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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.
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4OM VERKSAMHETEN

M ediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar digi-
tala lösningar för en bättre och säkrare läkemedels-
hantering i hemmet. Våra produkter minskar risken för 

felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och 
avlastar den offentliga vården. Tillsammans utgör MediRätts 
produkter ett helhetskoncept som ger den som behandlas i 
hemmet bättre förutsättningar för ett fullvärdigt och tryggt liv. 

MEDIKOLL 
En app med information om  
läkemedel och dess bieffekter

För att minska de bieffekter som kan 
uppstå av läkemedel har MediRätt också 
tagit fram MediKoll. Det är en lättillgänglig 
app som ger information om de biverk-
ningar och allergibesvär som är kopplade 
till olika läkemedel. MediKoll ger dess-
utom användaren möjlighet att tolka 
resultat från laboratorieundersökningar 
och få beskrivning om korrekt användning 
av receptfria läkemedel. Appen finns till-
gänglig att ladda ner till Android och iOS. 

OM VERKSAMHETEN

Ledning och styrelse

OMSÄTTNING: 
-- SEK (-- SEK)

RESULTAT EFTER SKATT: 
 -1 099 660 SEK (-852 619 SEK)

RESULTAT PER AKTIE EFTER 
UTSPÄDNING: 
-0,11 SEK (-0,07 SEK)

ANTAL AKTIER PER 30 SEP:  
11 692 028 (9 972 028) 

TREDJE KVARTALET 
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 Apotekets Apodos-påsar 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, kan kopplas till Dosell. På så sätt kan användaren 
fortsätta bo hemma samtidigt som det frigör resurser för vård-
centraler och sjukhus. 

Dosell är under utveckling och genomgår just nu kliniska studier  
tillsammans med Apoteket som beräknas slutföras i slutet av 
2017. 
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Carl Johan Merner, VD MediRätt

Väninnorna är avundsjuka på 
mig som har en så bra och tjusig  
maskin. ’Hur har du fått den?’, 

frågar de.« Så lyder ett av många positiva 
citat från de patienter som ingår i Dosells 
pilotstudie med Apoteket. Studien pågår 
för fullt och fortlöper enligt plan, och vi 
ser fram emot att leverera resultatet i 
december. Vi går nu in i fördjupad diskus-
sion med Apoteket med ambitionen att 
teckna ett distributionsavtal. I takt med att 
vi kommer närmare planerad marknads- 
introduktion har vi även stärkt teamet med 
Mikael Svensson, en rutinerad projekt- 
konsult med lång erfarenhet från affärs-
utveckling i både offentlig och privat sektor. 

Parallellt med att studien fortlöper arbetar 
MediRätts utökade projektteam med att 
analysera den viktiga input som studien 
ger, så att vi ytterligare kan förbättra funk- 
tioner och tjänster kring produkten.

NÄSTAN DAGLIGEN BLIR  
VI KONTAKTADE AV 

INTRESSENTER FRÅN  
NÄRINGSLIV SAMT  

KOMMUNER OCH LANDS-
TING SOM VILL HA  

INFORMATION OM DOSELL

VD HAR ORDET
– ETT INTENSIVT KVARTAL

Nästan dagligen blir vi kontaktade av 
intressenter från näringsliv samt kom-
muner och landsting som vill ha informa-
tion om Dosell. Det är en tydlig indikation 
på att vår produkt möter en efterfrågan 
på marknaden. Att Horizon 2020, EU:s 
största forsknings- och innovationspro-
gram inom hälsa och miljö, rekommen-
derat Dosell är också en viktig kvalitets-
stämpel som stärker vårt självförtroende. 

Under kvartalet har vi även utvecklat vår interna verksamhet 
genom att gå över till det internationella redovisningsregelverket  
IFRS och planerat en listning på First North Premier, vilket är det 
sista steget före börsens huvudlista. 

Vi är också mycket glada över att under kvartalet ha ingått ett 
samarbete med Alexandra Charles. Alexandra är grundare av 
1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig 
hälsa och jämställd forskning. Med sitt globala kontaktnät och 
sin starka plattform blir hon en viktig partner för att öka kunskapen  
om Dosell och därmed förbättra förutsättningarna för ännu fler 
att leva ett friskare liv. Därför blickar vi redan nu framåt. Samtidigt  
som vi har utvidgat patentportföljen och fastställt kravspecifi-
kationen för den första versionen av Dosell som ska gå i produk-
tion under 2018, arbetar vårt utvecklingsteam med att ta fram nya 
versioner och tilläggskomponenter. På sikt är ambitionen att 
en rad digitala applikationer, som exempelvis mäter vikt, puls 
eller fysisk aktivitet, ska kunna kopplas till Dosell, som då kommer  
att fungera som hemmets digitala hälsoterminal. 

VD HAR ORDET

Dosell fyller ett stort tomrum inom e- 
hälsa, och vi förväntar oss att MediRätt 
kommer att växa inom segmentet såväl 
med egna produkter som genom strate-
giska partnerskap med andra aktörer. Vi 
arbetar nu aktivt med att knyta till oss fler 
långsiktiga investerare som vill vara en 
del av vår resa.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER 2017

FÖRSTA KVARTALET  
JANUARI–MARS
• Första kvartalet domineras av förhandlingar med Apoteket 

och färdigställande av prototyp för Dosell.

TREDJE KVARTALET  
JULI–SEPTEMBER
• MediRätt anlitar i juli Klas Arvidson, senior rådgivare och 

expert inom e-hälsa, för att leda utvecklingen av Dosell när 
produktutvecklingen nu intensifieras.

• MediRätt rekryterar Mikael Svensson, projektkonsult med 
lång erfarenhet av komplexa affärsutvecklingsprojekt i både 
privat och offentlig vårdsektor för att stödja produktutveck-
lingen av Dosell.

• Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm beslutar i 
slutet av juli att godkänna begäran om att starta en klinisk  
studie av Dosell som medicinteknisk produkt. Beslutet innebär 
att Dosell började testas i samverkan med patienter.

• MediRätt övergår till det internationella redovisningsregelver-
ket IFRS inför en kommande listning på Nasdaq First North 
Premier.

ANDRA KVARTALET  
APRIL–JUNI
• I april tecknas ett samarbetsavtal mellan MediRätt och Apo-

teket AB avseende kliniska studier av MediRätts digitala läke-
medelsautomat Dosell och Apotekets ApoDos-system.  
I en jämförande observationsstudie ska en Dosell laddad 
med ApoDos-påsar jämföras mot medicinering med enbart 
doseringsasken Dosett, respektive enbart ApoDos. Studien 
genomförs vid fyra vårdcentraler i Stockholm och omfattar 
700 patientdagar och totalt 2 100 observationer. Faller tes-
terna väl ut och produkten uppfyller Apotekets kvalitetskrav kan 
den ingå i deras standardsortiment och erbjudas befintliga Apo-
Dos-kunder.

• Det Dubaibaserade investmentbolaget Bracknor Investment 
Group går in som investerare i MediRätt genom att teckna 
400 000 optioner till ett värde av 2 miljoner SEK. Under de 
kommande tre åren är Bracknors ambition att investera totalt 
48 miljoner SEK i MediRätt. 

EFTER PERIODENS SLUT
• Alexandra Charles, grundare av 1,6 och 

2,6 miljonerklubben och välkänd profil 
inom kvinnlig hälsa och jämställd 
forskning ingår ett samarbete med 
MediRätt. Med sitt globala kontaktnät 
blir Alexandra en viktig partner för att 
öka kunskapen om MediRätts digitala 
läkemedelsautomat Dosell och hur livs- 
kvaliteten kan förbättras för de som 
vårdas i hemmet.

• MediRätt utvidgar och stärker patent- 
portföljen med två nya ansökningar för 
Dosell. 

• Dosell får en rekommendation för fin- 
ansiering av Horizon2020, EU:s ram- 
program för forskning och innovation.

• MediRätt tilldelas 500 000 kronor i 
finansiering av Sveriges innovations- 
myndighet Vinnova. 

• MediRätt AB anlitar Erik Penser Bank 
som ny Certified Adviser för bolaget från 
och med 1 december 2017.

• MediRätt meddelar att investment- 
bolaget Bracknor inte har gjort någon 
ytterligare investering i bolaget, och att 
MediRätt inte kommer att teckna något 
avtal med Bracknor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
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(SEK) Jul–Sep 2017  Jul–Sep 2016 Jan–Sep 2017 Jan–Sep 2016 Helår 2016

Nettoomsättning 6 0 4 802 0 0

Rörelsens intäkter 6 0 4 802 0 0

Rörelsens kostnader

Försäljningskostnader

Övriga externa kostnader -683 390 -632 805 -1 465 665 -5 248 865 -4 961 179
Personalkostnader -306 702 0 -612 741 0 -49 998

Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar -104 451 -207 150 -313 353 -1 406 054 -1 457 109

Övriga rörelsekostnader

Rörelsens kostnader -1 094 543 -839 955 -2 391 759 -6 654 919 -6 468 286

Rörelseresultat (EBIT) -1 094 537 -839 955 -2 386 957 -6 654 919 -6 468 286

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -5 123 -12 664 -21 927 -34 007 -106 810
Resultat före skatt -852 619 -2 408 884 -6 688 926 -6 575 096
Skatt på årets resultat 0 0 0 219 070 219 070
Periodens resultat -1 099 660 -852 619 -2 408 884 -6 469 856 -6 356 026

Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat efter skatt
PERIODENS TOTALRESULTAT -1 099 660 -852 619 -852 619 -6 469 856 -6 356 026

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -1 099 660 -852 619 -2 408 884 -6 469 856 -6 356 026

Innehav utan bestämmande inflytande

Periodens resultat per aktie före utspädning -0,12 -0,10 -0,26 -0,73 -0,72
Periodens resultat per aktie efter utspädning -0,11 -0,07 -0,24 -0,55 -0,55

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 9 409 653 8 803 889 9 409 653 8 803 889 8 842 245
Genomsnittligt antal aktie efter utspädning 10 242 245 11 737 222 10 242 245 11 737 222 11 532 656

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
– KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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(SEK) Not  2017/09/30 2016/09/30 2016/01/01 Helår 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 734 120 2 972 972 12 192 896 3 916 618

Summa anläggningstillgångar 7 734 120 2 972 972 12 192 896 3 916 618

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 230 084 184 849 118 595 612 448

Likvida medel 1 426 187 4 048 571 109 745 3 563 436
Summa omsättningstillgångar 1 656 271 4 048 571 228 340 4 175 884

TOTALA TILLGÅNGAR 9 390 391 7 206 392 12 421 236 8 092 502

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8 106 597 2 076 544 8 724 109 5 416 999
Totalt eget kapital 8 106 597 2 076 544 8 724 109 5 416 999

Skulder

Långfristiga skulder 775 000 1 021 594 1 275 000 975 000
Uppskjutna skatteskulder 0 0 1 967 429 0

775 000 1 021 594 3 242 429 975 000
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 508 794 4 108 254 454 698 1 700 503

508 794 4 108 254 454 698 1 700 503
Totalt skulder 1 283 794 5 129 848 3 697 127 2 675 503

TOTALA EGET KAPITAL & SKULDER 9 390 391 7 206 392 12 421 236 8 092 502

Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets ägare 8 106 597 2 076 544 8 724 109 5 416 999

Innehav utan bestämmande inflytande

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
– KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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(SEK) Not 2017/09/30 2016/09/30 Helår 2016
Ingående balans 5 416 999 8 724 109 8 724 109

Optionsprogram 5 098 482 4 772 290 9 197 666

Nedskrivning uppskrivningsfond -4 950 000 -6 148 750

Periodens totalresultat -2 408 884 -6 469 856 -6 356 026
Eget kapital vid periodens slut 8 106 597 2 076 544 5 416 999

(Hänförligt till moderbolagets aktieägare)

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
– KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER

 
Jul–Sep 2017

 
Jul–Sep 2016

 
Jan–Sep 2017

 
Jan–Sep 2016

 
Jan 2016

(SEK) Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 099 660 -852 619 -2 408 884 -6 688 926 -6 575 096
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Nedskrivning av aktier i dotterbolag 50 000
Avskrivningar 104 451 207 150 313 353 1 406 054 1 457 109

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital -995 209 -645 469 -2 095 531 -5 282 872 5 067 987

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -277 762 -86 237 -809 344 3 587 302 751 951
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 272 971 -731 706 -2 904 875 -1 695 570 4 316 036

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -512 555 -11 977 -4 130 855 -83 240 -1 127 941
Kassaflöde från investeringsverksamheten -512 555 -11 977 -4 130 855 -83 240 -1 127 941

Finansieringsverksamheten
Nyemission netto efter emissionskostnader 420 000 4 644 001 5 098 482 5 971 042 9 197 667
Långfristiga lån -50 000 -75 000 -200 000 -253 406 -300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 370 000 4 569 001 4 898 482 5 717 636 8 897 667

Periodens kassaflöde -1 415 526 3 825 318 -2 137 248 3 938 826 3 453 690

Likvida medel vid periodens början 2 841 713 223 253 3 563 435 109 745 109 745
Likvida medel vid periodens slut 1 426 187 4 048 571 1 426 187 4 048 571 3 563 435

KASSAFLÖDESANALYSER
– KONCERNEN



11MEDIRÄTTS PRINCIPER

NOT 1. VERKSAMHETENS KARAKTÄR
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 produkterna Dosell och Medicinkollen, båda 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 
Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö. Bolagets B-aktier är 
noterade på Nasdaq First North i Stockholm.

De viktigaste redovisnings- och värderingspriniperna som 
har använts vid upprättande av de finansiella rapporterna 
sammanfattas nedan. I de fall Moderföretaget tillämpar avvi-
kande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

NOT 2. ALLMÄN INFORMATION OCH GRUND FÖR  
UPPRÄTTANDE
Bolagets styrelse har beslutat att Koncernens finansiella 
rapporter ska upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och 
International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom 
de har antagits av EU.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Del-
årsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten 
presenteras i svenska kronor och omfattar samtliga dotter-
företag i Koncernen. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl 
i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Förstagångstillämpning av International Financial 
Reporting Standard (IFRS) sådana de antagits av EU
Denna rapport är den första som Koncernen upprättar i 
enlighet med IFRS såsom de är antagna av EU. Innan över-
gången til IFRS upprättade MediRätt AB sin koncernredovis-
ning enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo- 
visning och koncernredovisning (K3). Övergången till IFRS 
redovisas i enlighet med IFRS 1 "Första gången International 
Financial Reporting Standard tillämpas". Uppgifterna för 
jämförelseåret 2016 har omräknats enligt de nya princi-
perna. Finansiell information och nyckeltal för räkenskapsår 
före 2016 (d.v.s. för 2013-2015) har inte omräknats, vilket är i 
enlighet med undantagsreglerna i IFRS 1. 

Övergången till IFRS har inte fått några effekter på Koncer-
nens resultat, finansiella ställning eller kassaflöde. Effek-
terna av övergången består i utökade upplysningskrav i enlig-
het med IFRS.

Standarder, ändringar och tolkningar rörande 
befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft 
och inte tillämpas i förtid av Koncernen 
Per dagen för godkännandet av dessa finansiella rapporter 
har vissa nya standarder, ändringar och tolkningar av befint-
liga standarder publicerats av IASB. Dessa har ännu inte trätt 
i kraft och har inte tillämpats i förtid av Koncernen. 

Upplysning om de som förväntas vara relevanta för Koncer-
nens finansiella rapporter anges nedan.

IFRS 9. FINANSIELLA INSTRUMENT
Den nya standarden för finansiella instrument (IFRS 9) inne-
bär omfattande förändringar i IAS 39:s vägledning för klassi-
ficering och värdering av finansiella tillgångar samt inför en 
ny ”förväntad kreditförlust” modell för nedskrivning av finan-
siella tillgångar. IFRS 9 ger också nya riktlinjer för tillämp-
ningen av säkringsredovisning. IFRS 9 kommer att tillämpas 
från och med 1 januari 2018.  
Styrelsen och verkställande direktören för Koncernen har 
påbörjat bedömningen av effekten av IFRS 9 men är ännu 
inte i stånd att lämna kvantifierad information. Standarden 
beräknas inte få några väsentliga effekter på Koncernen.

Översikt över redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som har använts vid 
upprättandet av koncernredovisningen sammanfattas nedan.

GRUND FÖR KONSOLIDERING
I koncernredovisningen konsolideras Moderbolagets och 
samtliga dotterföretags verksamheter. Alla koncerninterna 
transaktioner och balansposter elimineras vid konsolidering, 
inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner 
mellan koncernföretag. I de fall orealiserade förluster på kon-
cerninterna försäljningar av tillgångar återförs vid konsolide-
ring, prövas även den underliggande tillgångens nedskriv-
ningsbehov utifrån ett koncernperspektiv. Belopp som 
redovisas i de finansiella rapporterna för dotterföretag har 
justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse 
med Koncernens redovisningsprinciper.
Koncernen hänför totalresultatet för dotterföretagen till 
moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande infly-
tande baserat på deras respektive ägarandelar.

RÖRELSEFÖRVÄRV
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av 
rörelseförvärv. Den ersättning som överförs av Koncernen 
för att erhålla bestämmande inflytande över ett dotterföre-
tag beräknas som summan av verkliga värden på förvärvs-
dagen på de överlåtna tillgångarna, de övertagna skulderna 
och de egetkapitalandelar som emitterats av Koncernen, vil-
ket innefattar det verkliga värdet för en tillgång eller skuld 
som uppkommit vid en överenskommelse om villkorad 
köpeskilling. Förvärvskostnader kostnadsförs när de upp-
kommer.

INTÄKTER OCH SEGMENTRAPPORTERING
Koncernen bedriver utveckling av produkterna Dosell och 
MediKoll. Bolaget har ännu inte påbörjat försäljningen av 
sina produkter och redovisar därmed inga väsentliga intäk-
ter. Koncernens verksamhet bedöms utgöra ett segment 
varför det inte lämnas någon separat segmentsrapportering. 
I Koncernen har bolagets VD identiferats som den högst 
verkställande beslutsfattaren.

MEDIRÄTTS PRINCIPER
ENLIGT IFRS
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RÖRELSEKOSTNADER
Rörelsekostnader redovisas i resultatet när tjänsten utnytt-
jas eller när händelsen inträffar.

LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader kostnadsförs i den period de uppstår och 
redovisas i posten Räntekostnader.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

Balanserade utvecklingskostnader för produkt- 
utveckling
Utgifter för forskningsfasen i ett projekt att utveckla en ny 
produkt kostnadsförs i den period då de uppkommer.

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

• att utvecklingsutgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt
• att projektet är tekniskt och kommersiellt genomförbart
• att Koncernen har för avsikt och tillräckliga resurser att 

färdigställa projektet
• att Koncernen har förutsättningar att använda eller sälja 

programvaran
• att programvaran kommer att generera sannolika fram-

tida ekonomiska fördelar

Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier för akti-
vering kostnadsförs när de uppkommer.
Direkt hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader som 
uppkommer i arbetet med programvaruutvecklingen tillsam-
mans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och 
lånekostnader.

Redovisning i efterföljande perioder
Alla immateriella tillgångar med begränsad livslängd, inklu-
sive aktiverad internt utvecklade produkter, redovisas enligt 
anskaffningsvärdemodellen varvid aktiverade utgifter skrivs 
av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Restvärde 
och nyttjandeperioden omprövas vid varje balansdag. Dess-
utom sker en nedskrivningsprövning. 

För patent tillämpas en nyttjandeperiod på 10 år. Avskriv-
ningarna ingår i posten ”Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar”.

De pågående utvecklingsprojekten som har aktiverats har 
ännu inte slutförts. Avskrivning kommer att påbörjas när pro-
jekten avslutats. Utvecklingsprojekten skrivs därför inte av 
utan nedskrivningsprövas.

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV AV  
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i så små 
kassagenererade enheter som möjligt. En kassagenere-
rande enhet är en tillgångsgrupp med i allt väsentligt obero-
ende inbetalningar. Följden är att vissa tillgångars nedskriv-
ningsbehov prövas enskilt och vissa prövas på nivån 
kassagenererande enhet. 

Nedskrivningsbehovet för de pågående utvecklingsprojek-
ten prövas minst en gång per år då de inte är slutförda. Alla 
övriga enskilda tillgångars nedskrivningsbehov prövas när 
händelser eller ändrade omständigheter tyder på att det 
redovisade värdet inte kan återvinnas.
En nedskrivning redovisas för det belopp med vilket tillgång-
ens redovisade värde överstiger dess återvinningsbara 
belopp, som är det högre av verkligt värde minskat med kost-
nad för avyttring och nyttjandevärde. För att fastställa nytt-
jandevärdet uppskattar koncernledningen förväntade fram-
tida kassaflöden från varje kassagenererande enhet och 
fastställer en lämplig diskonteringsränta för att kunna 
beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden. De data som 
används vid prövning av nedskrivningsbehov är direkt kopp-
lade till Koncernens senast godkända budget, justerad efter 
behov för att undanta effekterna av framtida omorganisatio-
ner och förbättringar av tillgångar. 
Diskonteringsfaktorer fastställs enskilt för varje kassagenere-
rande enhet och återspeglar aktuella marknadsbedömningar 
av pengarnas tidsvärde och tillgångsspecifika riskfaktorer.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Redovisning och värdering vid första redovisnings-
tillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när 
Koncernen blir avtalspart i fråga om det finansiella instru-
mentets avtalade villkor. Dessa värderas vid första redovis-
ningstillfället till verkligt värde justerat för transaktionskost-
nader, förutom finansiella instrument som tillhör kategorin 
finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till 
verkligt värde via resultatet. Sådana värderas till verkligt 
värde vid första redovisningstillfället. Efterföljande värdering 
av finansiella tillgångar och skulder beskrivs nedan.
Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell 
ställning när de avtalsenliga rättigheterna avseende den 
finansiella tillgången upphör, eller när den finansiella till-
gången och samtliga betydande risker och fördelar överlåts. 
En finansiell skuld tas bort från rapporten över finansiell ställ-
ning när den utsläcks, fullgörs, annulleras eller upphör.

Klassificering och efterföljande värdering av  
finansiella tillgångar
När det gäller efterföljande värderingar klassificeras de 
finansiella tillgångar, som inte är identifierade och effektiva 
som säkringsinstrument, i följande kategorier vid det första 
redovisningstillfället: 

• lånefordringar och kundfordringar
• finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul-

tatet 
• investeringar som hålls till förfall
• finansiella tillgångar som kan säljas

Koncernen har finansiella tillgångar enbart inom kategorin 
lånefordringar och kundfordringar.
Nedskrivningsbehovet för de finansiella tillgångarna ska prö-
vas åtminstone vid varje rapportperiods slut för att fastställa 
om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov av en 
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar.
Alla intäkter och kostnader avseende finansiella tillgångar som 
redovisas i resultatet klassificeras som ”Resultat från finan-
siella poster”, förutom när det gäller nedskrivning av kundford-
ringar som klassificeras som ”Övriga externa kostnader”.

MEDIRÄTTS PRINCIPER
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Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivatinstrument, med fastställda eller fastställ-
bara betalningar och som inte är noterade på en aktiv mark-
nad. Efter första redovisningstillfället värderas de till upplu-
pet anskaffningsvärde, med hjälp av effektivräntemetoden, 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Diskontering ute-
lämnas i de fall effekten av diskontering är oväsentlig. Kon-
cernens likvida medel, kundfordringar och större delen av 
övriga fordringar tillhör denna kategori av finansiella instru-
ment. 
Enskilt betydande fordringar prövas för nedskrivning när de 
har förfallit eller när det finns andra objektiva belägg för att 
en viss motpart inte kommer att betala. Fordringar som 
enskilt inte bedöms ha något nedskrivningsbehov prövas för 
nedskrivning i grupp, som bestäms genom hänvisning till 
branschen och regionen för motparten samt andra gemen-
samma kreditriskegenskaper. Den uppskattade nedskriv-
ningen baseras sedan på nyligen framtagen historik avse-
ende andelen osäkra fordringar för motparterna i respektive 
identifierad grupp. 

KLASSIFICERING OCH EFTERFÖLJANDE VÄRDERING 
AV FINANSIELLA SKULDER
Koncernens finansiella skulder innefattar lån, leverantörs-
skulder och övriga skulder.
Finansiella skulder värderas efter första redovisningstillfället 
till upplupet anskaffningsvärde med hjälp av effektivränte-
metoden. Alla ränterelaterade avgifter redovisas i resultatet 
och ingår i posterna "Resultat från finansiella poster".

INKOMSTSKATTER
Skattekostnaden som redovisas i resultatet består av sum-
man av den uppskjutna skatt och aktuella skatt som inte 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital.
Beräkning av aktuell skatt bygger på skattesatser och skatte-
regler som är beslutade eller i praktiken beslutade vid rap-
portperiodens slut. Uppskjuten inkomstskatt beräknas enligt 
”the liability method”. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att det underliggande skattemässiga underskot-
tet eller de avdragsgilla temporära skillnaderna kommer att 
kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Detta 
bedöms utifrån Koncernens prognos om framtida rörelsere-
sultat, justerat för betydande ej skattepliktiga intäkter och 
kostnader samt specifika begränsningar vid utnyttjandet av 
outnyttjade skattemässiga förluster eller krediter.
Uppskjutna skatteskulder redovisas i princip i sin helhet, 
även om IAS 12 "Inkomstskatter" anger begränsade undan-
tag. Som ett resultat av dessa undantag redovisar Koncer-
nen inte uppskjuten skatt på temporära skillnader hänförliga 
till goodwill eller investeringar i dotterbolag.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kontanter och disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och motsvarande institut.

EGET KAPITAL
Aktiekapital representerar det kvotvärdet för emitterade 
aktier.
Övrigt tillskjutet kapital innefattar eventuell premie som 
erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transak-
tionskostnader som sammanhänger med nyemission av 
aktier minskar övrigt tillskjutet kapital, med hänsyn tagen till 
eventuella inkomstskatteeffekter.

Reserver avser fond för utvecklingsutgifter och övriga reserver.
Balanserade vinstmedel innefattar alla balanserade vinster 
för innevarande och tidigare perioder.
Alla transaktioner med Moderföretagets ägare redovisas 
separat i eget kapital.

ERSÄTTNINGAR EFTER AVSLUTAD ANSTÄLLNING 
OCH KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR TILL 
ANSTÄLLDA 
Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernen tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställ-
ning genom avgiftsbestämda planer.

Avgiftsbestämda planer
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.

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda, inklusive semesterer-
sättningar, är kortfristiga skulder som ingår i posten ”Övriga 
skulder”, värderade till det odiskonterade belopp som Kon-
cernen väntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten. 

NOT 3. BETYDANDE BEDÖMNINGAR OCH  
OSÄKERHETSFAKTORER
Betydande bedömningar vid tillämpning av  
redovisningsprinciper
När finansiella rapporter upprättas gör Koncernens styrelse 
och VD ett antal bedömningar, beräkningar och antaganden 
om redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Följande är betydande bedömningar som 
styrelse och VD gör vid tillämpning av de redovisningsprinci-
per som har den mest betydande effekten på Koncernens 
finansiella rapporter. 

AKTIVERING AV UTGIFTER FÖR INTERN  
PRODUKTUTVECKLING
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. 

REDOVISNING AV UPPSKJUTNA SKATTE- 
FORDRINGAR
Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skatteford-
ringar kan redovisas baseras på en bedömning av sannolik-
heten av hur framtida skattepliktiga intäkter kommer att 
kunna utnyttjas mot avdragsgilla temporära skillnader och 
ackumulerade skattemässiga underskott. Bolaget har vid 
bokslutstidpunkten bedömt att inga skattemässiga under-
skott i Koncernen uppfyller kraven för att redovisas som upp-
skjutna skattefordringar.

MEDIRÄTTS PRINCIPER
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Osäkerhet i uppskattningar
Nedan följer information om uppskattningar och antagan-
den som har den mest betydande effekten på redovisning 
och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Utfallet från dessa kan avvika väsentligt.

NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknar koncernled-
ningen återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagene-
rerande enhet baserat på förväntade framtida kassaflöden 
och med användning av en lämplig ränta för att kunna dis-
kontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om 
framtida rörelseresultat och fastställandet av en lämplig dis-
konteringsränta.

NYTTJANDEPERIODER FÖR AVSKRIVNINGS-
BARA TILLGÅNGAR
Koncernledningen gör per varje balansdag en genomgång av 
sina bedömningar av nyttjandeperioder för avskrivningsbara 
tillgångar, d.v.s Koncernens patent. Nyttjandeperioden base-
rat på hur länge Koncernen väntas utnyttja tillgångarna. Led-
tiden förrän beviljat patent till utvecklad och testad produkt 
som kan säljas är ovanligt lång inom sjukvården. Dessutom 
är sjukvårdens omställningsförmåga förhållandevis trög. 
Osäkerheten i dessa bedömningar beror därför på under hur 
lång tidsperiod en insåld produkt kan förväntas bli använd.

MEDIRÄTTS PRINCIPER
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MEDIRÄTT AB (556762-3391) har den 30 november 2017 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 skyl-
digt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 
2017 kl. 08.30 CET.
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Carl Sjönell
Styrelseledamot

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
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FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernre-
dovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvi-
sande bild av koncernens ställning och resultat.
Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med god redovis-
ningssed och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 
resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvi-
sande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat.

KONTAKT
MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö 

info@mediratt.com 

08-765 66 33

www.mediratt.com
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Inledning 
Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrap-
porten för Medirätt AB (publ) för perioden 1 januari till 
30 september 2017 och till den hörande rapporter 
över resultat, förändring i eget kapital och förändring i 
kassaflödet för den period som slutade per detta 
datum samt en sammanfattning av viktiga redovis-
ningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera 
denna finansiella delårsinformation i enlighet med 
IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
finansiella delårsinformation grundad på min över-
siktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och 
omfattning 
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet 
med Intemational Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell del-
årsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 

GRANSKNINGSRAPPORT
AV REVISOR

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 
en annan inriktning och en betydligt mindre omfatt-
ning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt 
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en över-
siktlig granskning gör det inte möjligt för mig att 
skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten 
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den utta-
lade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har. 

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger mig 
anledning att anse att den bifogade finansiella del-
årsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvi-
sande bild av företagets finansiella ställning per den 
30 september 2017 samt av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för den period som slutade per detta 
datum i enlighet med IAS 34. 

Boden den 30 november 2017

Håkan Uddström 
Auktoriserad revisor

GRANSKNING AV REVISOR
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