


ALLA HAR RÄTT ATT KÄNNA SIG TRYGGA I 
HEMMET OCH PÅ ARBETSPLATSEN.

MediRätt, som är under pågående namnbyte till iZafe 
Group, har utvecklat den patenterade digitala läke
medelsautomaten Dosell som tillsammans med en 
rad applikationer fungerar som hemmets digitala 
hälsoterminal. Tillsammans med våra bransch
ledande personlarm, trygghetslarm och vår larm 

centrallösning kan vi därmed erbjuda ett heltäckande 
erbjudande inom säkerhet och trygghet – för både 

hemmet och arbetsplatsen. 

Våra produkter och lösningar är ett svar på de 
 utmaningar som uppstår med en i samhället ökande 

förskrivning av läkemedel till äldre, en otryggare 
arbetsmiljö och en digitaliseringsvåg inom vården.

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

North Premier sedan januari 2018.



3

INNEHÅLL

OM VERKSAMHETEN

VD HAR ORDET

AFFÄRSÖVERSIKT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

FINANSIELL ÖVERSIKT

FINANSIELLA RAPPORTER

REDOVISNINGSPRINCIPER, RISKER OCH 
ÖVRIG INFORMATION

FINANSIELL KALENDER

CERTIFIED ADVISER & KONTAKT

4

5

6

7

8

9

10

20

20

INNEHÅLL



4OM VERKSAMHETEN

M ediRätt, som genomgår namnbyte till iZafe Group, är 
ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryg-
gare läkemedelshantering och ökad säkerhet på 

arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken 
för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och 
avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- 
och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder 
vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag. 

iZafe – trygghets- och personlarm
iZafe erbjuder säkerhetslösningar för ökad trygghet och säkerhet 
för människor i vardagen, bland annat trygghets- och personlarm. 

Idag levererar iZafe trygghetslösningar till en tredjedel av Sveri-
ges kommuner och är därmed en viktig aktör på den snabbt 
växande marknaden för säkerhets- och välfärdsteknik. 

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 kopp-
las till Dosell. På så sätt kan användaren fortsätta bo hemma 
samtidigt som det frigör resurser för vårdcentraler och sjukhus. 

OMSÄTTNING: 
3 342 TSEK (0 TSEK) 

RESULTAT EFTER SKATT: 
-5 110 TSEK (-2 737 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE 
UTSPÄDNING: 
-0,3 SEK (-0,2 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 MAR:  
16 108 600  (12 567 028)  

FÖRSTA KVARTALET I 
SAMMANDRAG
– KONCERNEN

OM VERKSAMHETEN
– HELHETSKONCEPT FÖR EN TRYGGARE VARDAG
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Anders Segerström, VD MediRätt

D et är med stor glädje som jag nu tagit över VD- 
posten för hela MediRätt, efter att ha drivit dotter-
bolaget iZafe framåt i samma position. Mitt första 

och viktigaste åtagande blir nu att samla hela bolagets 
produkt- och tjänsteportfölj under ett och samma tak, där 
det naturliga steget blir att genomföra vårt redan offentlig-
gjorda namnbyte till iZafe. Genom att använda ett och 
samma varumärke blir vårt erbjudande tydligare för kunder,  
anställda, investerare, börsen och myndigheter. Detta 
kommer att leda till effektivare kommunikation och för-
säljning och gynna hela vår affär. Jag ser fram emot att 
arbeta sida vid sida med vår styrelseordförande Carl 
Johan Merner och bygga en välmående koncern med 
trygghet som huvudfokus.   

iZafes produktportfölj består idag av våra personlarm, 
trygghetslarm och läkemedelsautomaten Dosell. Detta gör 
att vi kan erbjuda en lång rad av olika trygghetsprodukter 
för såväl arbetsplatsen som för hemmet. Vi är därmed väl 
positionerade för flera av de större trender som påverkar 
vårt samhälle idag, där några av de mest framträdande är 
den höga förskrivningen av läkemedel till de äldre, att 
arbetsmiljön på många arbetsplatser upplevs som allt 
otryggare, samt de ökade satsningar som sker inom digi-
talisering av vården. Jag ser stora möjligheter för oss att 
etableras som en nyckelspelare på marknaden för trygg-
hets- och säkerhetstjänster.

Under det första kvartalet har vår försäljning gått starkt, där 
vi tecknat många nya kunder och abonnemang för våra 
larmlösningar samtidigt som flera kommuner tecknat avtal 
om Dosell som nu testas i verklig vårdmiljö. Vi ser mycket 
fram emot att kunna visa på den praktiska nyttan av Dosell 
och de positiva effekter den har för läkemedelshantering i 
hemmet, tidsbesparing för vårdpersonal och för minskade 
vårdkostnader för kommuner. Att vi dessutom fått ett posi-
tivt granskningsbesked för vår patentansökning avseende 
styrsystemet för Dosell gör att vi känner oss ännu tryggare 
med läkemedelsautomatens förtjänster på lång sikt. 

Vi har högt ställda mål på hur vår verksamhet ska utvecklas 
och följer våra nyckeltal nära, vilka vi presenterar närmre 
på nästa sida. Tillsammans ska vi som bolag nå och över-
träffa våra mål. 

VI SER MYCKET FRAM EMOT 
ATT KUNNA VISA PÅ DEN 
PRAKTISKA NYTTAN AV 

DOSELL OCH DE POSITIVA 
EFFEKTER DEN HAR FÖR 

LÄKEMEDELSHANTERING I 
HEMMET

VD HAR ORDET
– MEDIRÄTT BLIR IZAFE

VD HAR ORDET
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AFFÄRSÖVERSIKT
– MEDIRÄTT OCH IZAFE

3 %
CHURN **

330 SEK
ARPU*

601
KUNDER

70 000 SEK
Ökad månads- 

fakturering i snitt/
månad

3 828
ABONNEMANG

150–200
Nya abonnemang  

varje månad *  Genomsnittlig månadsintäkt per användare
**  Antalet abonnemang som sagts upp delat med antalet nytecknade 
      abonnemang

100 000 000 kr

80 000 000 kr

60 000 000 kr

40 000 000 kr

20 000 000 kr

 kr

 20 000 000 kr

2019 2020 2021 2022 2023

Omsättning Varukostnad Tb1 Operativa kostnader Resultat

5-ÅRSPROGNOS
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

FÖRSTA KVARTALET   JAN–MAR EFTER PERIODENS SLUT

• 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 Filmsta-
den om leverans av personlarm med tillhörande säkerhets-
app 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, 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 
Appstore och Google Play. Genom appen kan användningen 
övervakas av vårdgivare, och på sikt även av anhöriga.

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

• MediRätts dotterbolag iZafe tecknar nytt avtal och blir leve-
rantör av personlarmstjänster till Lassila & Tikanoja Sverige 
(L&T).

• Anders Segerström, Vd för MediRätts dotterbolag iZafe tar 
över som ny VD och koncernchef den 10 april. Samtidigt till-
träder Carl Johan Merner som ny arbetande styrelseord-
förande. 

• MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling om leve-
rans av personlarmstjänster till snabbväxande Solna stad, 
strax norr om Stockholm.

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

• MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling med 
Sala kommun om leverans av personlarm. Upphandlingen 
gäller ett ramavtal om cirka 150 personlarm där iZafe valdes 
som ensam leverantör.

• Mellan den 12-26 mars har MediRätts VD Carl Johan Merner 
köpt 42 000 aktier i bolaget, till genomsnittskursen 5,17 SEK.

• MediRätts dotterbolag iZafe tecknar ett 
ramavtal med Fastighetsbyrån. iZafe 
ska inom ramen för avtalet erbjuda per-
sonlarm till Fastighetsbyråns mäklare 
runt om i landet.

• MediRätts nuvarande styrelseordförande 
Carl Johan Merner utökar sitt aktieinne-
hav med ytterligare 20 000 aktier

• Styrelse och anställda i MediRätt- 
koncernen har fått erbjudande om att 
köpa aktier direkt av European Select 
Growth Opportunities Fund, ESGO.

• Vid bolagsstämman den 10 april beslutas 
att MediRätt kommer att byta namn till 
iZafe Group. Namnbytet är ett naturligt 
nästa steg i utvecklingen av koncernen, 
då försäljning av både läkemedelsauto-
maten Dosell och larmlösningar sker 
genom dotterbolaget iZafe.

• Anders Segerström blir ny VD för Medi-
Rättkoncernen (under namnändring till 
iZafe Group)

• MediRätt (inom kort iZafe Group) för-
stärker ledningsgruppen med Göran 
Hermanson som den 11 april ansluter i 
rollen som Chief Operating Officer. 
Göran Hermanson har en bakgrund från 
Verisure och Securitas Direct, som han 
var med och byggde upp och tog från 
800 till 2 miljoner kunder världen över. 

• MediRätt avslutar samarbetet med Euro-
pean Select Growth Opportunities Fund 
(ESGO).

• Svenska Patent- och Registreringsverket 
PRV har lämnat positiva gransknings-
besked för en patentansökning som 
MediRätt lämnat in avseende styrsyste-
met för Dosell. 

• MediRätt kontrakterar KPMG för att kart-
lägga de krav som MediRätt behöver 
uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First 
North Premier till börsens huvudlista.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERNEN

FINANSIELL ÖVERSIKT

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 
342 TSEK (0). Intäkterna hänförs huvudsakligen till 
försäljning av larm- och säkerhetsprodukter men även 
försäljning från bolagets digitala läkemedelsautomat 
Dosell har nu börjat att inflyta. För jämförelseåret 
visar inte koncernen några intäkter då dotterbolaget 
iZafe förvärvades först i början av juli år 2018.   

Övriga externa kostnader för första kvartalet uppgick 
till 4 032 TSEK (2 090). Ökningen mellan åren kan 
hänföras till kostnader i förvärvat bolag.

Personalkostnader för första kvartalet uppgick till 3 
165 TSEK (539). Årets kostnader avser dels anställda 
i dotterbolaget iZafe men även för moderbolagets VD. 
För jämförelseperioden avser beloppet i sin helhet 
kostnader hänförliga till bolagets VD. Vid utgången 
av perioden uppgick antal anställda till 10 personer i 
förhållande 1 person för motsvarande period före-
gående år. 

Avskrivningar av immateriella tillgångar för första 
kvartalet uppgick till 830 TSEK (104) och är hänförliga 
till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell 
samt patent. Avskrivningar av balanserade utveck-
lingsutgifter har påbörjats under första kvartalet 2019 
då Dosell har lanserats och försäljning har påbörjats. 
Avskrivningar av materiella tillgångar för första kvar-
talet uppgick till 337 TSEK (0) och är hänförliga till 
avskrivningar av personlarm samt nyttjanderätter 
som balansförts i samband med övergången till 
IFRS16.  

Finansnettot hänförs huvudsakligen till ränta för 
extern inlåning från kreditinstitut och checkräknings-
kredit samt ränta på leasingskuld.

Resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -5 
110 TSEK (-2 737). Resultat per aktie uppgick till -0,3 
SEK (-0,2).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH  
LIKVIDITET
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 
 första kvartalet uppgick till -1 774 TSEK (-1 594) till 
följd av fortsatt fokus på utveckling och kommersia-
lisering av Dosell i kombination med ännu begrän-
sade intäkter. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för första 
kvartalet uppgick till -4 380 TSEK (-1 604) och avser 
framförallt utvecklingskostnader för produkten 
Dosell men även inköp av larmprodukter. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för första 
kvartalet uppgick till 5 167 TSEK (-248), vilket avser 
influten likvid avseende konvertibellån 2 500 TSEK, 
riktad nyemission om 3 000 TSEK, inlåning från VDs 
närstående bolag/styrelse om 300, förändring 
checkräkningskredit -276 TSEK, samt amortering av 
lån uppgående till 357 TSEK, varav 207 TSEK avser 
förändring av leasingskulden. 

Under kvartalet har två riktade nyemissioner skett. 
Dels en till SveKon mot betalning genom kvittning av 
fordran till ett värde av 3 000 TSEK samt en riktad 
nyemission för delbetalning av förvärv av Izafe till 
Sensec Holding till ett värde av 1 513 TSEK. Per rap-
portdatum är bolagets kvarvarande skuld till Sensec 
Holding 1,4 Mkr. Reglering kommer att ske kontant 
under kommande kvartal vilket kommer att påverka 
kassaflödet i kommande rapportperiod. Medirätt 
har pantsatt aktierna i iZafe som säkerhet för erläg-
gande av resterande köpeskilling. 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 220 
TSEK (138). 

Balansomslutningen för första kvartalet uppgick till 
45 934 TSEK (12 220). Förvärvet av iZafe under kvartal 
3 2018 samt Dosell utveckling har medfört att bola-
gets balansomslutning ökat markant. Väsentliga 
poster i balansräkningen är goodwill som uppstod i 
samband med förvärvet uppgående till 7 032 TSEK 
(0) samt utvecklingskostnader avseende Dosell upp-
gående till 31 469 TSEK (10 517). 

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER
Investeringar för första kvartalet uppgick till 4 380 
TSEK (1 604) och avser balanserade utvecklingsut-
gifter för produkten Dosell samt inköp av personlarm. 
Balanserade utvecklingsutgifter avser i sin helhet 
utgifter avseende underleverantörer. Avskrivningar 
av balanserade utvecklingsutgifter har påbörjats 
under kvartalet då produkten har lanserats och 
försäljning har påbörjats. 
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NYCKELTAL 
KONCERNEN

NYCKELTAL

(TSEK)
Q1 

2019
Q1

2018
Helår 
2018

Omsättning 3 342 0 7 571
Rörelseresultat (EBIT)1 -5 022 -2 733 -10 739
Resultat efter finansiella poster (EBT) -5 110 -2 737 -11 130
Resultat per aktie före utspädning, kr 2 0,3 0,2 0,9
Eget kapital per aktie kr 3 0,73 0,66 0,69
Soliditet % 4 25,5% 67,5% 23,2%
Aktiekurs på balansdagen, kr 5,1 6,2 6,1
Antal aktier vid periodens slut 16 108 600 12 567 028 14 630 329

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 15 219 437 12 239 250 13 042 969

Genomsnittligt antal anställda 5 11 1 6
Antal anställda, vid periodens slut 10 1 13

1. Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansnetto

2. Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas 
genom att dividera resultat hänförligt till moder-
bolagets aktieägare med det vägda genom-
snittligt antal utestående stamaktier under peri-
oden. 

3. Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med 
antal aktier vid periodens slut. 

4. Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

5. Genomsnittligt antal anställda
Genomsnitt av antal anställda under perioden 
omräknat till heltidstjänster. 
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(TSEK)
Q1 

2019
Q1

2018
Helår 
2018

Nettoomsättning 3 342 0 7 571
Övriga rörelseintäkter 0 0 3
Summa intäkter 3 342 0 7 574

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader  -4 032 -2 090 -11 030
Personalkostnader  -3 165 -539 -6 713
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar  -1 167 104 -570
Summa kostnader -8 364 -2 733 -18 313

Rörelseresultat -5 022 -2 733 -10 739

Finansnetto -88 -4 -391
Resultat efter finansiella poster -5 110 -2 737 -11 130

Resultat före skatt -5 110 -2 737 -11 130

Skatt på periodens resultat 0 0 182

PERIODENS RESULTAT -5 110 -2 737 -11 312

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -0,3 -0,2 -0,9

Periodens resultat överensstämmer med summa 
totalresultat

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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(TSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 7 032 0 7 032
Övriga immateriella tillgångar 32 321 10 970 29 016
Materiella anläggningstillgångar 3 452 0 1 962
Finansiella tilllgångar 254 28 254

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1 921 0 2 850
Kortfristiga fordringar 734 1 084 1 259
Likvida medel 220 138 1 207

SUMMA TILLGÅNGAR 45 934 12 220 43 580

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 16 109 12 567 14 630
Ej registrerat aktiekapital 0 87 165
Övrigt tillskjutet kapital 28 622 16 597 23 223
Balanserat resultat inkl. periodens resultat -33 011 -20 999 -27 901
Summa eget kapital 11 720 8 252 10 117

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 1 025 325 1 475
Leasingskuld 520 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 900 0 5 600

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 2 927 300 10 002
Leasingskuld 855 0 0
Leverantörsskulder 11 369 3 158 10 790
Övriga kortfristiga skulder 11 618 185 5 596
Summa skulder 34 214 3 968 33 463

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 934 12 220 43 580

FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER

(TSEK)
Q1 

2019
Q1 

2018
Helår 
2018

Ingående eget kapital 10 117 11 187 11 187

Periodens resultat -5 110 -2 737 -11 312

Transaktioner med ägare

Pågående nyemission  0 0 900
Nyemission 4 513 0 3 200
Inlösen teckningsoptioner/konvertibler efter avdrag för emissionskostnader 2 200 198 6 142
Utgående eget kapital 11 720 8 252 10 117

I eget kapital ingår emission med stöd av konvertibelt skuldebrev om 
2 200 TSEK reducerat med emissionskostnader om 0 TSEK för perio-
den januari-mars 2019. Dessutom så ingår en riktad nyemission till 
SveKon mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde om 3 
000 TSEK samt en riktad nyemission för delbetalning av förvärv av 
iZafe till Sensec Holding till ett värde av 1 513 TSEK.
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(TSEK)
Q1 

2019
Q1 

2018
Helår 
2018

Rörelseresultat -5 022 -2 733 -10 739

Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet:

    Avskrivningar 1 167 104 570

Erhållen ränta 2 0 0
Erlagd ränta 90 4 391
Betald skatt 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3 943 -2 633 -10 560

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 2 169 1 039 9 149

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 774 -1 594 -1 411
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 380 -1 604 -27 575
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 167 248 26 609

Periodens kassaflöde 987 -3 446 -2 377
Likvida medel vid periodens början 1 207 3 584 3 584
Likvida medel vid periodens slut 220 138 1 207

KASSAFLÖDESANALYSER
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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RÖRELSESEGMENT
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER

(TSEK)
Q1 

2019
Q1 

2018
Helår 
2018

Extern omsättning Dosell 74 0 0

Extern omsättning Säkerhet 3 268 0 7 571

Intern omsättning Dosell 0 0 0
Intern omsättning Säkerhet 817 0 1 240

Elimineringar 817 0 -1 240
Nettoomsättning 3 342 0 7 571

Rörelseresultat Dosell -3 381 -2 733 -10 950
Rörelseresultat Säkerhet -1 641 0 211
Rörelseresultat -5 022 -2 733 -10 739

Finansnetto 88 4 391
Resultat före skatt -5 110 -2 737 -11 130
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(TSEK)
Q1 

2019
Q1

2018
Helår 
2018

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  -1 461 -2 090 -8 292
Personalkostnader  -758 -539 -2 303
Avskrivningar av immateriella tillgångar  830 104 -352
Summa kostnader -3 049 -2 733 -10 947

Rörelseresultat -3 049 -2 733 -10 947

Finansnetto -51 -4 -342
Resultat efter finansiella poster -3 100 -2 737 -11 289

Skatt på periodens resultat 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -3 100 -2 737 -11 289

Periodens resultat överensstämmer med summa 
totalresultat

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAGET

FINANSIELLA RAPPORTER
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(TSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 31 643 10 970 29 016
Finansiella anläggningstilllgångar 8 029 28 8 028

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 649 1 084 609
Kassa och bank 220 134 1 207

SUMMA TILLGÅNGAR 40 541 12 216 38 860

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 16 109 12 567 14 630
Ej registrerat aktiekapital 0 87 165
Fond för utvecklingsutgifter 31 469 10 517 28 836

Fritt eget kapital
Överkursfond 28 622 14 924 23 223
Balanserat resultat inkl. periodens resultat -62 477 -29 872 -56 743
Summa eget kapital 13 723 8 223 10 111

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 025 325 1 175
Övriga långfristiga skulder 5 900 0 5 600

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 600 300 600
Leverantörsskulder 10 386 3 158 11 828
Övriga kortfristiga skulder 8 907 210 9 546
Summa skulder 26 818 3 993 28 749

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 541 12 216 38 860

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAGET

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOT 1. FÖRETAGSINFORMATION

Koncernens verksamhet innefattar utveckling och mark-
nadsföring av produkter som bidrar till en mer kvalitativ och 
säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den 
internationella marknaden. Koncernen utvecklar produkten 
Dosell, med syftet att främja tillförlitlig och säker medicine-
ring. Koncernen levererar även larm- och säkerhetslös-
ningar för såväl hemmet som arbetsplatsen. Tillsammans 
utgör koncernens produkter ett helhetskoncept för en tryg-
gare vardag.

Koncernens moderföretag, MediRätt AB, under namnänd-
ring till iZafe Group AB (org.nr 556762- 3391), är ett publikt 
aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolagets 
B-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. Dotter-
bolaget Dosell AB (org.nr 556898- 3018), bedriver ingen 
verksamhet och iZafe AB (org nr 556598-8812) bedriver 
verksamhet inom säkerhetsbranschen. Medirätts verk-
samhet är uppdelad i två segment; Dosell (den patenterade 
digitala läkemedelsautomaten) och Säkerhet (säkerhets-
lösningar för människor i vardagen såsom trygghets- och 
personlarm). 

NOT 2. PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS  
UPPRÄTTANDE

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget 
tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juri-
diska personer vid upprättande av finansiella rapporter. För 
redovisning av leasing använder moderbolaget undantaget i 
RFR2 och betraktar alla leasingavtal som operationell leasing.
För detaljerad information beträffande bolagets redovisnings-
principer hänvisas till årsredovisningen 2018. 

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering. 

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper
Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i 
kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019. Ingen 
av dessa bedöms ha någon inverkan på koncernens finan-
siella rapporter förutom IFRS 16 enligt nedan. 

IFRS 16, Leasing
Medirätt tillämpar IFRS 16 Leasing från och med 1 januari 
2019. Medirätt har vid övergången till IFRS 16 använt sig av 
den förenklade övergångsmetoden innebärande att jämfö-
relsetalen inte räknas om. Istället har nyttjanderätter till lea-
sade tillgångar värderats till ett belopp som motsvarar åter-
stående leasingskuld per 1 januari 2019. Koncernens vägda 
genomsnittliga marginella låneränta som använts för att 
beräkna diskonteringseffekten uppgår till 5%. Den nya stan-
darden innebär att leasingavtal där Medirätt är leasingtagare 
redovisas i balansräkningen som tillgång respektive skuld. 
Resultaträkningen påverkas genom avskrivning på till-
gången samt räntekostnad på skulden istället för en opera-
tionell leasingkostnad. Av denna anledning kommer rörelse-
resultatet att förbättras jämfört med tidigare eftersom del av 

leasingbetalningarna kommer att redovisas som räntekost-
nad inom finansnettot. Resultatmått såsom EBITDA, rörel-
seresultat och finansnetto har därmed påverkats från och 
med 1 januari 2019, liksom de tillhörande marginalmåtten. 
Medirätt har gjort bedömningen att påverkan ej är signifi-
kant.

Vid övergångstidpunkten redovisas nyttjanderättstillgångar 
samt leasingskulder om 1 582 tkr. Nyttjanderättstillgång-
arna är hänförliga till kontorslokaler. Korttidsleasingavtal 
och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har 
ett mindre värde har undantagits. 

Övergången till IFRS 16 får även effekter på kassaflödet. I 
jämförelse med 2018 innebär detta att kassaflödet från den 
löpande verksamheten påverkas positivt i och med att 
avskrivningarna på nyttjanderättstillgångar återläggs som ej 
kassaflödespåverkande samtidigt som leasingbetalning-
arna redovisas som amortering av räntebärande skulder i 
kassaflödet från finansieringsverksamheten.

För ytterligare information om IFRS 16, se not 2 och 9 i årsre-
dovisningen per 2018-12-31.

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. 

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. 

Intäkter från avtal med kunder
Intäkter från avtal med kunder redovisas när prestationså-
tagandet uppfyllts genom att en vara eller en tjänst över-
förts till kunden. 

Nettoomsättningen för 2019 hänförs till kundrelaterade 
intäkter från försäljning av personlarm och trygghetslarm 
såsom anslutningsavgifter, abonnemangsavgifter och ser-
viceintäkter. Intäkter redovisas till verkligt värde, vilket van-
ligtvis är försäljningsvärdet för den aktuella perioden, efter 
avdrag for rabatter och mervärdesskatt. Anslutningsavgif-
ter redovisas som intäkt vid leverans och anslutning av lar-
met och serviceintäkter intäktsförs i takt med att tjänsterna 
utförs. Abonnemangsavgifter intäktsförs i den period som 
avgiften avser. 

REDOVISNINGSPRINCIPER, RISKER OCH 
ÖVRIG INFORMATION
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Finansiella instrument
Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument 
som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella till-
gångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Det bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan 
verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella till-
gångarna och skulderna. Redovisat värde på finansiella till-
gångar uppgår per balansdagen till 220 TSEK (166). 

Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 måna-
der efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. En 
reserv för värdeminskning görs för kreditförluster som kan 
uppstå inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditris-
kerna ökat väsentligt reserveras för de kreditförluster som 
förväntas inträffa under tillgångens hela löptid. En nedskrivning 
redovisas i resultaträkningen som en övrig extern kostnad. 

NOT 3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under året har inlåning från bolagets VD/ordförande skett 
med 0 TSEK samt från VD/ordförandes närstående bolag 
med 100 TSEK. Lånen löper med 10% ränta. Beloppen åter-
betalas vid anmodan. Inlåning har även skett från andra sty-
relseledamöter/närstående personer/aktieägare med 200 
TSEK. Lånen löper med 5% ränta. Lånen ska återbetalas 
senast den 21 augusti 2019. Beloppet kan kvittas mot aktier 
i Medirätt. Inlåningen har skett för att förbättra bolagets lik-
viditet. Bolagets VD och styrelseledamöter har även faktu-
rerat konsulttjänster från egna bolag uppgående till 966 
TSEK. Utöver detta har koncernen inte gjort några affärer 
med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga 
löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen. 

NOT 4. FINANSIELLA RISKER 
MediRätt utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika 
finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, valu-
tarisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och styrelse 
arbetar aktivt för att minimera dessa risker. 

MediRätts styrelse uppskattar att behovet av externt kapi-
tal är 10 miljoner kronor tills koncernen är kassaflödesposi-
tiv. MediRätts huvudägare kommer att finansiera bolaget 
tills kassaflödet är positivt.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETS- 
FAKTORER
MediRätt är ett utvecklingsbolag. Under första kvartalet 
2019 har bolaget lanserat sin första kommersiella produkt 
Dosell. Historiskt har bolaget haft begränsade intäkter. Det 
går därmed ännu inte att dra några långtgående slutsatser 
om marknadens acceptans av produkten eller se några 
trender för försäljnings- och resultatutveckling. Bolaget är 
vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra 
att skydda genom registrering. 

Ingen väsentlig förändring av risker och osäkerhetsfaktorer 
har skett under perioden. 

MEDIRÄTTS REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 6. MEDIRÄTTAKTIEN
MediRätt har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och 
B-aktier. B-aktien handlas sedan den 2 januari 2018 på 
NASDAQ First North Premier. Aktiekapitalet uppgick per 
den 31 mars 2019 till 16 108 600 SEK fördelat på 16 108 600 
aktier, med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie. Under perio-
den har antalet aktier ökat med 1 478 271 stycken. 

NOT 7. TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBELLÅN
På extra bolagsstämma den 9 november 2018 beslutades 
om emission av 857 543 teckningsoptioner i TO6, som 
berättigar till teckning av 857 543 aktier. På extra bolags-
stämma den 7 februari 2019 beslutades om emission av 
ytterligare 318 492 teckningsoptioner i TO6, som berättigar 
till teckning av 318 492 aktier.

Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och ger 
rätt att teckna en (1) aktie av serie B vardera till en teck-
ningskurs om 9,40 kronor ( justerat till 5,68 kronor efter en 
kvittningsemission till SveKon p.g.a. omräkningsklausul i 
villkoren). Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av 
teckningsoptionerna öka med 1 176 035 kronor (varav 857 
543 kronor är hänförligt till första emissionen och 318 492 
kronor är hänförligt till andra emissionen).

I maj 2018 inrättades en finansieringslösning där European 
Select Growth Opportunities Fund (ESGO) tillhandahöll 
finansiering i form av likvida medel i utbyte mot aktier i 
MediRätt. Avtalet innefattade emittering av konvertibler i 
flera steg, så kallade trancher, till ett värde av upp till 50 mil-
joner kronor över 18 månader. Per idag har MediRätt avro-
pat 4 trancher, till ett totalt värde av cirka 11 miljoner kronor. 
Kapitaltillskottet har använts till utveckling och lansering av 
den digitala läkemedelsautomaten Dosell. 

MediRätt har efter periodens utgång avslutar samarbetet 
med (ESGO) och har beslutat att inte ta ut ytterligare kapital 
från investeringsfonden. 

Under kvartalet emitterades 25 konvertibler till en nominell 
kurs om 100 000 kronor per konvertibel, vilket tillförde bola-
get 2,5 MSEK. Konvertibellånet löper på 12 månader. Lånet 
löper utan ränta. Konverteringspriser är rabatterat med 
10% i förhållande till referenspriset, vilket motsvarar det läg-
sta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under 
de senaste 15 handelsdagarna omedelbart före datumet 
för konvertering. MediRätt kan välja mellan att återbetala 
med kontanter, konvertera till aktier eller en kombination av 
båda. Konvertibler till ett värde av 2,2 MSEK har omvandlats 
till aktier under perioden 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 kon-
vertibler finns det för närvarande inga andra utestående 
teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella 
instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller 
på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget. 
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Koncernen

2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ställda säkerheter 11 968 1 500 13 080
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

Moderbolaget

2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ställda säkerheter 10 100 1 500 10 100
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

NOT 8. STÄLLDA SÄKERHETER & EVENTUALFÖRPLIKTELSER



Lidingö den 6 maj 2019
MediRätt AB (publ) 

MEDIRÄTT AB (556762-3391) har den 6 maj 2019 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.

VIKTIG INFORMATION 
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av MediRätts 
revisor.

CERTIFIED ADVISER
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
SE-111 37 Stockholm

CERTIFIED ADVISER & KONTAKT 20

Anders Segerström  VD

Carl Johan Merner   Styrelseordförande

Mikael Stolt    Styrelseledamot

Helena Gille   Styrelseledamot

Viveca Gyberg   Styrelseledamot

Charlotte W Wiebe    Styrelseledamot

Carl Sjönell    Styrelseledamot

Göran Sjönell   Styrelsesuppleant 

FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrap-
porten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och  
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför. 

KONTAKT
c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

info@mediratt.com 

08-765 66 33

www.mediratt.com
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