma vid 
behov. E-hälsa och uppkopplad vård är ett snabbt 
växande område på marknaden och en rad digitala 
applikationer, som exempelvis kan mäta vikt, puls 
eller fysisk aktivitet, ska på sikt kunna kopplas till 
Dosell. På så sätt kan användaren fortsätta bo 
hemma samtidigt som det frigör resurser för vård-
centraler och sjukhus. 

IZAFE
iZafe är sedan 2 juli 2018 ett helägt dotterbolag till 
MediRätt. iZafe erbjuder säkerhetslösningar för 
ökad trygghet och säkerhet för människor i varda-
gen, bland annat trygghets- och personlarm. Idag 
levererar iZafe trygghetslösningar till en tredjedel av 
Sveriges kommuner och är därmed en viktig aktör 
på den snabbt växande marknaden för säkerhets- 
och välfärdsteknik. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MediRätt verkar i en bransch som är utsatt för kon-
kurrens. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter 
är bland annat beroende av dess förmåga att ligga i 
framkant och snabbt reagera på befintliga och fram-
tida marknadsbehov. Bolaget kan därför tvingas 
göra kostnadskrävande investeringar, omstrukture-
ringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en 

(SEK)

överkursfond 23 223 210

balanserat resultat -45 454 084

årets resultat -11 288 902

-33 519 776

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överförs -33 519 776

-33 519 776

ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle 
kunna påverka MediRätts resultat och verksamhet 
negativt. Se not 4 för information om finansiella ris-
ker. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Den patenterade digitala läkemedelsautomaten 
Dosell har färdigutvecklats i slutet av året och har 
lanserats under första kvartalet 2019. Införsälj-
ningen och lanseringen av Dosell kommer att ha 
väsentlig påverkan på bolagets verksamhet och 
framtida finansiella ställning och resultat. Det går 
inte ännu att dra några slutsatser om marknadens 
acceptans av produkten eller förutspå tydliga tren-
der beträffande bolagets försäljnings- och resultat-
utveckling.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Ägarförhållandena i MediRätt förutses vara stabila 
där ett fåtal av bolagets aktieägare tillsammans har 
en väsentlig ägarandel av MediRätts samtliga ute-
stående aktier. Dessa utgörs av styrelsemedlem-
marna Göran Sjönell, Anders Säfwenberg och VD 
Carl Johan Merner. 

FÖRSLAG TILL RESULTATSDISPOSITION
Bolagsstämman har att behandla

Beträffande moderbolagets och koncernens resul-
tat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar, rapporter över eget 
kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp 
uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat 
anges.

Styrelsen och verkställande direktören för MediRätt AB (publ), org nr 556762-3391,  
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31.  
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Definition av nyckeltal, se not 41.

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 7 571 155 0 0 0

Rörelseresultat -10 739 -4 238 -6 468 -2 928 -3 511
Årets resultat -11 312 -4 269 -6 356 -2 597 -3 171

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,9 -0,4 -0,6 -0,3 -0,4

Balansomslutning 43 580 13 714 8 092 12 421 15 104

Soliditet 23% 82% 67% 70% 60%

Antal anställda, årsmedeltal 6 1 1 1 1

Antal anställda, vid periodens slut 13 1 1 1 1

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 0 155 0 0 324

Rörelseresultat -10 947 -4 240 -2 689 -858 -1 032
Årets resultat -11 289 -4 271 -6 381 -966 -1 127

Balansomslutning 38 860 13 709 8 085 9 236 9 764

Soliditet 26% 81% 67% 81% 64%

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Koncernen

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Moderbolaget
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
2018

• Medtechbolaget MediRätt listas på Nasdaq First North 
Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att note-
ras på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie 
på Nasdaq First North Premier inleds tisdagen den 2 janu-
ari 2018. 

• I samband med att produktutvecklingen av Dosell intensi-
fieras och lanseringsfasen närmar sig får Klas Arvidson 
rollen som vice VD och försäljningschef på MediRätt. 

• MediRätt och Apoteket AB avslutar befintligt samarbete 
för att undvika att göra Dosell låst till en leverantör av 
dospåsar. Dosell kommer även fortsättningsvis att vara 
kompatibel med Apodos och samarbetet med Apoteket 
fortsätter inom flera områden, men inte på exklusiv basis. 

• MediRätts styrelse och ledning påbörjar utnyttjande av 
teck¬ningsoptioner TO5B, vilket tillför kapital till verksam-
heten inför produktutvecklingen av Dosell. 

• MediRätt lämnar in en ny patentansökan för att bredda 
patentportföljen kring Dosell. Ansökan gäller ett globalt 
patent för en laddnings- och förpackningsanordning, spe-
cial¬anpassad för MediRätts digitala läkemedelsautomat 
Dosell. 

• MediRätts ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 
SME Instrument phase 2 registreras. 

• Dosell uppnår ny milstolpe i utvecklingen. Detta innebär att 
Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder 
som måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning 
som medicinteknisk produkt enligt Klass 1 fastställs. 

• Gunilla Arhén, ledamot i MediRätts valberedning och 
grundare av chefsnätverket Ruter Dam, presenterar två 
erfarna kvinnor till styrelsen inför MediRätts årsstämma 
den 11 april. Kandi¬daterna är Helena Gille, tidigare affärs-
områdeschef för Apo¬dos-verksamheten på Apoteket AB, 
samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid 
institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna. 
Styrelsen kommer att bestå av 50% kvinnor. 

• Inför MediRätts årsstämma den 11 april föreslås ytterli-
gare en ordinarie ledamot till styrelsen: Charlotte W Wiebe; 
HR-direktör på TUI Group och styrelseledamot för TUIFly 
Nordic AB. 

• MediRätts VD Carl Johan Merner förvärvar alla 150 000 
A-aktier från Sten Röing, en av bolagets medgrundare och 
nuvarande styrelseledamot. Sten Röing meddelar samti-
digt att han går i pension och därmed även kommer att 
lämna MediRätts styrelse efter årsstämman den 11 april. 

• MediRätts roadshow för införsäljning av Dosell-systemet 
till 25 prioriterade svenska kommuner påbörjas i april. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

FÖRSTA KVARTALET   JAN–MAR

• Medirätt anlitar extern samarbetspart-
ner inför försäljningssatsning i Region 
Skåne. 

• MediRätt når ny milstolpe – kontrakte-
rar tillverkare för storskalig produktion 
av Dosell. 

• MediRätt och European Select Growth 
Opportunities Fund tecknar avtal om 
finansiering genom utgivning av kon-
vertibler till ett värde om högst 50 mil-
joner SEK över 18 månader. Kapitaltill-
skottet kommer att användas till 
utveckling och lansering av den digitala 
läkemedelsautomaten Dosell. 

• MediRätt når ny milstolpe i utveck-
lingen av Dosell - fastställer formsprut-
ningsverktyg för produktion av plast-
komponenter. 

• MediRätts styrelse beslutar om emis-
sion av konvertibler. MediRätt och 
European Select Growth Opportunities 
Fund träffar ett tilläggsavtal som regle-
rar den första tranchen av finansiering, 
vilken kommer att genomföras genom 
utgivande av konvertibler med ett totalt 
belopp om 2,5 miljoner, motsvarande 
hälften av den initiala tranchen om 5 
miljoner kronor. 

• MediRätt avser att delta i upphandling 
av digitala dosdispenserare för 22 kom-
muner i Norge, som påbörjas i augusti. 

• Dosell har tagits emot positivt i den 
roadshow till svenska kommuner som 
MediRätt just nu genomför. Av de 23 
kommuner som besökts i MediRätts 
roadshow har mer än en femtedel indi-
kerat intresse för ett pilottest av läke-
medelsautomaten.

ANDRA KVARTALET   APR–JUN
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• MediRätt genomför strategiskt förvärv 
av Sensec Personlig Säkerhet AB. 
Köpeskillingen uppgår till totalt 8 MSEK, 
varav 2 MSEK betalas kontant och 6 
MSEK mot revers. 

• MediRätt inleder ett samarbete om 
oberoende analysrapporter med Erik 
Penser Bank för att sprida kunskapen 
om MediRätts verksamhet bland inves-
terare och andra intressenter på kapi-
talmarknaden. 

• MediRätt ingår nytt samarbete med 
radarsensorbolaget Raytelligence, ett 
bolag som utvecklat en radarsensor för 
hem- och sjukvårdsmiljö som bland 
annat kan mäta vitalparametrar och 
kroppsposition. Samarbetet gäller för-
utom integration av Raytelligences 
radar i molntjänsten för Dosell även för-
säljning och eftermarknad av bolagets 
produkter. 

• Dosell deltar i ny finansieringsrunda 
med Horizon2020, EU:s största forsk-
nings- och innovationsprogram som 
hjälper lovande företags- och produkt-
satsningar till marknaden. 

• MediRätt väljer bolaget Intertek som 
oberoende leverantör för konstruk-
tionsgranskning och elsäkerhetstest-
ning av Dosell, som ska säkerställa att 
den uppfyller kraven för medicintek-
niska produkter. Detta är ett krav för 
CE-märkning av Dosell. 

• MediRätt tecknar avtal med Ängel-
holms kommun avseende möjligheten 
att sälja Dosell. Avtalet innebär att Äng-
elholm kommer att delta i en workshop 
som undersöker lämpligheten för 
Dosell i kommunen. Resultatet ska 
utgöra underlag för fortsatt utvärdering 
av Dosell i ett pilotprojekt, med målet 
att nå ett avtal om inköp till kommunen. 

• MediRätts dotterbolag Sensec Person-
lig Säkerhet tecknar samarbetsavtal 
med Menigo. 

• MediRätt inleder test och verifiering av 
Dosell inför CE-märkning som medicin-
teknisk produkt enligt MDD Klass 1. 

TREDJE KVARTALET   JUL–SEP

• Socialförvaltningen i Söderköpings Kommun godkänner offert 
avseende leverans av Dosell. 

• MediRätts arbetande styrelseordförande Anders Säfwenberg 
går i pension och väljer därmed att lämna bolagets styrelse. 
Han föreslås efterträdas av entreprenören och fd näringsminis-
tern Björn Rosengren, en av huvudägarna som även tidigare 
varit styrelseordförande i MediRätt. 

• Erik Penser Bank offentliggör bolagsanalys av MediRätt. Aktien 
värderas till ca 22 SEK enligt bankens bas-scenario, vilket inne-
bär hög potential till hög risk enligt Erik Penser Bank. 

• MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt 
med Dosell. Pilottestet genomförs under 6 månader med 
möj-lighet till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala 
kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, 
genom offentlig upphandling. 

• Erik Penser Bank publicerar uppföljande analys av MediRätt 
efter Q3-rapport – höjer EBIT-estimat för 2018.

• MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet vinner 
direktupphandling med Borlänge Kommun.

• MediRätt tecknar avtal om Dosell med Ljusnarsbergs Kom-
mun.

• MediRätt emitterar konvertibler med teckningsoptioner till ett 
värde av 4,5 MSEK samt ger ut kostnadsfria teckningsoptioner 
till alla aktieägare.

• Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i 
riktad nyemission och investerar ytterligare 3,2 miljoner SEK i 
MediRätt. Tillskottet stärker bolaget inför lanseringen av Dosell.

• MediRätt vinner sin första upphandling av läkemedelsautoma-
ter med Östra Göinge kommun.

• MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet ny leveran-
tör av personlarm till omsorgsbolaget Ambea.

• MediRätts läkemedelsautomat Dosell har godkänts för 
CE-märkning som medicinteknisk produkt MDD Klass 1. Det 
innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den 
europeiska marknaden och kan börja levereras till de svenska 
kommuner som förbeställt Dosellsystemet.

• MediRätt tecknar avtal med Mjölby Kommun om beställning av 
10 stycken Dosell- automater som ska användas i kommunens 
äldrevård och hemtjänst.

• MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet AB byter 
namn till iZafe AB och presenterar en ny logotyp.

• MediRätt avropar en tredje tranche av konvertibler om 2,5 
MSEK.

• Idag tecknade iZafe ett ramavtal gällande larmtjänster- och 
produkter med ingenjörs- och designföretaget ÅF.

FJÄRDE KVARTALET   OKT–DEC

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
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• MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om 
beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr.

• MediRätts dotterbolag iZafe AB tecknar avtal med Filmstaden 
om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till 
samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.

• MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med 
118 000 aktier.

• MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 
MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktie-
ägare.

• SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 
MSEK i en riktad emission i MediRätt AB.

• I samband med leveransen av de första Dosellapparaterna 
lanseras den tillhörande mobilapplikationen till Dosell på App-
store och Google Play. Genom appen kan användningen över-
vakas av vårdgivare, och på sikt även av anhöriga.

EFTER PERIODENS SLUT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

• MediRätt tillsätter Tobias Johansson 
som ny försäljningschef och vice VD i 
koncernen. Han efterträder Klas Arvids-
son vars konsultavtal löpte ut i slutet av 
februari.  

• MediRätts dottebolag iZafe tecknar 
nytt avtal och blir leverantör av person-
larmstjänster till Lassila & Tikanoja Sve-
rige (L&T).

• Anders Segerström, Vd för MediRätts 
dottebolag iZafe föreslås ta över som 
ny VD och koncernchef. Carl Johan 
Merner föreslås tillträda som ny arbe-
tande styrelseordförande vid årsstäm-
man 10 april. 

• MediRätt vinner upphandling om per-
sonlarm i Solna stad tillsammans med 
Stanley Security.

• MediRätt genomför kvittningsemission 
för slutbetalning av iZafe till Sensec 
Holding.

• MediRätts dotterbolag iZafe har vunnit 
en upphandling med Sala kommun om 
leverans av personlarm.

• MediRätts dotterbolag iZafe tecknar 
avtal med Fastighetsbyrån om leverans 
av personlarm.
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RESULTATRÄKNING 
KONCERN

FINANSIELLA RAPPORTER

(TSEK) Not 2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5, 6 7 571 155

Övriga intäkter 8 3 500

Summa intäkter 7 574 655

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 9, 10 -11 020 -3 364

Personalkostnader 11 -6 713 -1 111

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
och  immateriella tillgångar 12 -570 -418

Övriga rörelsekostnader -10 0

Summa rörelsens kostnader -18 313 -4 893

Rörelseresultat 5 -10 739 -4 238

Resultat från finansiella poster

Finansiella kostnader 13 -391 -31

Resultat efter finansiella poster -11 130 -4 269

Inkomstskatt 14 -182 0

ÅRETS RESULTAT -11 312 -4 269

TOTALRESULTAT 
KONCERN

(TSEK) Not 2018 2017

Årets resultat -11 312 -4 269

Övrigt totalresultat 0 0

ÅRETS TOTALRESULTAT -11 312 -4 269

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 29 -0,9 -0,4

Resultatet hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare. 
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BALANSRÄKNING 
KONCERN

FINANSIELLA RAPPORTER

(TSEK) Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 16 28 836 8 937
Patent 17 180 533
Goodwill 18 7 032 0
Inventarier 19 1 962 0
Andra långfristiga fordringar 21 254 28
Summa anläggningstillgångar 38 264 9 498

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 22 2 850 0
Övriga fordringar 655 557
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22, 23 604 75
Likvida medel 24 1 207 3 584
Summa omsättningstillgångar 5 316 4 216

SUMMA TILLGÅNGAR 43 580 13 714

(TSEK) Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 25 14 630 11 917
Ej registrerat aktiekapital 165 3 375
Övrigt tillskjutet kapital 26 23 223 12 484
Balanserat resultat inklusive årets resultat 27 -27 901 -16 589
Summa eget kapital 10 117 11 187

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 31 1 175 375
Övriga långfristiga skulder 32 5 600 0
Summa långfristiga skulder 6 775 375

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 31 1 600 300
Checkräkningskredit 33 1 603 0
Övriga räntebärande skulder 34 7 099 35
Förskott från kunder 35 97 0
Leverantörsskulder 10 693 796
Aktuella skatteskulder 353 0
Övriga skulder 4 053 133
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 1 190 888
Summa kortfristiga skulder 26 688 2 152

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 580 13 714
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
KONCERN

(TSEK) Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital

Balanserat  
resultat inkl.  

årets resultat
Totalt  

eget kapital 

Ingående balans 1 januari 2017 10 672 7 066 -12 321 5 417

Totalresultat
Årets resultat -4 268 -4 268
Summa totalresultat 0 0 -4 268 -4 268

Transaktioner med aktieägare
Pågående nyemission 3 375 3 375
Nyemission efter avdrag för emissionskostnader 5 418 5 418
Inlösen teckningsoptioner 1 245 1 245
Summa transaktioner med aktieägare 1 245 8 793 0 10 038
Utgående balans 31 december 2017 11 917 15 859 -16 589 11 187

Ingående balans 1 januari 2018 11 917 15 859 -16 589 11 187

Totalresultat
Årets resultat -11 312 -11 312
Summa totalresultat 0 0 -11 312 -11 312

Transaktioner med aktieägare
Pågende nyemission 900 900
Nyemission 711 2 489 3 200
Inlösen teckningsoptioner/konvertibler efter 
avdrag för emissionskostnader

2 002 4 140 6 142

Summa transaktioner med aktieägare 2 713 7 529 10 242
Utgående balans 31 december 2018 14 630 23 388 -27 901 10 117

Det egna kapitalet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERN

(TSEK) Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -10 739 -4 238

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

    Avskrivningar 12 570 418

Erlagd ränta 13 -391 -31

Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital -10 560 -3 851

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 499 -20

Minskning(-)/ökning(+) av skulder 8 651 119

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 410 -3 752

Investeringsverksamheten

Förvärv av nettotillgångar via dotterföretag 15 -5 791 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 16 -19 899 -5 971

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 19 -1 660 0

Förändring finansiella anläggningstillgångar 21 -226 -29

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 576 -6 000

Finansieringsverksamheten

Nyemission netto efter emissionskostnader 6 342 10 038

Upptagna lån 36 19 064 35

Amortering av lån 36 -400 -300

Förändring av checkräkningskredit 36 1 603 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 609 9 773

Årets kassaflöde -2 377 21

Likvida medel vid årets början 3 584 3 563

Likvida medel vid årets slut 24 1 207 3 584
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(TSEK) Not 2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 6 0 155
Övriga intäkter 8 0 500
Summa intäkter 0 655

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 7, 9, 10 -8 291 -3 366

Personalkostnader 11 -2 303 -1 111

Avskrivning av immateriella tillgångar 12 -352 -418

Övriga rörelsekostnader -1 0

Summa rörelsens kostnader -10 947 -4 895

Rörelseresultat -10 947 -4 240

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -342 -31

Resultat efter finansiella poster -11 289 -4 271

Inkomstskatt 14 0 0
ÅRETS RESULTAT -11 289 -4 271

Årets resultat överensstämmer med summa totalresultat. 

RESULTATRÄKNING 
MODERBOLAG

FINANSIELLA RAPPORTER
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(TSEK) Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader 16 28 836 8 937
Patent 17 180 533

29 016 9 470

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20 8 000 0
Andra långfristiga fordringar 21 28 28

8 028 28
Summa anläggningstillgångar 37 044 9 498

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 589 557
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 20 75

609 632

Kassa och bank 24 1 207 3 579

Summa omsättningstillgångar 1 816 4 211

SUMMA TILLGÅNGAR 38 860 13 709

BALANSRÄKNING 
MODERBOLAG

FINANSIELLA RAPPORTER

(TSEK) Not 2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 14 630 11 917
Ej registrerat aktiekapital / pågående nyemission 165 3 375
Fond för balanserade utvecklingsutgifter 28 836 8 913

43 631 24 205
Fritt eget kapital 27, 28
Överkursfond 23 223 12 484
Balanserat resultat -45 454 -21 260
Årets resultat -11 289 -4 271

-33 520 -13 047
SUMMA EGET KAPITAL 10 111 11 158

Långfristiga skulder 31

Skulder till kreditinstitut 32 1 175 375
Övriga långfristiga skulder 5 600 0

6 775 375

Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 31 600 300
Leverantörsskulder 11 828 796
Skulder till koncernföretag 39 35
Aktuella skatteskulder 100 0
Övriga kortfristiga skulder 34 9 372 168
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 35 877

21 974 2 176
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 860 13 709
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
MODERBOLAG

(TSEK)
Aktie- 

kapital
Övrigt bundet  

eget kapital
Fritt eget  

kapital
Totalt  

eget kapital 

Ingående balans 1 januari 2017 10 672 2 942 -8 224 5 390

Totalresultat
Årets resultat -4 271 -4 271
Summa totalresultat -4 271 -4 271

Övrigt
Fond för utvecklingsutgifter 5 971 -5 971 0
Summa 0 5 971 -5 971 0

Transaktioner med aktieägare  
Pågående nyemission 3 375 3 375
Nyemission med avdrag för emissionskostnader 5 419 5 419
Inlösen teckningsoptioner/konvertibler 1 245 1 245
Summa transaktioner med aktieägare 1 245 3 375 5 419 10 039
Utgående balans 31 december 2017 11 917 12 288 -13 047 11 158

Ingående balans 1 januari 2018 11 917 12 288 -13 047 11 158

Totalresultat
Årets resultat -11 289 -11 289
Summa totalresultat -11 289 -11 289

Övrigt
Fond för utvecklingsutgifter 19 923 -19 923
Summa 0 19 923 -19 923 0

Transaktioner med aktieägare
Pågende nyemission 165 735 900
Nyemission 711 2 489 3 200
Inlösen teckningsoptioner/konvertibler efter 
avdrag för emissionskostnader

2 002 -3 375 7 515 6 142

Summa transaktioner med aktieägare 2 713 -3 210 10 739 10 242
Utgående balans 31 december 2018 14 630 29 001 -33 520 10 111
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KASSAFLÖDESANALYS 
MODERBOLAG

(TSEK) Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -10 947 -4 271

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

     Avskrivningar 12 352 418

Erlagd ränta 13 -342 0

Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital -10 937 -3 853

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 23 -27

Minskning(-)/ökning(+) av skulder 11 100 157

Kassaflöde från den löpande verksamheten 186 -3 723

Investeringsverksamheten

Förvärv av koncernbolag 15 -6 000 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 16 -19 899 -5 971

Förändring finansiella anläggningstillgångar 21 0 -28

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 899 -5 999

Finansieringsverksamheten

Nyemission netto efter emissionskostnader 6 342 10 038

Upptagning av lån 17 399 0

Amortering av lån -400 -300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 341 9 738

Årets kassaflöde -2 372 16

Likvida medel vid årets början 3 579 3 563

Likvida medel vid årets slut 24 1 207 3 579
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MEDIRÄTTS REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 1. ALLMÄN INFORMATION
MediRätts huvudsakliga verksamhet innefattar utveckling 
och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer kvali-
tativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som 
den internationella marknaden. Koncernen utvecklar de 
båda produkten Dosell, med syftet att främja tillförlitlig och 
säker medicinering.

Koncernens Moderföretag, MediRätt AB (org.nr 556762-
3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sve-
rige. Huvudkontor och huvudsaklig verksamhetsort ligger på 
Grevturegatan 11 A, 114 46 Stockholm. Bolagets B-aktier är 
noterade på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Koncernen består av moderbolaget Medirätt AB (publ) samt 
det två helägda dotterbolagen iZafe AB samt Dosell AB. 

Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen den 3 
april 2019 för publicering och kommer att föreläggas års-
stämman den 10 april 2019 för godkännande.    
   

NOT 2. REDOVISNINGSSPRINCIPER
Förutsättningar vid upprättande av koncernens och 
moderbolagets finansiella rapporter
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, 
om inte annat anges. 

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av Inter-
national Accounting Standards Board (IASB) sådana de 
antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapportering 
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner samt tillämpliga uttalanden (UFR) tillämpats. 

Moderbolagets redovisningsprinciper är enhetliga med kon-
cernens, med de undantag och tillägg som framgår i Rådet 
för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Redovisningsprinciperna för moderbolaget fram-
går under rubriken, Moderbolagets redovisningsprinciper.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 
även är rapporteringsvalutan för både moderbolaget och 
koncernen. Belopp redovisas i tusentals kronor (TSEK), om 
inte annat anges. Belopp inom parentes avser föregående 
års värde. 

Värderingsgrunder vid upprättande av de finan-
siella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden. 

Nya eller ändrade IFRS standarder som tillämpas 
av koncernen
Från och med 1 januari 2018 tillämpar koncernen IFRS 9 
Finansiella instrument samt IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder.

IFRS 9 Finansiella instrument
Koncernen har endast finansiella tillgångar i kategorin finan-
siella tillgångar som värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Tillämpningen av IFRS 9 har inte påverkat värderingen 
av de finansiella tillgångarna. 
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal 
samt tillhörande tolkningar. Den nya standarden innebär en 
ny modell för intäktsredovisning (fem-stegs modell) som 
baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till 
kunden. Grundprincipen är att ett företag redovisar intäkter 
för att skildra överföringen av utlovade varor och tjänster till 
kunder med ett belopp som återspeglar den ersättning som 
företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot dessa varor eller 
tjänster.

Koncernen tillämpar IFRS 15 från och med 1 januari 2018 
och standarden har inte någon väsentlig påverkan på koncer-
nens resultaträkningar eller balansräkningar.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har 
tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för 
räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2018 och har 
inte tillämpats vid upprättandet av denna årsredovisning. De 
nya standarder och tolkningar som kommer att få påverkan 
på koncernens finansiella rapporter beskrivs nedan.

Från och med 1 januari 2019 ersätter IFRS 16 Leasingavtal 
nuvarande standard IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande 
tolkningar. MediRätt har under 2018 kartlagt och utvärderat 
koncernens leasingavtal och analyserat effekterna av över-
gången till IFRS 16. 

MediRätt kommer vid standardens ikraftträdande tillämpa 
den förenklade övergångsmetoden vilket innebär att jämfö-
rande information i tidigare perioder inte kommer att omräk-
nas. Leasingskulden utgörs av de diskonterade återstående 
leasingavgifterna per 1 januari 2019. Nyttjanderättstill-
gången uppgår till ett belopp som motsvarar leasingskulden 
justerad för ev. förutbetalda eller upplupna leasingavgifter. 
Övergången till IFRS 16 medför inte någon effekt på eget 
kapital. 

MediRätt kommer tillämpa lättnadsreglerna avseende lea-
singavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde 
samt kortidsleasingavtal vilket även omfattar avtal som 
avslutas under 2019. 

MediRätts leasingavtal utgörs av hyra av kontorslokaler. 
Som en följd av införandet av IFRS 16 kommer koncernens 
balansomslutning att öka genom inkluderandet av nyttjan-
derättstillgångar och leasingskulder. Leasingavgifter som 
under IAS 17 har redovisats som övriga externa kostnader i 
resultaträkningen ersätts av avskrivningar på nyttjanderätts-
tillgångarna vilka redovisas som en kostnad i rörelseresulta-
tet samt ränta på leasingskulden vilken redovisas som en 
finansiell kostnad. 

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
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Leasingavgiften fördelas mellan amortering på leasingskul-
den och betalning av ränta. Vid övergången till IFRS 16 har 
samtliga återstående leasingavgifter nuvärdesberäknats 
med koncernens marginella låneränta. Den genomsnittliga 
låneräntan uppgick per 1 januari 2019 till 5%. 

Nyttjanderättstillgången har per den 1 januari 2019 beräk-
nats till 1 582 TSEK och leasingskulden till 1 582 TSEK. För-
ändringen kommer påverka balans- och resultaträkningen 
samt ett antal nyckeltal. 

Klassificering av tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat 
från balansdagen. 

Koncernredovisning
Koncernen omfattar moderbolaget samt dotterbolag inom 
koncernen där moderbolaget har ett bestämmande infly-
tande, vilket innebär att moderbolaget exponeras för eller har 
rätt till rörlig avkastning från dotterbolaget och kan påverka 
avkastningen genom sitt bestämmande inflytande. Dotter-
bolagens finansiella rapporter redovisas i koncernredovis-
ningen från och med den tidpunkt då bestämmande infly-
tande uppnås och fram till och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbo-
lag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar och skul-
der som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvär-
vade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i 
ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnads-
förs när de uppstår. I de fall köpeskillingen överstiger de iden-
tifierade förvärvade nettotillgångarna redovisas det över-
skjutande beloppet som goodwill. Om anskaffningsvärdet 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mel-
lanskillnaden direkt i rapport över totalresultat. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealise-
rade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernfö-
retag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag 
har i förekommande fall ändrats för att garantera en konse-
kvent tillämpning av koncernens principer.

Intäkter från avtal med kunder

Koncernens intäkter utgörs av kundrelaterade intäkter från 
försäljning av personlarm och trygghetslarm såsom anslut-
ningsavgifter, abonnemangsavgifter och serviceintäkter. 
Intäkter redovisas till verkligt värde, vilket vanligtvis är försälj-
ningsvärdet för den aktuella perioden, efter avdrag för rabat-
ter och mervärdesskatt. Intäkten redovisas i samband med 
att prestationsåtagandet gentemot kund är uppfyllt och när 
kontrollen av en tjänst överförs till kunden. Modellen för 
intäktsredovisning baseras på fem-stegsmodellen:

• Identifiera kontraktet med en kund
• Identifiera alla individuella prestationsförpliktelser inom 

kontraktet
• Bestäm transaktionspriset

• Fördela priset till prestationsförpliktelserna
• Bokför intäkter då prestationsförpliktelserna är uppfyllda

Koncernen har olika typer av ersättningsformer i sina 
kundavtal.     

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter redovisas som intäkt vid leverans och 
anslutning av larmet.

Abonnemangsavgifter

Abonnemangsavgifter intäktsförs i den period som avgiften 
avser.

Serviceintäkter

Serviceintäkter intäktsförs i takt med att tjänsterna utförs.

Intäkterna för räkenskapsåret 2018 avser i sin helhet dotter-
bolaget iZafe. Tidigare år har koncernens intäkter varit hän-
förliga till pilotprojekt i moderbolaget, vilka redovisas i takt 
med att tjänsterna tillhandahållits kunden.

Avtalstillgångar och avtalsskulder

Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetal-
ningar leder till fakturerade kundfordringar, ofakturerade 
kundfordringar (avtalstillgångar) samt förskott från kunder 
(avtalsskulder) i koncernens balansräkning. Betalningsvillko-
ren varierar från kontrakt till kontrakt och beror på vad som 
avtalats med kunden.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodo-
havanden och fordringar, utdelningsintäkter och valutakurs-
effekter. Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den 
ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetal-
ningar under räntebindningstiden blir lika med det redovi-
sade värdet av fordran. Utdelningsintäkter redovisas när 
rätten att erhålla betalning har fastställts. 

Finansiella kostnader består av räntekostnader på upplå-
ning, leverantörsskulder, valutakurseffekter samt övriga 
finansiella kostnader. Låneutgifter redovisas i resultatet i den 
period de uppkommer.

Segmentsredovisning
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig 
kostnader, vars rörelse regelbundet granskas av koncernens 
högste verkställande beslutsfattare som underlag för beslut 
om fördelning av resurser till segmentet och bedömning av 
dess resultat samt om vilket det finns fristående finansiell 
information. Koncernchefen är högste verkställande besluts-
fattare. Koncernens verksamhet är uppdelade i två segment; 
Dosell (den patenterade digitala läkemedelsautomaten) och 
Säkerhet (säkerhetslösningar för människor i vardagen 
såsom trygghets- och personlarm).

Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskon-
tering och redovisas som kostnad när de relaterade tjäns-
terna erhålls. Beträffande pensioner och andra ersättningar 
efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbe-
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stämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen 
har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

Koncernen betalar fastställda avgifter till oberoende företag 
avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda 
anställda. Koncernen har inga legala eller informella förplik-
telser att betala ytterligare avgifter utöver betalningen av den 
fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den 
period som de tillhörande personaltjänsterna erhålls.

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp 
av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en 
anställd accepterat frivillig avgång i utbyte mot sådana 
ersättningar. Koncernen redovisar ersättning vid uppsäg-
ning när den bevisligen är förpliktad att säga upp anställda 
enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkal-
lande. 

Resultat per aktie
Beräkning av resultat per aktie baseras på periodens resultat 
i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på 
det vägda genomsnittliga antal aktier utestående under peri-
oden. 

Leasing
Klassificeringen av ett leasingavtal avgörs av i vilken omfatt-
ning de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade 
med ägandet av det aktuella leasingobjektet finns hos lease-
givaren eller leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som 
ett finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i 
allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett 
leasingavtal klassificeras som operationellt om det inte inne-
bär att dessa fördelar och risker i allt väsentligt överförs till 
leasetagaren. 
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden. Leasingintäkter vid operatio-
nella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden. 
Samtliga leasingavtal i koncernen redovisas som operatio-
nella.
Bolaget tillämpar den praktiska lösningen att inte upplysa 
om omfattningen och tidpunkten för prestationsåtaganden 
som är ouppfyllda då de avtal som avses gäller tjänster som 
konsumeras av kunden i takt med tillhandahållandet.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt den valutakurs som föreligger på transaktions-
dagen. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar 
och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kur-
svinster och kursförluster på finansiella fordringar och skul-
der redovisas som finansiella poster. Valutakursdifferenser 
redovisas i resultatet för den period i vilka de uppstår. 

Inkomstskatt
Koncernens totala skatt omfattar aktuell skatt och uppskju-
ten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då 
underliggande transaktioner redovisats i övrigt totalresultat 
eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 
övrigt totalresultat eller i eget kapital. 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidi-
gare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovi-

sats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt 
de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat 
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transak-
tioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på tempo-
rära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade 
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemäs-
siga värdet. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot 
framtida skattemässiga överskott.

Immateriella tillgångar

Goodwill
Koncernens goodwill avser i sin helhet goodwill som upp-
kommit i samband med rörelseförvärv och utgörs av det 
belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga 
värdet på koncernens andel i förvärvade dotterbolags netto-
tillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill fördelas till relevant 
kassagenererande enhet, den skrivs inte av utan prövas för 
nedskrivningsbehov årligen, eller oftare om indikationer upp-
kommer som tyder på att tillgången i fråga har minskat i 
värde. Redovisning sker till anskaffningsvärde minskat med 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. En redovisad ned-
skrivning av goodwill kan inte återföras i en senare period.

Balanserade utvecklingsutgifter
Balanserade utvecklingsutgifter redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över till-
gångarnas bedömda nyttjandeperioder från och med att 
produkten är färdigutvecklad. Tillgångarnas restvärden och 
nyttjandeperioder prövas vid varje rapporttillfälle och juste-
ras vid behov. 

Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts utvecklings-
fas redovisas som immateriell tillgång förutsatt att de upp-
fyller följande krav:

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella till-
gången och använda eller sälja den, 

• Företaget har för avsikt att färdigställa den immateriella 
tillgången och använda eller sälja den, 

• Det finns förutsättningar för att använda eller sälja den 
immateriella tillgången, 

• Företaget kan visa hur den immateriella tillgången kom-
mer att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar,  

• Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resur-
ser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller 
sälja den immateriella tillgången, och  

• De utgifter som är hänförliga till den immateriella till-
gången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt

Övriga utvecklingsutgifter, som inte upppfyller dessa krite-
rier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som 
tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföl-
jande period. 

De pågående utvecklingsprojekten som har aktiverats har 
under slutet av räkenskapsåret färdigutvecklats och är klara 

MEDIRÄTTS REDOVISNINGSPRINCIPER



23

MediRätt AB (Publ) Org nr. 556762-3391

för leverans under kvartal 1 2019. Avskrivning kommer att 
påbörjas under kvartal 1 år 2019. Per bokslutsdag 31 decem-
ber 2018 har utvecklingsprojekten därför nedskrivningsprö-
vats. 

Patent

Patent redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Till-
gångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nytt-
jandeperioder. Tillgångarnas restvärden och nyttjande- 
perioder prövas vid varje rapporttillfälle och justeras vid 
behov. 

Utgifter för patent redovisas som immateriell tillgång då de 
förväntas generera framtida ekonomiska fördelar och kriteri-
erna enligt IAS 38 Immateriella tillgångar är uppfyllda.

För patent tillämpas en nyttjandeperiod på 20 år. Avskriv-
ningarna ingår i posten ”Avskrivningar av immateriella till-
gångar”. Skälen till den längre avskrivningstiden är dels att 
ledtiden för beviljat patent till utvecklad och testad produkt 
som kan säljas är ovanligt lång i sjukvården, dels att sjukvår-
dens omställningsförmåga är förhållandevis trög, vilket inne-
bär att en insåld produkt kan förväntas bli använd över lång 
tid. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspris 
samt utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av till-
gången för att bringa den på plats och i skick för att använ-
das. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperioder. Utvärdering av nyttjandeperio-
den sker kontinuerligt och beräknade nyttjandeperiod är föl-
jande:

Inventarier   5 år

Det redovisade värdet för materiella anläggningstillgångar 
tas bort ur balansräkningen vid utrangering, avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar förväntas av till-
gången. Vinst eller förlust vid avyttring eller utrangering av 
en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde (efter avdrag för direkta försälj-
ningskostnader). Vinst eller förlust redovisas som övrig rörel-
seintäkt/kostnad i resultaträkningen.

Nedskrivningar av immateriella anläggningstill-
gångar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, testas vid 
varje rapportperiods slut för att fastställa eventuella ned-
skrivningsbehov. Redovisat värde testas också när indika-
tion om en värdenedgång har identifierats. En tillgång skrivs 
ned om redovisat värde överstiger dess återvinningsvärde, 
där återvinningsvärdet definieras som det högsta av en till-
gångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid beräk-
ning av  nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden 
som tillgången bedöms generera med en räntesats som 
återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de kassagenererande enheternas 
specifika risker. En separat tillgång hänförs till den minsta 
kassagenererande enhet där oberoende kassaflöden kan 
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fastställas. Nedskrivningar belastar resultatet. Nedskriv-
ningar av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet 
fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportio-
nell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten. 

Företaget fastställer även vid varje rapporteringstillfälle om 
det finns indikationer på att en tidigare nedskrivning av en till-
gång, förutom goodwill, helt eller delvis inte längre är motive-
rad. En reversering av nedskrivningen görs endast i den 
utsträckning som tillgångens redovisade värde inte översti-
ger vad företaget skulle ha redovisat (efter avskrivningen) 
om företaget inte hade gjort några nedskrivningar för till-
gången. Återföringar av nedskrivningar redovisas i resulta-
träkningen.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella till-
gångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens 
kontrakterade kassaflöden samt karaktären på tillgången. 
De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av följande 
kategorier: finansiella tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade till verk-
ligt värde över övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar 
som värderas till verkligt värde över resultaträkningen.

För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar 
som normalt inte säljs utanför koncernen och där syftet med 
innehavet är att erhålla kontraktsenliga kassaflöden Samt-
liga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella till-
gångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Dessa 
finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaffnings-
värde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Vid anskaffning av finansiella tillgångar redovisas förvän-
tade kreditförluster löpande under innehavstiden, normalt 
med beaktande av kreditförlustrisk inom de närmaste 12 
månaderna. I det fall kreditrisken ökat väsentligt reserveras 
för de kreditförluster som förväntas inträffa under hela till-
gångens löptid. Utifrån historiska data gällande betalnings-
mönster och betalningsförmåga hos motparten bedöms de 
förväntade kreditförlusterna vara begränsade.

Finansiella skulder
Koncernen har endast finansiella skulder som klassificeras 
och värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. Redovisning sker inlednings-
vis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket 
tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för 
amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodise-
ring enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden 
mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla 
på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar. Effek-
tivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga 
framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löpti-
den resulterar i det initialt redovisade värdet för den finan-
siella tillgången eller den finansiella skulden. Finansiella ford-
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ringar och skulder med kort löptid redovisas till nominellt 
värde utan diskontering.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodoha-
vanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig 
risk för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida 
medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunk-
ten för förvärvet. På grund av att bankmedel är betalnings-
bara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av 
nominellt belopp.

Varulager
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut metoden (FIFU). Nettoförsälj-
ningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga 
försäljningskostnader. Erforderlig avsättning görs för inku-
rans med hänsyn till artiklarnas ålder och artikelstatus.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar.

Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt 
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars före-
komst bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser 
eller när det finns ett åtagande som inte redovisats som en 
skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas. 

Eget kapital
Transaktionskostnader som är direkt hänförbara till emis-
sion av nya stamaktier eller optioner redovisas i eget kapital 
som ett avdrag från emissionslikviden. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsre-
dovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 
Redovisning för juridisk person samt tillämpliga uttalanden 
från Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att 
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen 
ska tillämpa av EU antagna IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt. 

De ändringar i RFR 2 Redovisning i juridiska personer som 
träder ikraft fr.o.m. 1 januari 2018 har inte haft någon väsent-
lig påverkan på moderbolagets finansiella rapporter.  

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redo-
visningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovis-
ningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konse-
kvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets 
finansiella rapporter. 

Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultat- och balansräkning är uppställd 
enligt Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 
Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid 
utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst 

redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anlägg-
ningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsätt-
ningar som egen rubrik. 

Andelar i koncernföretag
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskriv-
ningar. Prövning av värdet av andelarna görs när det finns 
indikation på att värdet minskat. Förvärvsrelaterade utgifter 
ingår som en del i anskaffningsvärdet. Erhållen utdelning 
redovisas i resultaträkningen. 

Aktieägartillskott
Bolaget redovisar aktieägartillskott i enlighet med Rådet för 
finansiell rapporterings utgivna uttalanden. Aktieägartill-
skott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktive-
ras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej 
erfordras. 

Finansiella instrument 
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9 förutom vid beräkning av 
nettoförsäljningsvärdet av kundfordringar, avtalstillgångar 
och övriga fordringar där samma principer för nedskriv-
ningsprövning och förlustriskreservering tillämpas som i 
koncernen. I moderbolaget värderas finansiella anlägg-
ningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuella ned-
skrivningar och finansiella omsättningstillgångar till det läg-
sta av anskaffningsvärdet och verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader.

Leasing
Moderbolaget har för avsikt att använda undantaget gäl-
lande tilllämpningen av IFRS 16, Leasing. 

NOT 3. VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH  
BEDÖMNINGAR
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör uppskattningar och anta-
ganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinci-
perna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. Dessa uppskattningar och antagan-
den grundas på tidigare erfarenheter och på ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden verkar rimliga. 
Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden 
används sedan för att bedöma de redovisade värdena på till-
gångar och skulder. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och antaganden. Uppskattningarna 
och antagandena ses över kontinuerligt för att identifiera 
faktorer som kan påverka det initiala antagandet. Ändring av 
uppskattningarna redovisas i den period ändringen inträf-
fade. De områden som innefattar en hög grad av bedömning 
och som är av väsentlig betydelse för koncernen anges 
nedan. 

Balanserade utvecklingsutgifter
Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i 
nya utvecklingsprojekt av produkter och bestämning av 
huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är upp-
fyllda kräver bedömningar. Efter aktivering övervakar kon-
cernledningen huruvida redovisningskraven för utvecklings-
kostnader uppfylls även fortsättningsvis och om det finns 
indikationer på att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta 
för en värdenedgång. Nedskrivningsbehovet av aktiverade 
utvecklingsutgifter prövas minst årligen. Nedskrivningspröv-



25

MediRätt AB (Publ) Org nr. 556762-3391

ningen består i att bedöma om enhetens återvinningsvärde 
är högre än dess redovisade värde. Återvinningsvärdet har 
beräknats på basis av enhetens nyttjandevärde, vilket utgör 
nuvärdet av enhetens förväntade framtida kassaflöden. Osä-
kerhet föreligger om framtida kassaflöden, samt de räntesat-
ser som ligger till grund för diskonteringsfaktorn som 
används vid nuvärdesberäkningen. 

Goodwill 
I samband med nedskrivningsprövning av goodwill ska bok-
förda värden jämföras med framtida kassagenerade enheter 
från förvärvet som nuvärdesberäknas med hjälp av en fram-
tagen diskonteringsfaktor. Osäkerhet föreligger om framtida 
kassaflöden, samt de räntesatser som ligger till grund för 
diskonteringsfaktorn som används vid nuvärdesberäk-
ningen. För ytterligare information se not 18.  

NOT 4 FINANSIELLA RISKER OCH FINANSIELLA 
INSTRUMENT
Ansvaret för att utforma koncernens finansiering och finan-
siell riskhantering åligger styrelsen och verkställs av ekono-
michefen. Riskerna utvärderas årligen i samband med bud-
getarbetet samt löpande under året vid behov. Koncernen 
utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker 
såsom kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och ränterisk. Den 
övergripande målsättningen är att minimera negativa effek-
ter på koncernens resultat och att hantera dessa risker på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Kreditrisk 
Kreditrisk är risken för att de parter som koncernen har en 
fordran på inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom för-
orsaka koncernen en finansiell förlust. Kreditrisken i kund-
fordringar är relativt sett begränsad med hänsyn till att kon-
cernens kundbas är spridd. Per balansdagen finns det inga 
kundfordringar som bedöms som osäkra och bolaget har 
inga historiska kreditförluster. Bolagets kreditrisk bedöms 
sammantaget som låg.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att 
fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med koncer-
nens skulder. Det är styrelsens bedömning att koncernen har 
tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. 
Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov 
inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida 
kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsfram-
gångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget 
kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov 
skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är 
även det allmänna marknadsläget för tillförsel av kapital av 
stor betydelse. 

Per balansdagen uppgår koncernens likvida medel till 1 207 
TSEK (3 584). Bolaget finansieras löpande genom utgivande 
av konvertibler och inlösen av teckningsoptioner, se not 30.

Koncernen 2018-12-31 
Inom 3 månader 3-12 månader 1-5 år Efter 5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 150 1 450 1 175 0 2 775

Checkräkningskredit 0 1 603 0 0 1 603

Övriga räntebärande skulder 0 7 099 0 0 7 099

Leverantörsskulder 10 693 0 0 0 10 693

Övriga skulder 4 053 0 0 0 4 053

Summa 14 896 10 152 1 175 0 26 223

Koncernen 2017-12-31 
Inom 3 månader 3-12 månader 1-5 år Efter 5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 75 225 375 0 675

Övriga räntebärande skulder 0 35 0 0 35

Leverantörsskulder 796 0 0 0 796

Övriga skulder 133 0 0 0 133

Summa 1 004 260 375 0 1 639

Moderbolaget 2018-12-31 
Inom 3 månader 3-12 månader 1-5 år Efter 5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 150 450 1 175 0 1 775

Övriga räntebärande skulder 0 6 399 0 0 6 399

Leverantörsskulder 11 828 0 0 0 11 828

Skulder till koncernföretag 39 0 0 0 39

Övriga skulder 2 973 0 0 0 2 973

Summa 14 990 6 849 1 175 0 23 014

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga betalningar för finansiella skulder:
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Valutarisk
Valutakursrisk är risken för att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden varierar på grund av förändringar i utländska 
valutakurser. Denna exponering uppstår vid inköp/försälj-
ningar i främmande valuta. Bolaget har för närvarande inte 
några transaktioner i utländsk valuta.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att förändring i marknadsräntor påver-
kar resultat och kassaflöde. Under räkenskapsåret har 400 
(300) TSEK amorterats av bolagets långfristiga lån. Per 
balansdagen uppgår skulder till kreditinstitut till 2 775 TSEK. 
Räntan är fast under tidsperioden. Räntebärande tillgångar 
uppgår till 1 207 TSEK. Bolagets ränterisk är marginell. 

Kapitalrisk
Styrelsen i bolaget övervakar koncernens kapitalstruktur och 
finansförvaltning, beslutar om ärenden som rör förvärv, 
investeringar och finansiering och övervakar löpande kon-
cernens exponering mot finansiella risker. Koncernens mål 
för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens för-
måga att fortsätta sin verksamhet för att generera skälig 
avkastning till aktieägare och nytta till övriga intressenter. 
Koncernens nuvarande policy är att inte lämna någon utdel-
ning. Först när företaget når en långsiktig lönsamhet kom-
mer förslag om utdelning till aktieägare kunna ske. 

Moderbolaget 2017-12-31 
Inom 3 månader 3-12 månader 1-5 år Efter 5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 75 225 375 0 675

Övriga räntebärande skulder 0 35 0 0 35

Leverantörsskulder 796 0 0 0 796

Skulder till koncernföretag 35 0 0 0 35

Övriga skulder 133 0 0 0 133

Summa 1 039 260 375 0 1 674

Koncernen Moderbolaget
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde
Långfristiga fordringar 254 28 28 28
Kundfordringar 2 850 0 0 0
Övriga fordringar 655 557 589 557
Upplupna intäkter (avtalstillgångar) 559 0 0 0
Likvida medel 1 207 3 584 1 207 3 579
Summa 5 525 4 169 1 824 4 164

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde
Skulder till kreditinstiutut 2 775 675 1 775 675
Checkräkningskredit 1 603 0 0 0
Övriga räntebärande skulder 7 099 35 6 399 35
Leverantörsskulder 10 693 796 11 828 796
Skulder till koncernföretag 0 0 39 35
Övriga skulder 4 053 133 2 973 133
Summa 26 223 1 639 23 014 1 674

Finansiella instrument per kategori

För finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de 
redovisade värdena vara en god approximation av de verk-
liga värdena till följd av att löptiden och/eller räntebindningen 

är kort vilket innebär att en diskontering baserat på gällande 
marknadsförutsättningar inte bedöms leda till någon väsent-
lig effekt.

Värdering av finansiella instrument till verkligt värde
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NOT 5. RAPPORTERING PER RÖRELSESEGMENT

Segmentens intäkter och resultat - 2018

Dosell Säkerhet Elimineringar
Totalt  

koncernern
Externa intäkter 0 7 571 0 7 571
Interna intäkter 0 1 240 -1 240 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 0 3
Totala intäkter 0 8 814 -1 240 7 574
Avskrivningar -352 -218 0 -570
Övriga kostnader -10 598 -8 385 1 240 -17 743
Rörelseresultat -10 950 211 0 -10 739
Finansiella intäkter - - - 0
Finansiella kostnader - - - -391
Resultat före skatt -10 950 211 0 -11 130

Övrig information per segment - 2018-12-31

Dosell Säkerhet Elimineringar
Totalt  

koncernern
Anläggningstillgångar 1) 29 016 1 962 0 30 978
Inköp av anläggningstillgångar 19 899 1 660 0 21 559

Segmentens intäkter och resultat - 2017

Dosell Säkerhet Elimineringar
Totalt  

koncernern
Externa intäkter 155 0 0 155
Interna intäkter 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 500 0 0 500
Totala intäkter 655 0 0 655
Avskrivningar 0 0 0 0
Övriga kostnader -4 893 0 0 -4 893
Rörelseresultat -4 238 0 0 -4 238
Finansiella intäkter - - - 0
Finansiella kostnader - - - -31
Resultat före skatt -4 238 0 0 -4 269

Övrig information per segment - 2017-12-31

Dosell Säkerhet Elimineringar
Totalt  

koncernern
Anläggningstillgångar 1) 9 470 0 0 9 470
Inköp av anläggningstillgångar 5 995 0 0 5 995

1) Anläggningstillgångar är exklusive finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar. 

Koncernens verksamhet är uppdelade i två segment; Dosell 
(den patenterade digitala läkemedelsautomaten) och Säker-

het (säkerhetslösningar för människor i vardagen såsom 
trygghets- och personlarm).

Koncernen har ingen kund som enskilt bidrog till 10% eller mer av koncernens intäkter. 

Information om större kunder
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Koncernen Moderbolaget
2018 2017 2018 2017

Person- och trygghetslarm 7 571 0 0 0
Pilotprojekt 0 155 0 155
Summa 7 571 155 0 155

Koncernen Moderbolaget
2018 2017 2018 2017

Bidrag Sveriges innovationsmyndighet 0 500 0 500
Övrigt 3 0 0 0
Summa 3 500 0 500

Moderbolaget
2018 2017

Inköp 1 240 0

Försäljning 0 0

NOT 6. NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

NOT 8. ÖVRIG RÖRELSEINTÄKT

NOT 7. INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget
2018 2017 2018 2017

Årets kostnad 676 0 0 0

Förfallotidpunkt:
Inom ett år 900 0 0 0
Senare än ett år men inom fem år 750 0 0 0
Senare än fem år 0 0 0 0
Summa 1 650 0 0 0

NOT 9. LEASINGAVTAL

Medirätts huvudsakliga intäktsströmmar avser intäkter från 
försäljning av person- och trygghetslarm såsom anslut-
ningsavgifter, abonnemangsavgifter och serviceintäkter. 
Anslutningsavgifter redovisas som intäkt vid leverans och 

Införandet av IFRS 16 innebär att det inte längre kommer att 
vara någon skillnad mellan operationella och finansiella lea-
singavtal för leasetagaren. Alla leasingavtal, inklusive hyres-
avtal för lokaler, skall redovisas i balansräkningen med 
undantag för korttidsavtal (kontrakt om maximalt tolv 
månader) och avtal av mindre värde. En leasetagare ska 

Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal 
avseende lokaler. Framtida minimileaseavgifter avseende 

anslutning av larmet och serviceintäkter intäktsförs i takt 
med att tjänsterna utförs. Abonnemangsavgifter intäktsförs 
i den period som avgiften avser. 

redovisa en leasingtillgång och en finansiell skuld i balans-
räkningen. I resultaträkningen ersätts den linjära operatio-
nella leasingkostnaden av en kostnad för avskrivning av den 
leasade tillgången och en räntekostnad för den finansiella 
skulden. I nuläget har koncernen endast leasingavtal avse-
ende hyreslokaler.

icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller 
enligt följande:
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ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatter-
ådgivning.

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstad-
gade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte 

NOT 10. UPPLYSNING OM ERSÄTTNING TILL REVISORN

Koncernen Moderbolaget
2018 2017 2018 2017

Årets intäkt 3 405 0 0 0

Förfallotidpunkt:
Inom ett år 4 644 0 0 0
Senare än ett år men inom fem år 2 617 0 0 0
Senare än fem år 0 0 0 0
Summa 7 261 0 0 0

Balansräkningen
Koncernen

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 582

Skulder

Leasingskuld 1 582

Påverkan på eget kapital 0

Ovanstående beräkning är gjord utifrån en marginallåneränta på 5% och kan härledas enligt följande.

Framtida minimileasingavgifter 2018-12-31 1 650

Avgår leasingavtal av mindre värde 0

Avgår kortidsleasing 0

Summa 1 650

Effekt av nuvärdeberäkning -68

Balansmässig påverkan 1 582

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
2018 2017 2018 2017

Ekonomihuset i Norr Kommanditbolag
Revisionsuppdrag 27 46 27 46
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 14 0 14

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 45 0 0 0
Summa 72 60 27 60

Koncernen är leasegivare genom operationella leasingavtal 
avseende person- och trygghetslarm som hyrs ut till kunder. 
Kunden får genom avtal nyttjanderätt till produkten, som 
dock förblir dotterbolagets iZafes egendom. Om det vid pro-
duktens återlämnande konstaterats att den utsatts för för-

Under året har bolaget utvärderat effekterna av införandet 
av IFRS 16. Övergången förväntas att medföra följande 

Införandet av IFRS 16 medför att koncernens rörelseresultat 
förbättras, samtidigt som räntekostnaderna ökar. Bolaget 

kommer att tillämpa IFRS 16 från och med den 1 januari 
2019 utan retroaktiv tillämpning.

effekter på  koncernens finansiella rapportering per 1 januari 
2019:

slitning i ej normal omfattning ska kunden ersätta iZafe för 
den onormala förslitningen. Framtida minimileaseavgifter 
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
förfaller enligt följande:

Operationella leasingavtal - leasegivare
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Koncernen Moderbolaget
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Styrelseledamöter 6 6 6 6
Varav kvinnor 3 0 3 0
Andra personer i företagets ledning inkl. VD 4 1 3 1
Varav kvinnor 0 0 0 0

Koncernen Moderbolaget
Löner och styrelsearvode 2018 2017 2018 2017
Styrelsen och verkställande direktören 1 208 678 1 208 378
Andra ledande befattningshavare 979 0 0 0
Övriga anställda 2 083 160 116 160
Summa 4 270 838 1 324 538

Ersättning till styrelsen, VD och  
ledande befattningshavare – 2018

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensions- 
kostnad

Övriga  
ersättningar Summa

Styrelsens ordförande

Anders Säfwenberg 0 0 0 523 350

Styrelseledamöter

Göran Sjönell 0 0 0 32 32
Mikael Stolt 0 0 0 0 0
Helena Gille 0 0 0 0 0
Viveca Gyberg 0 0 0 0 0
Charlotte Wiebe 0 0 0 0 0
Torgny Ander (avgått under året) 0 0 0 395 395

VD/koncernchef

Carl Johan Merner 1 208 0 413 1 573 3 194

Övriga ledande befattningshavare (3 st) 979 0 72 2 740 3 791
Summa 2 187 0 485 5 263 7 935

Ersättningar till styrelsen, VD och ledande befattningshavare 
består dels av löner och dels av fakturerade arvoden. Styrel-
searvoden redovisas som grundlön/styrelsearvode i tabel-
len och fakturerade konsultarvoden redovisas som övriga 
ersättningar. Arvoden som har fakturerats av närstående 
personer redovisas som Övriga externa kostnader i resulta-
träkningen alternativt som en avgående post mot emissions-

belopp som redovisas direkt i eget kapital. I Övriga ersätt-
ningar ingår även fakturerad ränta uppgående till 220 (0) 
TSEK. Anders Säfwenberg, Torgny Ander, Göran Sjönell och 
Carl Johan Merner har utöver sina uppgifter i rollen som sty-
relseledamot/VD utfört operativa konsulttjänster för Medi-
Rätt vilket fakturerats från eget bolag. 

2018 2017
Medeltalet anställda Antal anställda Varav antal män Antal anställda Varav antal män
Moderbolaget 1 1 1 1
Dotterbolaget 5 4 0 0

6 5 1 1

NOT 11. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNAD
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Ersättning till styrelsen, VD och  
ledande befattningshavare – 2017

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensions- 
kostnad

Övriga  
ersättningar Summa

Styrelsens ordförande

Anders Säfwenberg 0 0 0 350 350

Styrelseledamöter

Torgny Ander 0 0 0 177 177
Göran Sjönell 0 0 0 0 0
Helena Gille 0 0 0 0 0
Viveca Gyberg 0 0 0 0 0
Charlotte Wiebe 0 0 0 0 0

VD/koncernchef

Carl Johan Merner 678 0 0 920 1 598
Summa 678 0 0 1 447 2 125

Koncernen Moderbolaget
Sociala kostnader 2018 2017 2018 2017
Avgiftsbestämda pensionskostnader för styrelsen/VD 413 0 413 0
Avgiftsbestämda pensionskostnader för övriga anställda 193 0 0 0
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 524 264 534 264
Summa 2 130 264 947 264

Pensionsförpliktelser
Bolaget har inga pensionsförpliktelser varken till nuvarande 
eller tidigare styrelse, verkställande direktör eller andra 
ledande befattningshavare. 

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Patent -352 -418 -352 -418
Inventarier -218 0 0 0
Summa -570 -418 -352 -418

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Räntekostnader -391 -31 -342 -31
Summa -391 -31 -342 -31

Avtal om avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömse-
sidig uppsägningstid om 12 månader. Det finns inget kon-
trakterat avgångsvederlag till verkställande direktören. Mel-
lan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en 
ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. 

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Aktuell skatt -182 0 0 0
Redovisad skatt -182 0 0 0

NOT 14. INKOMSTSKATT

NOT 12. AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

NOT 13. FINANSIELLA KOSTNADER
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Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 8 937 2 942 8 937 2 942
Årets balanserade utgifter 19 899 5 995 19 899 5 995
Utgående redovisat värde 28 836 8 937 28 836 8 937

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Redovisat resultat före skatt -11 130 -4 269 -11 289 -4 271

Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %) 2 449 939 2 484 940

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -20 -47 -16 -47
Skatteeffekt på avdragsgilla kostnader som redovisas  
direkt mot eget kapital 244 0 244 0

Ökning av underskottsavdrag innevarande år utan   
motsvarande aktivering -2 855 -892 -2 712 -893

Redovisad skatt -182 0 0 0

NOT 16. BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER

Preliminär förvärvsanalys Moderbolag
Tillgångar och skulder i förvärvat bolag
Materiella anläggningstillgångar 520
Kundfordringar och övriga rörelsetillgångar 3 976
Likvida medel 209
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -3 737
Netto identifierbara tillgångar och skulder 968

Koncerngoodwill 7 032
Förvärvspris 8 000

Tillkommer/avgår
Kassa (förvärvad) 209
Säljarrevers 2 000
Netto likvidpåverkan 5 791

NOT 15. FÖRVÄRV AV RÖRELSER

Skillnad mellan skatt enligt gällande skattesats och redovisad skattekostnad redovisas i tabellen nedan. 

Koncernen genererar förluster och företagsledningen kan 
inte bedöma när i tiden dessa skattemässiga underskottsav-
drag kan komma att utnyttjas. Skattemässiga underskotts-
avdrag i koncernen uppgår per den 31 december 2018 till 46 

Den 2 juli 2018 förvärvade Medirätt samtliga aktier i iZafe AB 
för en köpeskillingen uppgående till 8 Mkr. Förvärvet har 
skett som ett led i att stärka verksamheten inför lanseringen 
av Dosell. Från förvärvsdatum bidrog Sensec Personlig 
Säkerhet med 7 571 TSEK till koncernens omsättning och 
211 TSEK till koncernens rörelseresultat. Om Sensec Per-
sonlig Säkerhet hade konsoliderats från och med rapportpe-
riodens början hade bidraget till koncernens omsättning 

169 (33 839) TSEK. För moderbolaget uppgår skattemäs-
siga underskottsavdrag per den 31 december 2018 till 46 
153 (33 827) TSEK. 

varit 15,1 TSEK och till koncernens rörelseresultat +923 
TSEK. Det finns inga förvärvskostnader förknippade med 
förvärvet. Skillnaden mellan köpeskillingen och identifier-
bara tillgångar och skulder har allokerats till goodwill. Good-
willen bedöms vara hänförlig till förväntade synergieffekter 
då MediRätt får tillgång till teknik och försäljningskapacitet 
som kraftigt förbättrar förutsättningarna för den kommande 
lanseringen av Dosell. Godwillen bedöms ej vara skattemäs-
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Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 393 8 393 8 393 8 393
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 393 8 393 8 393 8 393
Ingående avskrivningar -7 861 -7 442 -7 861 -7 442
Årets avskrivningar -352 -418 -352 -418
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 213 -7 860 -8 213 -7 860
Utgående redovisat värde 180 533 180 533

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0
Inköp 1 660 0 0 0
Övertaget anskaffningsvärde vid förvärv 520 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 180 0 0 0
Ingående avskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -218 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -218 0 0 0
Utgående redovisat värde 1 962 0 0 0

Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Förvärv 7 032 0

Utgående redovisat värde 7 032 0

Koncernens goodwill fördelas på nedanstående Koncernen
 kassagenererande enheter 2018-12-31 2017-12-31

iZafe AB 7 032 0

Utgående redovisat värde 7 032 0

NOT 17. PATENT

NOT 19. INVENTARIER

NOT 18. GOODWILL

Inför varje rapporteringstillfälle gör styrelsen en prövning för 
att säkerställa att det inte finns något nedskrivningsbehov av 
goodwill eller andra immateriella tillgångar. Nedskrivnings-
prövningen utgår från en kassaflödesprognos för beräkning 
av nyttjandevärdet. Det beräknade nyttjandevärdet jämförs 
sedan med det redovisade värdet. Bedömningen av framtida 
kassaflöden baseras på antaganden av de ekonomiska för-
hållanden som förväntas råda, framtida tillväxt, rörelsemar-
ginaler och investeringsbehov. Det beräknade värdet utgår 
från bolagets budget för 2019 och finansiella prognoser till 
och med 2023. Kassaflöden bortom femårsperioden beräk-
nas med hjälp av en bedömd konservativ långsiktig tillväxt-
takt på 2%.

De framtida kassaflödena har nuvärdesberäknats med en 
diskonteringsfaktor uppgående till 13% efter skatt. Diskonte-
ringsräntan ska bland annat återspegla marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och företagsspecifika 
risker. Vid fastställande av diskonteringsräntan används en 
vägd genomsnittlig kapitalkostnad där hänsyn tagits till anta-
ganden om riskfri ränta, marknadsriskpremium, kapital-
struktur, upplåningsränta och aktuell skattesats.
Baserat på de antaganden som presenteras ovan överstiger 
nyttjandevärdet redovisat goodwillvärde för den kassagene-
rerande enheten. En rimlig förändring av något av dessa 
antaganden skulle inte föranleda ett nedskrivningsbehov.
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Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 50 50

Förvärv 8 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 050 50

Ingående nedskrivningar -50 -50

Utgående ackumulerade nedskrivningar -50 -50

Utgående redovisat värde 8 000 0

Företag 2018-12-31 2017-12-31

Dosell AB 0 0

iZafe AB 8 000 0

Utgående redovisat värde 8 000 0

NOT 20. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Företag Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Org.nr Säte
Dosell AB 100 % 100 % 500 556898-3018 Stockholm
iZafe AB 100 % 100 % 1 000  556598-8812 Stockholm

Bolagets bedömning är att betalning kommer att erhållas för kundfordringar som är förfallna med inte skrivits ned, då kunder-
nas betalningshistorik är god.  

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 28 0 28 0
Tillkommande fordringar 226 28 0 28
Utgående redovisat värde 254 28 28 28

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Kundfordringar 2 850 0 0 0
Osäkra kundfordringar 0 0 0 0
Avtalstillgångar (upplupna intäkter) 559 0 0 0
Summa 3 409 0 0 0

Koncernen Moderbolaget
Löptidsanalys över ej nedskrivna kundfordringar  
och avtalstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ej förfallet 1 419 0 0 0
1-30 dagar 1 591 0 0 0
31-90 dagar 333 0 0 0
91-180 dagar 32 0 0 0
Över 181 dagar 34 0 0 0
Summa 3 409 0 0 0

NOT 21. ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 22. KUNDFORDRINGAR OCH AVTALSTILLGÅNGAR
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Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna intäkter (avtalstilgångar) 559 0 0 0
Övriga poster 45 75 20 75
Summa 604 75 20 75

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Bankmedel 1 207 3 584 1 207 3 579
Summa 1 207 3 584 1 207 3 579

NOT 23. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 24. LIKVIDA MEDEL

Registrerat Ändring aktier
Ökning aktie- 
kapital (SEK)

Totalt antal  
aktier

Totalt aktie- 
kapital (SEK)

Kvot- 
värde (SEK)

Nybildning - 2008 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00
Nyemission - 2008 1 700 000 1 700 000 1 800 000 1 800 000 1,00
Nyemission - 2009 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000 1,00
Nyemission - 2010 1 105 000 1 105 000 3 105 000 3 105 000 1,00
Nyemission - 2011 600 000 600 000 3 705 000 3 705 000 1,00
Nyemission - 2012 3 705 000 3 705 000 7 410 000 7 410 000 1,00
Teckningsoption - 2014 210 000 210 000 7 620 000 7 620 000 1,00
Teckningsoption - 2015 920 278 920 278 8 540 278 8 540 278 1,00
Teckningsoption - 2016 2 131 750 2 131 750 10 672 028 10 672 028 1,00
Teckningsoption - 2017 1 245 000 1 245 000 11 917 028 11 917 028 1,00
Teckningsoptioner/konvertibler - 2018 2 002 190 2 002 190 13 919 218 13 919 218 1,00
Nyemission - 2018 711 111 711 111 14 630 329 14 630 329 1,00

NOT 25. AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan:

Aktierna utges i två serier, serie A och Serie B. Det finns 600 
000 A-aktier och 14 030 329 B-aktier utgivna i bolaget. A-ak-
tie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per 
aktie. Aktierna av serie A och B medför samma rätt till andel i 
bolagets tillgångar och vinst. Enligt bolagsordningen ska 
aktiekapitalet vara lägst SEK 7 000 000 och högst SEK 28 
000 000 och antalet aktier vara lägst 7 000 000 och högst 28 
000 000. Alla per balansdagen registrerade aktier är fullt 
betalda. 

NOT 26. ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
Övrigt tillskjutet kapital består av de emissioner som genom-
förts. Nyemissionen samt inlösen av konvertibel/teck-
ningsoptioner som genomfördes under 2018 ökade Övrigt 
tillskjutet kapital med 6 629 TSEK (exkl pågående nyemis-
sion) efter avdrag för emissionskostnader som uppgick till 1 
108 TSEK. 

NOT 27. BALANSERAT RESULTAT INKLUSIVE ÅRETS 
RESULTAT
Balanserat resultat inklusive årets resultat utgörs av sum-
man av årets resultat och resultat från tidigare perioder. 
Balanserat resultat inklusive övrigt tillfört kapital utgör fritt 
eget kapital tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
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På extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 beslutades om 
en emission av 1,2 miljoner teckningsoptioner i TO5B, som 
berättigar till teckning av 1,2 miljoner aktier av serie B till en 
kurs om 15 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptionerna kan ske löpande under perioden 31 
januari 2017 till 31 januari 2019. Teckningsoptionerna emit-
terades mot betalning om 0,10 kronor per option och med 
avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktie-
kapital kan med dessa teckningsoptioner ökas med högst 
1,2 miljoner kronor.    

Räntan på lån till kreditinstitut uppgår till +3,81% för inlåning i MediRätt AB och 3,45% för inlåning i iZafe AB. 

Moderbolag

2018-12-31

Bolagsstämman har att behandla (SEK)

överkursfond 23 223 210

balanserat resultat -45 454 084

årets resultat -11 288 902

-33 519 776

Styrelsen föreslår att i ny  
räkning överförs -33 519 776

-33 519 776

Koncernen

2018-12-31 2017-12-31
Resultat per aktie före/efter  
utspädning (SEK) -0,9 -0,4

Årets resultat hänförligt till  
moderbolagets aktieägare -11 312 -4 269
Vägt genomsnitt av antalet ute- 
stående aktier före/efter  
utspädning 13 042 969 11 319 439

NOT 29. RESULTAT PER AKTIE

NOT 28.  FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

NOT 30.  TECKNINGSOPTIONER OCH  
KONVERTIBELLÅN

Vid fullt utnyttjande av samtliga ovan nämnda teckningsop-
tioner skulle de nyemitterade aktierna, givet att aktiekapitalet 
inte förändras dessförinnan och att inga omräkningar aktua-
liseras till följd av teckningsoptionsvillkoren, utgöra cirka 7 
procent av aktiekapitalet och antalet röster i bolaget. 

MediRätt AB och European Select Growth Opportunities 
Fund, har tecknat avtal om finansiering genom utgivning av 
konvertibler till ett värde om högst 50 MSEK. Kapitaltillskot-
tet kommer att användas till utveckling och lansering av den 
digitala läkemedelsautomaten Dosell.

Under kvartal två 2018 emitterades 25 konvertibler till en 
nominell kurs om 100 000 kronor per konvertibel, vilket till-
förde bolaget 2,5 MSEK, vilket motsvarar hälften av den initi-
ala Tranchen om 5 MSEK. Under fjärde kvartalet emitterades 
25 konvertibler till en nominell kurs om 100 000 kronor per 
konvertibel, vilket tillförde bolaget ytterligare 2,5 MSEK. 
Under fjärde kvartalet emitterades även 45 konvertibler till en 
nominell kurs om 100 000 kronor per konvertibel, vilket till-
förde bolaget 4,5 MSEK. Konvertibellånet löper på 12 måna-
der. Lånet löper utan ränta. Konverteringspriser är rabatterat 
med 10% i förhållande till referenspriset, vilket motsvarar det 
lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) 
under de senaste 15 handelsdagarna omedelbart före datu-
met för konvertering. MediRätt kan välja mellan att återbe-
tala med kontanter, konvertera till aktier eller en kombination 
av båda. Konvertibler till ett värde av 3,9 MSEK har omvand-
lats till aktier och stärker bolagets egna kapital. 

Som skydd mot utspädning har teckningsoptioner getts ut 
kostnadsfritt till bolagets befintliga aktieägare. För mer 
detaljerad information se bolagets hemsida, www.mediratt.
com.

Utöver ovan nämnda teckningsoptionsprogram och konver-
tibler finns det för närvarande inga andra utestående teck-
ningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instru-
ment som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på 
annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget. 

Optioner och teckningsoptioner har en utspädningseffekt 
när de skulle leda till en emission av stamaktier till en kurs 
som är lägre än genomsnittskursen på stamaktierna i perio-
den. Utspädningsbeloppet är stamaktiernas genomsnitt-
skurs under perioden efter avdrag för emissionskursen. För 
samtliga optionsprogram är den genomsnittliga kursen 
högre än avtalad teckningskurs. Men, potentiella stamaktier 
ger endast ger upphov till utspädning när en konvertering av 
dem skulle minska vinsten eller öka förlusten. För aktuella 
räkenskapsår innebär en konvertering av potentiella sta-
maktier att resultat per aktie minskar förlusten och någon 
utspädning uppstår därav ej.     
    

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Förfaller inom 1 år 1 600 300 600 300
Förfaller mellan 2-5 år 1 175 375 1 175 375
Summa 2 775 675 1 775 675

NOT 31. SKULDER TILL KREDITINSTITUT



37

MediRätt AB (Publ) Org nr. 556762-3391

Räntan på krediten uppgår till +3,35%. Krediten förlängs vid kredittidens utgång med 12 månader om inte banken meddelar 
annat.   

I moderbolaget ingår övriga räntebärande skulder i posten Övriga kortfristiga skulder. 

Se not 30.

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Utställda konvertibellån 9 500 0 9 500 0
Omvandling till aktier -3 900 0 -3 900 0
Summa 5 600 0 5 600 0

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 2 000 0 0 0
Varav utnyttjat 1 603 0 0 0
Summa 2 000 0 0 0

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående värde 0 0 0 0
Tillkommande skulder 97 0 0 0
Summa 97 0 0 0

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående värde 35 0 35 0
Upptagna lån 7 064 35 6 364 35
Amortering 0 0 0 0
Summa 7 099 35 6 399 35

NOT 32. ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 33. CHECKRÄKNINGSKREDIT

NOT 35. FÖRSKOTT FRÅN KUNDER

NOT 34. ÖVRIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER
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Koncernen

2018 2017

Skulder till kreditinstitut

Ingående värde 675 975

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 100 -300

Utgående värde 2 775 675

Övriga långfristiga skulder (konvertibellån)

Ingående värde 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 500 0

Ej kassaflödespåverkande förändringar:

Omvandling till aktier -3 900 0

Utgående värde 5 600 0

Checkräkningskredit

Ingående värde 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 603 0

Utgående värde 1 603 0

Övriga räntebärande skulder

Ingående värde 35 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 064 35

Utgående värde 7 099 35

NOT 36. KASSAFLÖDE HÄNFÖRLIGT TILL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Personalrelaterade poster 750 0 0 0
Övriga poster 440 888 35 877
Summa 1 190 888 35 877

NOT 37. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Andelar i koncernföretag 7 980 0 8 000 0
Företagsinteckningar 5 100 1 500 2 100 1 500
Summa 13 080 1 500 10 100 1 500

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

NOT 38. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUAL- 
FÖRPLIKTELSER
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NOT 39. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under rapportperioden har inlåning från bolagets VD skett 
med 1 595 (800) TSEK samt från VDs närstående bolag med 
400 (400) TSEK. Lånen löper med 10% ränta och återbetalas 
vid anmodan. 
Inlåning har även skett från andra styrelseledamöter/närstå-
ende personer/aktieägare med 5 069 TSEK. Lånen löper 
med 5% ränta. Lånen ska återbetalas senast den 21 augusti 
2019. Inlåningen har skett för att förbättra bolagets likviditet. 
Utöver detta har koncernen inte gjort några affärer med när-
stående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och 
ersättningar till styrelsen och företagsledningen som pre-
senteras i not 11. 

NOT 40. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANS- 
DAGEN
• MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om 

beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 
kr. 

• MediRätts dotterbolag iZafe tecknar avtal med Filmsta-
den om leverans av personlarm med tillhörande säker-
hetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 
230 stycken. 

• MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav 
med 118 000 aktier. 

• MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 
MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla 
aktieägare. 

• SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investe-
rar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB. 

• I samband med leveransen av de första Dosellappara-
terna lanseras den tillhörande mobilapplikationen till 
Dosell på Appstore och Google Play. Genom appen kan 
användningen övervakas av vårdgivare, och på sikt även 
av anhöriga.

• MediRätt tillsätter Tobias Johansson som ny försälj-
ningschef och vice VD i koncernen. Han efterträder Klas 
Arvidsson vars konsultavtal löpte ut i slutet av februari.  

• MediRätts dottebolag iZafe tecknar nytt avtal och blir 
leverantör av personlarmstjänster till Lassila & Tikanoja 
Sverige (L&T).

• Anders Segerström, Vd för MediRätts dottebolag iZafe 
föreslås ta över som ny VD och koncernchef. Carl Johan 
Merner föreslås tillträda som ny arbetande styrelseord-
förande vid årsstämman 10 april. 

• MediRätt vinner upphandling om personlarm i Solna 
stad tillsammans med Stanley Security.

• MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning 
av iZafe till Sensec Holding.

• MediRätts dotterbolag iZafe har vunnit en upphandling 
med Sala kommun om leverans av personlarm.

• MediRätts dotterbolag iZafe tecknar avtal med Fastig-
hetsbyrån om leverans av personlarm.

Resultat före finansnetto 

Resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med det vägda 
genomsnittligt antalet utestående 
aktier under perioden efter utspädning.

 
Resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med det vägda 
genomsnittligt antalet utestående 
aktier under perioden före utspädning. 

Eget kapital i procent av balansom-
slutningen.

NOT 41. DEFINITION AV NYCKELTAL

Rörelseresultat

Resultat per aktie  
efter utspädning

 

Resultat per aktie  
före utspädning

Soliditet



Stockholm den 3 april 2019

MediRätt AB (publ) 

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning 
har angivits den 3 april 2019

MEDIRÄTT AB (556762-3391) har den 4 april 2018 UC BRONS (KREDITVÄRDIG)
UC BRONS indikerar att MEDIRÄTT AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget 
baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras 
dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.

UNDERSKRIFTER 40

Carl Johan Merner
VD

Anders Säfwenberg
Styrelseordförande

Viveca Gyberg
Styrelseledamot

Göran Sjönell
Styrelseledamot

Charlotte Wiebe
Styrelseledamot

Mikael Stolt
Styrelseledamot

Helena Gille
Styrelseledamot

Håkan Uddström
Auktoriserad revisor

UNDERSKRIFTER
Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstan-
darder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovis-
ningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och före-
tagets ställning och resultat, samt att koncernförvaltnings- 
 

berättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verk-
samhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i kon-
cernen står inför.
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL BOLAGSSTÄMMAN I MEDIRÄTT AB (PUBL),  
ORG.NR 556762-3391

REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN-
REDOVISNINGEN

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för MediRätt AB (publ)) för räkenskapsåret 
2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 7-40 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finan-
siella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för moderbolaget och kon-
cernen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbola-
get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Detta innefattar att, baserat på min bästa kunskap och 
övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisors-
förordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits 
det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess 
moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncern- 
redovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-7. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-
dovisningen omfattar inte denna information och jag gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att 
rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseen-
det.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upp-
rättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS 
så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fort-
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revi-
sionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
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enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-
mar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck-
liga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido-
sättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och till-
hörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen återger de under- 
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag  tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för enhe-
terna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att 
göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av kon-
cernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalan-
den.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel-

ser under revisionen, däribland de eventuella betydande bris-
ter i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för MediRätt AB (publ) 
för räkenskapsåret 2018) samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbola-
get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens eko-
nomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bola-
gets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nöd-
vändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skö-
tas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om 
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detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola-
get, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag gran-
skat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Håkan Uddström
Auktoriserad revisor

Boden den 3  april 2019
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