Delårsrapport Q1
MedicPen AB (publ)
Org.nr. 556576-4809
1 januari – 31 mars 2018

Sammanfattning av delårsrapport 1 2018
2018-01-01 – 2018-03-31 (kvartal 1)
o Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 146 565 SEK (-3 400
285 SEK)
o Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (-0,04 SEK)
o Soliditeten per den 31 mars 2018 uppgick till 93% (86%)
* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier

Viktiga händelser under första kvartalet 2018
•

Den 8 januari meddelade bolaget att de första fem produkterna,
Medimi®Smart, levererats till NOPII-kommunerna på Jylland i
Danmark.

•

Den 1 februari skickade MedicPen ut en uppdatering. I uppdateringen
framgick det att pre-testet i de danska kommunerna på Jylland pågått i
tre veckor och att det fungerat enligt förväntan. Vidare framhölls att
MedicPen därmed påbörjade förberedelserna att leverera fler
Medimi®Smart. Vidare framgick det av uppdateringen att MedicPen
deltog på Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn tillsammans med
bolagets partner CareConsult under det gemensamma namnet
MedicCare. Ett resultat av deltagandet var att möten med danska
kommuner kunde bokas. Slutligen framhölls att MedicPen startat
förberedelserna för att introducera Medimi®Smart i USA. Kontakter
med aktörer i USA har tagits och bolaget har skaffat sig en bra bild över
regulatoriska förutsättningar inför en introduktion.

•

Bolaget skickade pressmeddelande den 6 februari där det framgick att
intäkterna från NOPII-projektet beräknas uppgå till cirka 900.000
danska kronor under 2018 och början av 2019 samt att intäkterna
förväntas öka successivt därefter de kommande åren.

•

Den 6 februari skickades ytterligare ett pressmeddelande där bolaget
beskrev prissättningsmodell och beräknad potential för Danmark. Två
prissättningsmodeller ansågs vara aktuella, nämligen köp av
Medimi®Smart samt leasing i kombination med supportavtal. Den
sistnämnda, som bedöms bli den dominerande ger löpande intäkter till
bolaget under produktens livsccykel vilken uppgår till minst fem år.
Vidare bedömer bolaget att marknaden i Danmark uppgår till minst
30.000 Medimi®Smart samt att med 3.000 leasade Medimi®Smart
uppnår bolaget nollresultat med 2018 års kostnadsmassa. Bolaget gav
dock ingen prognos för när nollresultat kan förväntas uppnås.

•

Den 21 februari publicerades MedicPens bokslutskommuniké.

•

Den 19 mars publicerades kallelsen till årsstämman.

•

Den 20 mars meddelade bolaget att man kommit vidare till
slutomgången i en upphandling i Norge där 29 kommuner har för avsikt
att genomföra köp av ”Elektronisk medisineringsstötte”. Bolaget kan
dock inte ge någon prognos gällande antalet patienter och hur många
Medimi®Smart som kan komma i fråga.

•

Bolaget meddelade den 29 mars namnen på valberedningens förslag
till styrelseledamöter. Valberedningens förslag var omval av Sigrun
Axelsson och Stefan Knutsson samt nyval av Gun-Britt Fransson och
Mats Persson. Valberedningen föreslog att Sigrun Axelsson väljs till
styrelseordföranden. Styrelseordföranden Kjell-Åke Andersson och
styrelseledamoten Christian Hallin hade avböjt omval.

•

Den 29 mars publicerades fullständiga handlingar till bolagets
årsstämma.

Händelser efter utgången av första kvartalet 2018
•

Den 10 april skickade MedicPen ut en uppdatering i vilken det
meddelades att testfasen i Danmark fortgår samt att NOPII-projektet
bytt namn till TIM, Totallösning till Intelligent Medicinhantering.
Samtidigt meddelade bolaget att 30 stycken Medimi®Smart
producerats och att leverans sker de närmaste dagarna.

•

Den 19 april publicerades kommunikén från årsstämman.

•

Den 23 april skickade bolaget pressmeddelande där det meddelades
att Delårsrapport Q1 2018 publiceras den 3 maj.

Tidpunkter för ekonomisk information
2018-08-15 Halvårsrapport
2018-11-22 Delårsrapport Q3

VD har ordet
Det sista som skedde i fjärde kvartalet 2017 var att Medimi®Smart CE-märktes.
Därmed kunde ytterligare en viktig milstolpe uppnås under första kvartalet 2018 i och
med att bolaget levererade fem Medimi®Smart till TIM-kommunerna (fd NOPII). Det
faktum att dessa kommuner har som mål att implementera världens mest innovativa
medicinhanteringssystem gör att vi anser det av yttersta vikt att i stor utsträckning
fokusera på TIM-projektet och inte minst Danmark som marknad. Dock har detta inte
hindrat oss från att fortsätta bolagets USA-satsning. Vi kom en bra bit på vägen
under kvartalet då vi kunde klargöra de regulatoriska förutsättningarna för att
introducera Medimi®Smart i Nordamerika. Vårt samarbete med bolagets
amerikanska rådgivare fungerar utmärkt och vi kommer att kunna fatta välgrundade
beslut inför framtiden vilka kan leda till en framgångsrik introduktion samtidigt som vi
minimerar riskerna.
Det är inte bara Danmark och USA som stått i blickfånget. MedicPen har även fått en
möjlighet att delta i en upphandling i Norge. Upphandlingen är uppdelad i fyra olika
patientcase: äldre som behöver påminnas om att ta sin medicin, äldre som drabbats
av allvarlig åkomma, psykiskt sjuka, samt yngre sjuka personer som behöver
påminnas om att ta sin medicin. De olika patientcasen visar att MedicPen och våra
produkter, Medimi®Smart och Medimi®Pro, har goda förutsättningar på marknader
runt om i världen. Jag vågar påstå att Medimi®Smart är världens mest innovativa
dispenser samtidigt som Medimi®Pro är ett ytterst bra komplement för de patienter
som trots sin sjukdom inte är bundna till hemmet.
Vi har också presenterat bolagets prissättningsmodell, som är enkel och
lättöverskådlig för potentiella kunder. Bolaget bedömer att leasing kommer att vara
den dominerande intäktskällan men kunder kommer även att kunna köpa
produkterna. En rimlig bedömning är att leasingkostnaden för en Medimi®Smart
kommer att vara cirka 600-800 svenska kronor per månad. Därutöver kommer
kostnader för implementeringen av Medimi®Smart och det system som möjliggör
kommunikation mellan vår device och sjukvårdssystemet samt support- och
serviceavtal. Utifrån dessa siffror bedömer MedicPen att nollresultat kan uppnås vid
3.000 utleasade Medimi®Smart baserat på 2018 års beräknade kostnader.
Med utgångspunkt i olika källor har vi beräknat potentialen i Danmark. Vi bedömer att
bara i Danmark uppgår behovet till minst 30.000 Medimi®Smart och då är endast
äldre multisjuka som i stor utsträckning är bundna till hemmet beaktade.
I skrivandets stund befinner vi oss i början av kvartal två. Årsstämman valde en ny
styrelse och under de senaste månaderna har bolagets förstärkts dramatiskt vad
gäller personella resurser. Vi har nu ett väl sammansatt team bestående av
styrelseledamöter och anställda. Samtliga med mycket erfarenheter och kunskaper
inom teknisk utveckling, marknadsföring och försäljning, regulatoriska
frågeställningar, produktion och logistik.

Implementeringen fortgår med oförminskad takt i Danmark samtidigt som vi
förhoppningsvis får möjlighet att introducera Medimi®Smart i Norge. Vi har också
goda förhoppningar om fler upphandlingar och projekt i Danmark samtidigt som vi
efter Vitalis-mässan i Göteborg kan konstatera att det finns starkt intresse för
Medimi®Smart även i Sverige. Kommunrepresentanter såg stora fördelar med vårt
medicinhanteringssystem och jag skulle kunna ge otaliga exempel på detta. Men låt
mig ge två exempel som visar den nytta vår Medimi®Smart kan komma att ha, såväl
ur ett kommun- som patientperspektiv. Det första exemplet är det faktum att
omsorgsverksamheter i Skandinavien och övriga världen står inför stora utmaningar.
Brist på anställda, krav på effektivitet och brist på pengar för att finansiera omsorgen.
Här kan Medimi®Smart starkt bidra till att effektivisera och förbättra
medicinhanteringen och frigöra resurser. Det andra exemplet lyftes fram av en
kommun och är enligt dem tämligen vanligt. Tänk dig ett äldre par, en är frisk och
den andra sjuk och måste ta många mediciner varje dag. Enligt
kommunrepresentanterna är det vanligt att vardagen för det äldre paret slutar i stress
och kaos på grund av att medicineringen blir ett tungt ok för den friska.
Konsekvensen blir att den sjuka måste flytta till ett omsorgsboende eller få hjälp flera
gånger per dag av kommunal omsorgspersonal. De såg Medimi®Smart som en
ypperlig hjälp för såväl den sjuka som den friska, en avlastning i vardagen som gör
att det äldre paret kan fortsätta bo tillsammans och kommunen kan fokusera på de
patienter som är i större behov av hjälp.
På Vitalis-mässan kunde vi också konstatera att det finns en rad olika presumtiva
partners som erbjuder olika typer av systemlösningar inom trygghetsteknologi och
som är intresserade av att addera trygghetsprodukter. Det finns onekligen stora
möjligheter för MedicPen att ta sig framåt, såväl på egen hand eller tillsammans med
partners i det digitala ekosystem där exempelvis sensorer och trygghetslarm ingår.

Fredrik Westman
VD, MedicPen AB

MEDICPEN AB
BAKGRUND – STATISTIK ÖVER FÖLJSAMHET
MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid
medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort,
visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig
användning av läkemedel är orsak till:
• 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
• 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
• 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
• Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.
Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm
MEDICPEN AKTIEBOLAG (PUBL)
MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk
och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter
behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men
också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget,
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en
handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har
MedicPen cirka 2200 aktieägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Lomma.
Medimi®Smart ochMedimi®Pro - system för medicinhantering
Medimi®Smart
Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med 8, 12 och 16
olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i
detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi®Smart kan, förutom de
mediciner som finns i maskinen, hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som
inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.
Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar även som
”stand alone” enhet. Medimi®Smart kan skicka fjärrlarm både via mail, sms och http:
Integrerad i ett större vårdsystem, t ex uppkopplad via molntjänster med den
elektroniska patientjournalen, fås alla inställningar om medicinering från det
överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt.

Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån
vårdsystemen.
Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka
driftstatus hos dispensern. Det går därmed att i god tid upptäcka om någon medicin
håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.
Medimi®Pro
Medimi®Pro finns med GSM, CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs är
det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth
finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större
kunder tillhandahåller MedicPen en kommunikationsportal, Gateway eller Remote.
En Android app förenklar dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.
Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan
skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen
behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som
skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög
på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare då
tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn
utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.
Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner om när det är dags att ta medicinen
och ser till att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi®Pro
registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen
skett korrekt.
Medimi®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll och mer avancerad mjukvara.
Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen
har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

Marknadssegment
Hemsjukvård
Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi®
Smart eller Medimi®Pro ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut
medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till
patientens journal.
Sjukhus och äldreboende
Genom att använda Medimi®Smart och Medimi®Pro på äldreboende och i vården
kan vårdgivarna hålla betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som
ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Medicinhanteringen blir säkrare eftersom man
inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett
varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart eller
Medimi®Pro om medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan
dessutom kopplas till patientjournalen.
Läkemedelsindustrin
Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi®Pro ett pålitligt verktyg för att
underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medimi®Pro kan antalet feldoseringar
reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet kan ge betydande besparingar.
Kliniska prövningar
En av styrkorna med Medimi®Pro är att den kan utrustas med olika typer av mobil
kommunikation som GSM/CDMA eller Bluetooth. Medimi®Pro skickar då
följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så
att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi®Pro säkerställer bättre
följsamhet, kommer företag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare
kliniska resultat.

Internet of Things, e-hälsotjänster och integrering i andra system
Medimi®Pro och Medimi®Smart är unika eftersom man med hjälp av fjärrstyrning
kan styra och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi®Pro eller
Medimi®Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger
separat i tablettmagasinen, och den digitala tekniken möjliggör kommunikation från
och till Medimi®Pro/ Medimi®Smart. Man kan till exempel stänga av en medicin om
patientens hälsotillstånd ändras, man kan öka eller minska dosen eller till och med
starta en helt ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att medicinen
finns förberedd i Medimi®Pro/ Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika kravspecifikationer. Den hantering och
teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som
behövs när en privatperson skall använda Medimi® för eget bruk. MedicPens
produkter uppfyller båda dessa helt olika krav. Medimi® modellerna är konstruerade
för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnade av delårsrapport
Lomma, den 3 maj 2018
Styrelsen
MedicPen AB (publ)

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
RESULTATRÄKNING
(SEK)

2018-01-01

2017-01-01

2017-01-01

-2018-03-31

-2017-03-31

-2017-12-31

2 608
1 942
4 550

41 473
41 473

178 525
178 525

-473 741
-2 478 684
-849 813

-100 694
-1 780 111
-1 209 652

-823 484
-12 084 751
-4 265 810

-333 237
-4 135 475

-337 971
-3 428 428

-1 343 815
-18 517 860

Rörelseresultat

-4 130 925

-3 386 955

-18 339 335

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-15 640
-4 146 565

1 772
-15 102
-3 400 285

49
-249 385
-18 588 671

-

-

-

-4 146 565

-3 400 285

-18 588 671

-0,04
-0,04

-0,05
-0,05

-0,22
-0,17

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Periodens skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Balansräkning
(SEK)

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

3 198 716

4 478 202

3 518 588

121 116

180 711

134 481

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner

2 804

2 804

2 803

Summa anläggningstillgångar

3 322 636

4 661 717

3 655 872

599 247

461 367

599 247

537 204
136 767
673 971

311 321
201 476
512 797

1 195 803
252 769
1 448 572

Likvida medel

10 446 011

6 517 123

16 728 012

Summa omsättningstillgångar

11 719 229

7 491 287

18 775 831

Summa tillgångar

15 041 865

12 153 004

22 431 703

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulaget
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Balansräkning
(SEK)

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

7 014 341
3 770 135
10 784 476

5 258 163
3 770 135
9 028 298

7 014 341
3 770 135
10 784 476

38 685 961
-31 401 353
-4 146 565
3 138 043

17 645 023
-12 812 682
-3 400 285
1 432 056

38 685 961
-12 812 682
-18 588 671
7 284 608

13 922 519

10 460 354

18 069 084

0

617 214
617 214

0

454 273
209 000
44 437
411 636
1 119 346

229 439
481 691
364 306
1 075 436

2 703 147
295 214
83 034
1 281 224
4 362 619

15 041 865

12 153 004

22 431 703

4 950 000

4 950 000

4 950 000

Inga

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 112 228 971 aktier
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Kassaflödesanalys
2018-01-01
-2018-03-31

2017-01-01
-2017-03-31

2017-01-01
-2017-12-31

-4 146 565

-3 400 285

-18 588 671

333 237

337 971

1 343 815

-3 813 328

-3 062 314

-17 244 856

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändring varulager
Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

774 601
-3 171 274
-6 210 001

163 118
-308 713
-3 207 909

-137 880
-772 656
2 978 470
-15 176 922

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

-72 000
-72 000

-132 000
-132 000

22 797 116
-749 214
22 047 902

Årets kassaflöde

-6 282 001

-3 339 909

6 870 980

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

16 728 012
10 446 011

9 857 032
6 517 123

9 857 032
16 728 012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar av poster som inte ingår i
kassaflödet, m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Emission, netto
Amortering lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809

Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Ej registrerat

Reservfond

aktiekapital
Belopp vid årets ingång 2014-01-01

3 628 064

0

3 770 135

Överkurs-

Balanserat

Årets

fond

resultat

resultat

49 775 457

Resultatdisposition enligt bolagsstämma

Totalt

-35 356 863

-6 708 431

-6 708 431

6 708 431

0

-6 490 709

-6 490 709

Årets resultat

15 108 362

Belopp vid periodens utgång 2014-12-31

3 628 064

0

3 770 135

49 775 457

-42 065 294

-6 490 709

8 617 653

Belopp vid årets ingång 2015-01-01

3 628 064

0

3 770 135

49 775 457

-42 065 294

-6 490 709

8 617 653

-49 775 457

43 284 748

6 490 709

Resultatdisposition enligt bolagsstämma
Nyemission

607 776

7 548 053

Årets resultat
Belopp vid periodens utgång 2015-12-31

4 235 840

0

3 770 135

Belopp vid årets ingång 2016-01-01

4 235 840

0

3 770 135

Resultatdisposition enligt bolagsstämma
Nyemission

1 021 787

Pågående emission, ännu ej registrerad

-7 099 521

-7 099 521

7 548 053

1 219 454

-7 099 521

9 673 961

7 548 053

1 219 454

-7 099 521

9 673 961

-7 548 053

448 532

7 099 521

17 630 133

15 426
-5 000

Årets resultat
Belopp vid periodens utgång 2016-12-31

5 257 627

15 426

3 770 135

17 630 133

Belopp vid årets ingång 2017-01-01

5 257 627

15 426

3 770 135

17 630 133

Resultatdisposition

optionsinlösen, registrerad 2017-11-06
Nyemission, registrerad 2017-11-16

536

0
18 651 920

15 426

Emissionskostander

optionsinlösen, registrerad 2017-01-16

0
8 155 829

-15 426

-5 000
-14 475 668

-14 475 668

1 662 986

-14 475 668

13 860 639

1 662 986

-14 475 668

13 860 639

-14 475 668

14 475 668

14 890

0

3 427

106 181

109 608

1 752 751

20 934 757

22 687 508

Årets resultat

-18 588 671

-18 588 671

Belopp vid periodens utgång 2017-12-31

7 014 341

0

3 770 135

38 685 961

-12 812 682

-18 588 671

18 069 084

Belopp vid årets ingång 2018-01-01

7 014 341

0

3 770 135

38 685 961

-12 812 682

-18 588 671

18 069 084

Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2018-03-31

7 014 341

0

3 770 135

38 685 961

-12 812 682

-4 146 565

-4 146 565

-22 735 236

13 922 519

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Nyckeltal
Soliditet

2018-03-31
93%

2017-03-31
86%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital

