


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

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 möjlig-
het att leva ett fullvärdigt liv hemma, minska lidandet 
för patienter och anhöriga samt avlasta sjukvården. 

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

North Premier sedan januari 2018.
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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. 

OM VERKSAMHETEN

Styrelse

OMSÄTTNING: 
2 704 TSEK (0 TSEK) 

RESULTAT EFTER SKATT: 
-2 101 TSEK (-1 100 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE 
UTSPÄDNING: 
-0,2 SEK (-0,1 SEK)

ANTAL AKTIER PER 30 SEP:  
13 566 762  (11 692 028)  

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 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.

Dosell är under utveckling och beräknas lanseras under fjärde 
kvartalet 2018. 

SENSEC PERSONLIG SÄKERHET 

Sensec Personlig Säkerhet är sedan 2 juli 
2018 ett helägt dotterbolag till MediRätt. 
Sensec erbjuder säkerhetslösningar för 
ökad trygghet och säkerhet för människor 
i vardagen, bland annat trygghets- och 
personlarm. Idag levererar Sensec trygg-
hetslösningar till en tredjedel av Sveriges 
kommuner och är därmed en viktig aktör 
på den snabbt växande marknaden för 
säkerhets- och välfärdsteknik. Dosell – snart klar för leverans



5

Carl Johan Merner, VD MediRätt

N är vi började skissa på vår läkemedelsautomat 
Dosell för ett antal år sedan var allt från design, 
funktion och form till innehåll och användningsom-

råde bara en lång rad punkter på en lika lång att-göra-lista 
inför lanseringen. För varje dag, vecka, kvartal och år som 
gått sedan dess har vi bockat av punkt för punkt, och nu är 
vi snart längst nere på listan.  

Vi har under det tredje kvartalet detta år ingått nya avtal och 
samarbeten, där det allra största är pilotprojektet med Uppsala 
Kommun. Under sex månader ska hela 20 av våra Dosell-au-
tomater användas i verklig vårdmiljö hos patienter i behov av 
säker medicingivning. Vi får med pilotprojektet dels en möjlig-
het att hjälpa en av Sveriges största kommuner att spara tid 
och minska andelen felmedicineringar, och också ett kvitto 
på hur Dosell fungerar i praktiken vilket vi sedan kan visa för 
andra potentiella köpare och användare. Vi kommer att träffa 
alla Sveriges kommuner och är redan uppe i 46 stycken. Vi är 
stolta över den respons vi får.

VI KOMMER ATT TRÄFFA 
ALLA SVERIGES KOMMUNER 

OCH ÄR REDAN UPPE I 
46 STYCKEN

VD HAR ORDET
– NU LEVERERAR VI

Rent praktiskt genomgår Dosell just nu de sista veckorna av 
tester för dess CE-märkning. Allt fortgår hittills helt enligt tids-
planen, och om detta fortsätter kan vi börja leverera Dosell till 
offentliga kunder redan efter vecka 49 i år. Ambitionen är sedan 
att kunna erbjuda Dosell även direkt till privatmarknaden under 
första kvartalet nästa år, i första steg genom en egen online-
handel.

Efter kvartalets slut fick vi även se den genomgående analys 
av MediRätt och vår marknad som genomförts av Erik Penser 
Bank. Aktien värderades till 22 kronor enligt bankens bassce-
nario vilket innebär hög potential till hög risk jämfört med 
dagens aktiepris, och det är glädjande att se hur fler delar vår 
bild av Dosells stora potential att förändra marknaden för 
hemsjukvård i grunden. Intresset från investerarna växer för 
varje dag, och Erik Pensers rapport ger dem ytterligare ett 
verktyg att utvärdera vår verksamhet vilket gläder oss. 

Under kvartalet skrev vi också under förvärvsavtalet för 
Sensec Personlig Säkerhet, ett fantastiskt bolag som utveck-
lar säkerhetslösningar så som trygghets- och personlarm. 
Genom detta får MediRätt dels tillgång till teknik och försälj-
ningskapacitet som kraftigt förbättrar förutsättningarna för 
den kommande lanseringen av Dosell. Sensec Personlig Säker-
het ökade under kvartalet sin nettoomsättning, och det fjärde 
kvartal som vi nu är inne i är bästa tiden på året för deras larm-
verksamhet – kvartalet brukar stå för cirka 40 procent av 
årsomsättningen. Bara under de första tre kvartalen omsatte 
bolaget nästan 14 miljoner kronor. Parallellt har de kraftigt 
utökat sin säljkår, där en säljare sedan första oktober arbetar 
med försäljningen av Dosell mot offentliga och privata vårdgi-
vare, med fokus på Uppsala-området som blivit ännu högre 
prioriterat efter pilotprojektet. Vi börjar därmed se synergief-
fekter av förvärvet där Sensec och MediRätt kan dra nytta av 
varandra. 

VD HAR ORDET

Med andra ord faller fler och fler bitar på plats, 
och vi ser nu fram emot den sista spurten innan 
lanseringen av Dosell under det fjärde kvartalet. 
Till dess hålls MediRätts likviditet uppe av 
huvudägarna som kontinuerligt fyller på kassan 
vid behov inför lanseringen för att säkra verk-
samheten och samtidigt minimera utspäd-
ningseffekterna.

Jag vill också passa på att tacka Anders 
Säfwenberg som går i pension och därmed 
även lämnar sin post i MediRätts styrelse efter 
två år som styrelseordförande. Utan Anders 
långsiktighet och djupa förståelse för Dosells 
potential och affär hade vi inte varit det bolag vi 
är idag. Den ersättare på ordförandeposten 
som valberedningen föreslagit är ingen mindre 
än Björn Rosengren, före detta näringsminister 
och sedan länge storägare i MediRätt.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
2018

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

• I samband med att produktutvecklingen av Dosell intensifieras 
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 verksamheten 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, special-
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 affärsområdeschef 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 ytterligare 
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 samtidigt 
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 miljo-
ner 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 Euro-
pean Select Growth Opportunities Fund 
träffar ett tilläggsavtal som reglerar 
den första tranchen av finansiering, vil-
ken 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.

• 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 näringsmi-
nistern Björn Rosengren, en av huvudägarna som även tidi-
gare varit styrelseordförande i MediRätt.

• Erik Penser Bank offentliggör bolagsanalys av MediRätt. 
Aktien värderas till ca 22 SEK enligt bankens bas-scenario, vil-
ket innebär 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 kom-
mun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, 
genom offentlig upphandling.

TREDJE KVARTALET   JUL–SEP EFTER PERIODENS SLUT
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 
704 TSEK (0). Intäkterna för kvartalet hänförs i sin 
helhet till dotterbolaget Sensec som förvärvades i 
början av juli. För helåret 2017 redovisade bolaget 
dels intäkter från appen Medikoll men även intäkter 
hänförliga till pilotprojekt. För helåret 2017 redovisade 
bolaget övriga rörelseintäkter om 500 TSEK hänför-
liga till bidrag från Sveriges innovationsmyndighet. 

Övriga externa kostnader för tredje kvartalet uppgick 
till 2 219 TSEK (684). Ökningen kan dels hänföras till 
konsultarvoden förknippade med utveckling av 
produkten Dosell som beräknas att lanseras under 
fjärde kvartalet 2018 samt kostnader avseende det 
förvärvade bolaget Sensec. Övriga externa kostnader 
för perioden januari–september uppgick till 7 547 
TSEK (1 466). Ökningen hänförs till utveckling av 
produkten Dosell samt kostnader i förvärvat bolag. 

Personalkostnader för tredje kvartalet uppgick till  
2 389 TSEK (307). Posten är hänförlig till kostnader 
för bolagets VD samt anställda i Sensec. För jämfö-
relseperioden avser beloppet i sin helhet kostnader 
hänförliga till bolagets VD. Personalkostnader för peri-
oden januari–september uppgick till 3 474 TSEK (613). 

Avskrivningar av immateriella tillgångar för tredje 
kvartalet uppgick till 104 TSEK (104) och är hänförliga 
till avskrivningar av patent. Avskrivningar för perioden 
januari-september uppgick till 313 TSEK (313). 

Resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till -2 
101 TSEK (-1 100). Resultat före skatt för perioden 
januari–september uppgick till -8 946 TSEK (-2 409). 

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH  
LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 
tredje kvar talet uppgick till 239 TSEK (-1 274) och 
kan hänföras till begränsad intäktsgenerering och 
stort fokus på utveckling och kommersialisering av 
produkten Dosell. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för peri oden januari–september upp-
gick till -1 836 TSEK (-2 905).

Kassaflödet från investeringsverksamheten för tredje 
kvartalet uppgick till -8 816 TSEK (-512) och avser 
framförallt utvecklingskostnader för produkten Dosell 
men även likvid om 2 MSEK som betalats vid förvärv 
av Sensec. Per rapportdatum har bolaget skuld till säl-
jarna om 6 Mkr som kommer att påverka kassaflödet i 
kommande rapportperiod. Medirätt har pantsatt akti-
erna i Sensec som säkerhet för erläggande av reste-
rande köpeskilling. Kassaflö det från investeringsverk-
samheten för perioden janu ari–september uppgick till 
-15 132 TSEK (-4 131) och avser framförallt utveck-
lingskostnader för produkten Dosell men även likvid 
som betalats vid förvärv av Sensec.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för 
tredje kvartalet uppgick till 8 586 TSEK (370) vilket 
framförallt avser inlåning från bolagets VD, aktieä-
gare samt av bolagets VD närstående bolag om  
3 474 TSEK, utnyttjande av checkräkningskredit 
samt emission med stöd av teckningsoptioner. Kas-
saflödet från finansieringsverksamheten för perio-
den januari–september uppgick till 13 738 TSEK (4 
899). Förändringen i perioden hänförs till tillkom-
mande banklån om 1 500 TSEK, amortering av 
banklån om 200 TSEK, första delen av konvertibellå-
net om 2 500 TSEK, inlåning av bolagets VD, aktieä-
gare samt av bolagets VD närstående bolag om 4 
709 TSEK, utnyttjande av checkräkningskredit om 1 
887 TSEK samt emission med stöd av teckningsop-
tioner om 3 342 TSEK. Likvida medel vid periodens 
slut uppgick till 354 TSEK (1 426).

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

Investeringar för tredje kvartalet uppgick till 6 594 
TSEK (1 691) och avser balanserade utvecklingsut-
gifter för produkten Dosell. Balanserade utvecklings-
utgif ter avser i sin helhet utgif ter avseende 
underleverantörer. Produkten är under utveckling och 
därav har ingen avskrivning ännu skett utan nedskriv-
ningsprövning sker istället löpande. Avskrivning av 
utvecklingsutgifter planeras att ske från och med 
kvartal fyra 2018 då produkten beräknas vara färdig-
utvecklad. 

FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERNEN

FINANSIELL ÖVERSIKT



9

(TSEK)
Q3 

2018
Q3

2017
Q1–Q3

2018
Q1–Q3

2017
Helår 
2017

Omsättning 2 704 0 2 704 5 155
Rörelseresultat (EBIT)1 -1 915 -1 095 -8 627 -2 387 -4 238
Resultat efter finansiella poster (EBT) -2 101 -1 100 -8 946 -2 409 -4 269
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr 2 -0,2 -0,1 -0,7 -0,2 -0,4
Eget kapital per aktie kr 3 0,49 0,69 0,49 0,69 0,94
Soliditet % 4 19,7% 86,3% 19,7% 86,3% 81,6%
Aktiekurs på balansdagen, kr 6,4 14,5 6,4 14,5 11,9
Antal aktier vid periodens slut 13 566 762 11 692 028 13 566 762 11 692 028 11 917 028

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 13 270 521 10 497 749 12 681 758 10 864 846 11 319 439

Genomsnittligt antal anställda 5 5 1 1 1 1
Antal anställda, vid periodens slut 13 1 13 1 1

NYCKELTAL 
KONCERNEN

1. RÖRELSERESULTAT (EBIT)
Resultat före finansnetto

2. RESULTAT PER AKTIE FÖRE/EFTER  
UTSPÄDNING
Resultat per aktie före/efter utspädning beräk-
nas genom att dividera resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare med det vägda 
genomsnittligt antal utestående stamaktier 
under perioden. Någon utspädningseffekt före-
ligger inte så länge koncernens resultat är nega-
tivt.

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. 

NYCKELTAL
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(TSEK)
Q3 

2018
Q3

2017
Q1–Q3

2018
Q1–Q3

2017
Helår 
2017

Nettoomsättning 2 704 0 2 704 5 155
Övriga rörelseintäkter 3 0 3 0 500
Summa intäkter 2 707 0 2 707 5 655

Övriga externa kostnader  -2 129 -684 -7 547 -1 466 -3 364
Personalkostnader  -2 389 -307 -3 474 -613 -1 111
Avskrivningar av immateriella tillgångar  -104 -104 -313 -313 -418
Summa kostnader -4 622 -1 095 -11 334 -2 392 -4 893

Rörelseresultat -1 915 -1 095 -8 627 -2 387 -4 238

Finansnetto -186 -5 -319 -22 -31
Resultat efter finansiella poster -2 101 -1 100 -8 946 -2 409 -4 269

Resultat före skatt -2 101 -1 100 -8 946 -2 409 -4 269

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -2 101 -1 100 -8 946 -2 409 -4 269

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -0,2 -0,1 -0,7 -0,2 -0,4

Periodens resultat överensstämmer med summa 
totalresultat

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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(TSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 7 174 0 0
Övriga immateriella tillgångar 22 067 7 734 9 470
Materiella anläggningstillgångar 726 0 0
Finansiella tilllgångar 254 0 28

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 2 383 0 0
Kortfristiga fordringar 1 006 230 632
Likvida medel 354 1 426 3 584

SUMMA TILLGÅNGAR 33 964 9 390 13 714

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 13 567 11 692 11 917
Ej registrerat aktiekapital 0 100 3 375
Övrigt tillskjutet kapital 18 652 11 084 12 484
Balanserat resultat inkl. periodens resultat -25 536 -14 770 -16 589
Summa eget kapital 6 683 8 106 11 187

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 1 675 475 375
Övriga långfristiga skulder 1 400 0 0

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 6 896 300 300
Leverantörsskulder 9 357 267 796
Övriga kortfristiga skulder 7 953 242 1 056
Summa skulder 27 281 1 284 2 527

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 964 9 390 13 714

FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER



12

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER

(TSEK)
Q3 

2018
Q3 

2017
Q1–Q3 

2018
Q1–Q3 

2017
Helår 
2017

Ingående eget kapital 4 419 8 786 11 187 5 417 5 417

Periodens resultat -2 101 -1 100 -8 946 -2 409 -4 269

Transaktioner med ägare

Pågående nyemission  0 0 0 0 3 375
Nyemission med avdrag för emissionskostnader 440 420 192 5 098 5 418
Emission med stöd av teckningsoptioner 3 925 0 4 250 0 1 246
Utgående eget kapital 6 683 8 106 6 683 8 106 11 187

I eget kapital ingår emission med stöd av konvertibelt skuldebrev om 
1 100 TSEK reducerat med emissionskostnader om 660 TSEK.
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(TSEK)
Q3 

2018
Q3 

2017
Q1–Q3 

2018
Q1–Q3 

2017
Helår 
2017

Rörelseresultat -1 915 -1 095 -8 627 -2 387 -4 238

Justeringar för andra poster som inte ingår 
i kassaflödet:
Avskrivningar 104 104 313 313 418

Erlagd ränta -186 -5 -319 -22 -31
Betald skatt 0 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -1 997 -996 -8 633 -2 096 -3 851

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 2 236 -278 6 797 -809 134

Kassaflöde från den löpande verksamheten 239 -1 274 -1 836 -2 905 -3 717
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 816 -512 -15 132 -4 131 -6 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 586 370 13 738 4 899 9 738

Periodens kassaflöde 9 -1 416 -3 230 -2 137 21
Likvida medel vid periodens början 345 2 842 3 584 3 563 3 563
Likvida medel vid periodens slut 354 1 426 354 1 426 3 584

KASSAFLÖDESANALYSER
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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RÖRELSESEGMENT
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER

(TSEK)
Q3 

2018
Q3 

2017
Q1–Q3 

2018
Q1–Q3 

2017
Helår 
2017

Extern omsättning Dosell 0 0 0 5 155

Extern omsättning Säkerhet 2 704 0 2 704 0 0

Intern omsättning Dosell 0 0 0 0 0
Intern omsättning Säkerhet 567 0 567 0 0

Elimineringar -567 0 -567 0 0
Nettoomsättning 2 704 0 2 704 5 155

Rörelseresultat Dosell -720 -1 095 -7 432 -2 387 -4 238
Rörelseresultat Säkerhet -1 195 0 -1 195 0 0
Rörelseresultat -1 915 -1 095 -8 627 -2 387 -4 238

Finansnetto -186 -5 -319 -22 -31
Resultat före skatt -2 101 -1 100 -8 946 -2 409 -4 269
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(TSEK)
Q3 

2018
Q3

2017
Q1–Q3

2018
Q1–Q3

2017
Helår 
2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 5 155
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 500
Summa intäkter 0 0 0 5 655

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  33 -681 -5 385 -1 473 -3 366
Personalkostnader  -649 -307 -1 734 -613 -1 111
Avskrivningar av immateriella tillgångar  -104 -104 -313 -313 -418
Summa kostnader -720 -1 092 -7 432 -2 399 -4 895

Rörelseresultat -720 -1 092 -7 432 -2 394 -4 240

Finansnetto -146 -5 -279 -22 -31
Resultat efter finansiella poster -866 -1 097 -7 711 -2 416 -4 271

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -866 -1 097 -7 711 -2 416 -4 271

Periodens resultat överensstämmer med summa 
totalresultat

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAGET

FINANSIELLA RAPPORTER
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(TSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 22 067 7 326 9 470
Finansiella anläggningstilllgångar 8 029 0 28

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 795 456 632
Kassa och bank 350 2 831 3 579

SUMMA TILLGÅNGAR 31 241 10 613 13 709

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 13 567 11 692 11 917
Ej registrerat aktiekapital 0 0 3 375
Fond för utvecklingsutgifter 21 824 6 561 8 913

Fritt eget kapital
Överkursfond 18 652 11 084 12 484
Balanserat resultat inkl. periodens resultat -46 154 -20 588 -25 531
Summa eget kapital 7 889 8 749 11 158

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 675 525 375
Övriga långfristiga skulder 1 400 0 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 300 300 300
Leverantörsskulder 8 957 741 796
Övriga kortfristiga skulder 11 020 298 1 080
Summa skulder 23 352 1 864 2 551

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 241 10 613 13 709

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAGET

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOT 1. FÖRETAGSINFORMATION
MediRätts huvudsakliga verksamhet innefattar utveckling 
och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer 
kvalitativ 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 medicine-
ring. Under tredje kvartalet förvärvades Sensec Personlig 
Säkerhet AB som är verksam inom marknaden för person- 
och trygghetslarm.  

Koncernens moderföretag, MediRätt AB (org.nr 556762- 
3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sve-
rige. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq First North 
Premier. Dotterbolaget Medcheck AB (org.nr 556898- 
3018), bedriver ingen verksamhet och Sensec Personlig 
Säkerhet AB (org nr 556598-8812) bedriver verksamhet 
inom säkerhetsbranschen. Medirätts verksamhet är upp-
delad i två segment; Dosell (den patenterade digitala läke-
medelsautomaten) och Säkerhet (säkerhetslösningar 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 
juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. 

Från och med 1 januari 2018 tillämpas IFRS 9 Finansiella 
instrument samt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. I 
övrigt överensstämmer tillämpade redovisningsprinciper 
med vad som framgår av årsredovisningen 2017. 

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering.

Effekter av framtida redovisningsprinciper
IFRS 16 Leasingavtal ska tillämpas från och med den 1 janu-
ari 2019. Det innebär att tillgångar och skulder hänförliga till 
alla leasingavtal, med några undantag, kommer att redovi-
sas i balansräkningen. Koncernen bedömer att IFRS 16 kom-
mer att innebära att de lokaler som koncernen hyr kommer 
att redovisas som tillgång i balansräkningen. Nuvärdet av 
framtida hyresutgifter kommer att redovisas som skuld. Den 
ändrade redovisningsprincipen kommer främst att påverka 
koncernens balansomslutning och därmed koncernens soli-
ditet. Analys pågår för att kvantifiera effekterna.

Nya och ändrade standarder som antagits från och med 
2018 bedöms i övrigt inte få någon betydande påverkan på 
koncernens finansiella ställning.

Finansiella tillgångar
IFRS 16 Leasingavtal ska tillämpas från och med den 1 janu-
ari 2019. Det innebär att tillgångar och skulder hänförliga till 
alla leasingavtal, med några undantag, kommer att redovi-
sas i balansräkningen. Koncernen bedömer att IFRS 16 kom-
mer att innebära att de lokaler som koncernen hyr kommer 
att redovisas som tillgång i balansräkningen. Nuvärdet av 
framtida hyresutgifter kommer att redovisas som skuld. Den 

ändrade redovisningsprincipen kommer främst att påverka 
koncernens balansomslutning och därmed koncernens soli-
ditet. Analys pågår för att kvantifiera effekterna.

Nya och ändrade standarder som antagits från och med 
2018 bedöms i övrigt inte få någon betydande påverkan på 
koncernens finansiella ställning. 

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 2018 hänförs till dotterbolaget Sen-
sec och omfattar kundrelaterade intäkter från försäljning av 
personlarm och trygghetslarm såsom anslutningsavgifter, 
abonnemangsavgifter och serviceintäkter. Intäkter redovi-
sas till verkligt värde, vilket vanligtvis är försäljningsvärdet 
för den aktuella perioden, efter avdrag for rabatter och mer-
värdesskatt. Anslutningsavgifter redovisas som intäkt vid 
leverans och anslutning av larmet och serviceintäkter 
intäktsförs i takt med att tjänsterna utförs. Abonnemangs-
avgifter intäktsförs i den period som avgiften avser. 

Tidigare år har koncernens intäkter varit hänförliga till pilot-
projekt, vilka redovisa i takt med att tjänsterna tillhandahål-
lits kunden.

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 2 991 TSEK (1 426 TSEK). 

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 

REDOVISNINGSPRINCIPER, RISKER OCH 
ÖVRIG INFORMATION
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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 rapportperioden har inlåning från bolagets VD skett 
med 245 TSEK samt från VDs närstående bolag med 60 
TSEK. Lånen löper med 10% ränta. Beloppen återbetalas 
vid anmodan. Inlåning har även skett från andra styrelsele-
damöter med 2 019 TSEK samt aktieägare med 1 150 
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 har även fakturerat tjänster från eget 
bolag uppgående till 660 TSEK under rapportperioden. Utö-
ver detta har koncernen inte gjort några affärer med närstå-
ende 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.

Det är styrelsens bedömning att koncernen har tillräckligt 
med rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Bolaget 
finansieras löpande genom inlösen av teckningsoptioner.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETS- 
FAKTORER
MediRätt är ett utvecklingsbolag. Under fjärde kvartalet 
2018 beräknar bolagets att lansera sin första kommersiella 
produkt Dosell. Historiskt har bolaget haft mycket begrän-
sade intäkter. Det går därmed ännu inte att dra några långt-
gående slutsatser om marknadens acceptans av produkten 
eller se några trender för försäljnings- och resultatutveck-
ling. 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.

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 30 september 2018 till 13 566 
762 SEK fördelat på 13 566 762 aktier, med ett kvotvärde om 
1 SEK per aktie. 

MEDIRÄTTS REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 7. TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBELLÅN
På extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 beslutades 
om TO5B – en emission av 1,8 miljoner teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 1,8 miljoner aktier av serie B 
till en kurs om 15 kronor per aktie. Teckning av aktier med 
stöd av teckningsoptionerna kan ske löpande under perio-
den 30 november 2016 till 30 november 2018. Teckningsop-
tionerna emitterades mot betalning om 0,10 kronor per 
option och med avvikande från aktieägarnas företrädes-
rätt. Bolagets aktiekapital kan med dessa teckningsoptio-
ner ökas med högst 1,8 miljoner kronor. 

På extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 beslutades 
även om en emission av ytterligare 1,2 miljoner teckningsop-
tioner 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. Teck-
ningsoptionerna emitterades mot betalning om 0,10 kronor 
per option och med avvikande från aktieägarnas företrä-
desrätt. Bolagets aktiekapital kan med dessa teckningsop-
tioner ökas med högst 1,2 miljoner kronor. 

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 ini-
tiala Tranchen om 5 MSEK. Konvertibellånet löper på 12 
månader. Lånet löper utan ränta. Konverteringspriser är 
rabatterat med 10% i förhållande till referenspriset, vilket 
motsvarar det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspri-
set (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna omedel-
bart före datumet för konvertering. MediRätt kan välja mel-
lan att återbetala med kontanter, konvertera till aktier eller 
en kombination av båda. 

Som skydd mot utspädning kommer teckningsoptioner att 
ges ut kostnadsfritt till bolagets befintliga aktieägare. För 
att underlätta den administrativa hanteringen har Investe-
raren och MediRätt kommit överens om att inte utfärda 
några teckningsoptioner i samband med den nu aktuella 
konvertibelemissionen om 2,5 MSEK. Istället kommer teck-
ningsoptioner relaterade till denna emission att utfärdas vid 
emissionen av resterande konvertibler om 2,5 MSEK. 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.

Koncernen

2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Ställda säkerheter 10 810 1 500 1 500
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

Moderbolaget

2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Ställda säkerheter 9 500 1 500 1 500
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

NOT 8. STÄLLDA SÄKERHETER & EVENTUALFÖRPLIKTELSER
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TILLGÅNGAR OCH SKULDER I FÖRVÄRVAT BOLAG (TSEK) Verkligt värde

Materiella anläggningstillgångar 520
Kundfordringar och övriga rörelsetillgångar 3 976

Likvida medel 209
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder 3 879

Netto identifierbara tillgångar och skulder 826

Förvärvspris 8 000

Koncerngoodwill 7 174

Avgår:
Likvida medel (förvärvad) 209
Netto likvidpåverkan 7 791

NOT 9. RÖRELSEFÖRVÄRV SENSEC PERSONLIG 
SÄKERHET AB

Den 2 juli 2018 förvärvade Medirätt 100% av Sensec Per-
sonlig Säkerhet som erjbuder försäljning och utveckling av 
säkerhetslösningar och larmanordningar inom personlarm 
och trygghetslarm. 

Förvärvsanalysen nedan är preliminär och slutliga analyser 
av förvärvade tillgångar och skulder kommer att ske inom 
ett år från förvärvsdatum. Preliminärt har skillnaden mellan 
köpeskillingen och identifierbara tillgångar och skulder allo-
kerats till goodwill. 

Om Sensec Personlig Säkerhet AB hade konsoliderats från 
och med rapportperiodens början hade bidraget till koncer-
nens intäkter varit 11 658 TSEK och till koncernens rörelse-
resultat -483 TSEK. Det finns inga förvärvskostnader för-
knippade med förvärvet. 

Goodwillen bedöms vara hänförlig till förväntade synergief-
fekter då Medirätt får tillgång till teknik och försäljningskapa-
citet som kraftigt förbättrar förutsättningarna för den kom-
mande lanseringen av Dosell. Goodwillen bedöms ej vara 
skattemässigt avdragsgill.



Lidingö den 24 oktober 2018
MediRätt AB (publ) 

MEDIRÄTT AB (556762-3391) har den 24 oktober 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.

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 24 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av MediRätts 
revisor.
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Viveca Gyberg   Styrelseledamot
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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
MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö 

info@mediratt.com 

08-765 66 33

www.mediratt.com
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