Bokslutskommuniké 2021
1 januari – 31 december

10 februari, 2022 08:45
Medimi AB (publ)
Org.nr. 556576-4809

Sammanfattning kvartal 4 2021
20210101 - 20211231
o Nettoomsättningen ökade med 118 % och uppgick till 1,07 MSEK (0,49
MSEK)
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16,4 MSEK ( -13,6 MSEK)
o Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,06 SEK)
o Kassaflöde: 6,8 MSEK (-13,3 MSEK)
o Soliditeten per den 211231 uppgick till 86 % (78 %)
o * Beräknat utifrån 290 198 093 antal aktier
20211001 - 20211231
o Nettoomsättningen ökade med 105 % och uppgick till 0,33 MSEK (0,16
MSEK)
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,37 MSEK (-3,06 MSEK)
o Resultatet per aktie* uppgick till –0,02 SEK (-0,01 SEK)
o Kassaflöde: -4,63 MSEK (-4,22 MSEK)
o * Beräknat utifrån 290 198 093 antal aktier

Fortsatt positiv utveckling i en utmanande omvärld

I summering har 2021 varit ett bra men utmanande år för Medimi, precis som för många andra företag. Trots en mycket
volatil omvärld med global pandemi och strejk i Danmark har vi fortsatt att flytta fram positionerna och utvecklat bolaget.
Den goda trenden vi såg i slutet av tredje kvartalet fortsatte underfjärde kvartalet och även om vi såg en kraftig reduktion i
installationstakten i slutet av året (relaterat till Omikron) växte nettoomsättningen 2021 118 % jämfört med 2020 (0,49 till
1,07 MSEK). Tittar vi på det fjärde kvartalet isolerat 2021, ökade nettoomsättningen med 105 % (0,16 MSEK till 0,33 MSEK).
Jämför vi tredje och fjärde kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 38 % vilket bekräftar den goda utvecklingen.
Tillsammans med våra partners har vi expanderat antalet avtal under året och vid årets slut hade vi 18 kommuner i gång
eller under implementering. Tyvärr, relaterat till pandemin, hann vi inte starta upp alla nya avtal under året. Under första
kvartalet 2022 kommer vi att starta upp resterande avtal och fortsätta utveckla de kunder som redan använder vår lösning.
Extra glädjande är att vi ser en signifikant större ”pipeline” med intresserade kunder i slutet av 2021 jämfört med
föregående år.
Den danska marknaden varierade under året. Marknaden utvecklades starkt i slutet av kvartal tre och början av kvartal fyra.
Spridningen av Omikron dämpade dock utvecklingen mot slutet av året. Många säljmöten samt uppstart av nya användare
flyttades fram till 2022. Efter sommaren tog Aalborg, baserat på det goda resultatet av utvärderingen av vår lösning, ett
nytt angreppssätt. Medimi®Smart är nu ett fullt integrerat verktyg i Aalborgs äldrevård och vi ser kontinuerligt nya
installationer. Under året startade vi även upp region Mittjylland, som är den andra största regionen i Danmark med 19
kommuner. Samarbetet med ATEA flöt på bra och vi ser ett ökat antal kunder som vi har dialog med i Danmark. Ett bra
bevis på värdet av Medimi®Smart är att både TIM-kommunerna på Nordjylland och region Mittjylland förlängde sina
kontrakt under året.
Sverige fortsatte att vara en utmanande marknad där dospåsar har en stark ställning. Vi har arbetat mycket med att
överklaga upphandlingar under året, tyvärr utan resultat. Trots detta ser vi ett ökat intresse och en ökad kännedom om
Medimi under andra halvan av 2021. Vår marknadsföring och vårt säljarbete gör att vi nu är med tidigare i dialogen med
kommuner som tittar på lösningar inom medicinhantering. Detta tillsammans med samarbetet vi har satt på plats med
Apoteksgruppen under perioden gör oss till en starkare spelare på den svenska marknaden.
Den norska marknaden utvecklades inte riktigt i den takt vi hade hoppats på under året. Vi är såklart mycket nöjda med de
avtal vi signerat, men det var en besvikelse att vi inte kunde starta upp något av dessa innan årets slut. Detta relaterar till
påverkan av Omikron. Under året har vi arbetat nära vår samarbetspartner Hepro med att marknadsföra och integrerat vår
lösning med deras plattform. Medimi®Smart är nu en känd lösning på den norska marknaden och genererar mycket
intresse.
Under året har vi fortsatt arbetet med att förbättra lösningens kvalitet och kostnad för support och underhåll. Tack vare
detta kommer vi att kunna öka antalet installationer avsevärt med existerande kostnadsmassa vilket kommer att påverka
våra marginaler positivt.
Fastän vi mer är dubblade omsättningen både för helåret 2021 och fjärde kvartalet nådde vi inte upp till de nivåer vi
planerat relaterat till påverkan av den rådande pandemin. Resultatet för helåret 2021 försämrades från -13,6 till -16,4
MSEK. Samtidig ser vi att den ökade försäljningen i kombination med de förbättringar vi genomfört på plattformen ger en
positiv effekt på både bruttomarginalen och marginalen efter finansiella poster. Kassaflödet under året uppgick till 6,8
MSEK (-13,3). Under året genomförde vi en företrädesemission som genererade 21, 1 MSEK efter avdrag för
emissionskostnader. Företrädesemissionen innehåller även en lösning för teckningsoptioner vilka kommer att exekveras
under andra kvartalet 2022.
Vi är nu väl rustade för att arbeta under en mer normal marknadssituation. Antalet installerade enheter växer, vi har avtal
som skall implementeras samt säljprocesser som skall avslutas. Detta sammantaget bådar för att den goda trenden i slutet
på 2021 kommer att fortsätta. I och med detta vill jag tacka alla på Medimi samt våra samarbetspartners för allt gott arbete
under 2021.

Jan Andersson, VD Medimi AB

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2021
• Medimi AB meddelar den 7 oktober att VD Jan Andersson har meddelat
styrelsen att han önskar sluta som vd i bolaget. Han kommer att fortsätta i sin
nuvarande roll till dess att en ny VD har rekryterats, dock längst fram till den 6
april 2022
• Medimi AB meddelar den 25 oktober att styrelsen påbörjat
rekryteringsprocessen av ny VD. Målsättningen är att den skall vara klar i
slutet av 2021/början av 2022.
• Medimi AB meddelar den 1 november att Struer kommun startar upp
Medimi®Smart på äldreboende. Som tidigare kommunicerats har Medimi AB
ett avtal med Region Mittjylland i Danmark. Struer är en av de kommuner som
implementerar Medimi®Smart. Kommunen har redan ett antal vårdtagare
inom hemsjukvård i gång och kommer nu även att starta upp en hel avdelning
på ett äldreboende.
• Medimi AB meddelar den 9 november att bolagets aktiviteter i Norge fortsätter
att ge resultat. Bolagets partner, Hepro A/S, startar upp projekt med
Medim®Smart i Hitra kommun. Totalt är målsättningen att implementera upp
till 30 enheter sammanlagt i kommunen under våren 2022.
• Medimi AB meddelar den 23 november att Malmö Universitet startar upp
studie med Medimi®Smart
• Medimi AB meddelar den 21 december att bolaget startar upp samarbete med
Apoteksgruppen
• Medimi AB meddelar den 28 december att bolaget har rekryterat Alexander
Johansson som ny verkställande direktör. Alexander Johansson har en
omfattande och gedigen erfarenhet av affärsutveckling, internationell
försäljning och kommersialisering från ledande positioner i små och stora
bolag i olika branscher såsom medicinteknik, konsumentvaror och telekom.
Han har en stor vana vid att utveckla internationella affärer, implementera
tillväxtstrategier, bygga effektiva organisationer samt en hög teknisk
kompetens.
Tidpunkter för ekonomisk information
• Publicering av årsredovisning 2021: 2 mars 2022
• Årsstämma 2022: 23 mars 2022
• Delårsrapport kvartal 1 2022: 9 maj 2022
• Delårsrapport kvartal 2 2022: 8 augusti 2022
• Delårsrapport kvartal 3 2022: 10 november 2022

MEDIMI

MEDIMI AKTIEBOLAG (PUBL)
MEDIMI Aktiebolag (publ) ”Medimi” är ett svenskt bolag med en helsvensk
patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering, som möter behov
från såväl patienter som personal inom omsorg och sjukvård. Medimi är sedan den
11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn som driver en handelsplattform som benämns MTF
(Multilateral Trading Facility). I dagsläget har Medimi cirka 4000 aktieägare. Medimi
AB har sitt huvudkontor i Lund.
VISION
Vi underlättar livet för alla som är i behov av medicinering
AFFÄRSIDÉ
Medimis lösning är utvecklad för att säkra, förenkla och effektivisera
läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan från läkare till
dispensering i hemmet. Tack vare en patenterad, separat hantering av mediciner från
recept till att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare
uppnås. Teknologin har tagit ca 4 år att utveckla och över 60 miljoner SEK i
investeringar.
MEDIMI®SMART LÖSNINGEN
Lösningen består av en dispenser/medicinrobot, Medimi®Smart, och ett
administreringssystem, Flex. Medimi®Smart är placerad hemma hos patienten och
dispenserar medicin automatiskt baserat på läkarens ordination. Apotek eller
omsorgspersonal packar medicinen i kassetter. Kassetterna sätts in i
läkemedelsroboten hemma hos patienten. Medimi®Smart hämtar via nätet läkarens
ordination i det övergripande vårdsystemet och dispenserar sedan medicin enligt
recept.
Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi®Smart automatiskt och
dagen därpå dispenseras tabletterna enligt den nya ordinationen. Medimi®Smart
talar om med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Vårdtagaren trycker
på en knapp och tabletterna faller ner i en kopp. Om patienten inte tar sin medicin
eller om fel uppstår, skickas ett meddelande till berörda mottagare.
Medimi®Smart kan även tala om när det är dags att ta läkemedel som inte är
placerade i dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel. Alla aktiviteter
loggas och Medimi®Smart är ständigt uppkopplad. Tack vare detta har
vårdpersonalen full kontroll på medicinhanteringen i sin kommun eller vårdinrättning.
KUNDVÄRDE
Medimis unika lösning ger tydliga fördelar till vårdtagare och vårdgivare.

•

Ökad och bibehållen följsamhet. Interna studier visar på en följsamhet över 99
%. Denna skall sättas i relation till en mätning av WHO som visar en generell
följsamhet på 50 % för kroniskt sjuka i västvärlden*

•

Ökad effektivitet. Relaterat till bättre administration och medicinhantering visar
interna mätningar att lösningen kan reducera tiden för medicinhanteringen
med upp till 70 %**

•

Minskat svinn: Relaterat till lösningens unika kassett-teknologi behöver man
inte slänga dosrullar vid receptändring, vilket är standard vid användning av
medicinhanteringssystem med dospåsar.

•

Ökad och bibehållen distansering. Tack vara automatisk dispensering och
uppkopplad lösning kan interaktionen med riskgrupper begränsas

*Medimis interna mätningar under TIM projekt Danmark 2020
**Marie T. Brown and Jennifer K. Bussell Mayo Clin Proc. “Medication Adherence: WHO Cares?“, April 2011;86(4):304-314

MARKNADSSEGMENT
Givet de egenskaper som lösningen erbjuder är Medimi inriktat mot två stora
marknadssegment. Dessa segment drivs antingen av offentliga verksamheter som
kommuner och landsting eller av privata vårdleverantörer.
Omsorg i hemmet: Genom att använda Medimi®Smart får vårdgivarna betydligt
bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt
mängd. Detta ökar följsamheten med samhällsekonomiska fördelar som resultat.
Samtidigt, relaterat till Medimis unika uppkopplade lösning, förbättras även
effektiviteten i hanteringen av mediciner.
Äldreboende/särskilt boende: Samma fördelar levereras inom gruppboenden och
större äldreboenden. Här är det framför allt förbättrad effektivitet som är
målsättningen. Medicinhanteringen kan i princip skötas genom att medicinen packas
och administreras av tredje part och dispenseras automatiskt till patienten.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Lund, den 10 februari 2022

Styrelsen
Medimi AB (publ)

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
RESULTATRÄKNING
2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01 2020-01-01

-2021-12-31

-2020-12-31

-2021-12-31 -2020-12-31

332 678
817 363
3 407
1 153 448

156 846
1 765 845
1 922 691

1 069 855
817 363
5 385
1 892 603

485 593
1 194 674
87 055
1 767 322

-394 455
-1 748 796
-3 207 959

-1 184 318
-1 223 019
-2 513 956

-2 521 064
-6 507 546
-8 911 724

-2 456 641
-4 010 971
-7 754 982

-167 038
-5 518 248

-61 855
-4 983 148

-296 782 -1 121 230
-18 237 116 -15 343 824

Rörelseresultat

-4 364 800

-3 060 457

-16 344 513 -13 576 502

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

-6 040
-4 370 840

-1 770
-3 062 227

-11 928
-18 414
-16 362 927 -13 588 430

-

-

-4 370 840

-3 062 227

-0,02
-0,02

-0,01
-0,01

(SEK)

Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varo
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

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

-

-

-16 362 927 -13 588 430
-0,07
-0,06

-0,09
-0,06
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Balansräkning
(SEK)

2021-12-31

2020-12-31

913 176

573 779

2 803

2 803

915 979

576 582

573 292
2 457 933
3 031 225

624 619
2 328 074
2 952 693

291 833
511 881
272 484
1 076 198

132 864
442 059
552 798
1 127 721

Likvida medel

12 628 267

5 818 370

Summa omsättningstillgångar

16 735 690

9 898 784

Summa tillgångar

17 651 669

10 475 366

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager råvaror och förnödenheter
Varulager färdiga varor

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
(SEK)

2021-12-31

2020-12-31

13 058 914
3 770 135
16 829 049

13 816 867
3 770 135
17 587 002

34 002 965
-19 225 119
-16 362 927
-1 585 081

14 854 402
-10 715 233
-13 588 430
-9 449 261

15 243 968

8 137 741

0

0

785 629
175 787
1 446 285
2 407 701

1 201 713
155 874
980 038
2 337 625

17 651 669

10 475 366

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys

2021-10-01
-2021-12-31

2020-10-01
-2020-12-31

2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

-4 370 840

-3 062 227

-16 362 927 -13 588 430

167 038

61 855

-4 203 802

-3 000 372

-16 066 145 -12 467 200

-78 532
-164 672
451 005
-3 996 001

-1 479 798
-454 070
1 001 166
-3 933 074

-78 532 -1 479 798
51 523
-159 751
1 022 714
70 077
-16 023 077 -13 084 035

-636 179
-636 179

-286 047
-286 047

-636 179
-636 179

-286 047
-286 047

0

0

23 469 153
23 469 153

70 000
70 000

Årets kassaflöde

-4 632 180

-4 219 121

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

17 260 447
12 628 267

10 037 491
5 818 370

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
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändring varulager
Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Emission, netto
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

296 782

1 121 230

6 809 897 -13 300 082
5 818 370
12 628 267

19 118 452
5 818 370
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Belopp vid årets ingång 2020-01-01

13 816 867

Reservfond

3 770 135

Överkursfond
14 854 402

Resultatdisposition
Utgivna teckningsoptioner

Balanserat
resultat

Årets
resultat

1 333 013

-12 118 246

-12 118 246

12 118 246

70 000

Årets resultat

Totalt

21 656 171
70 000

-13 588 430

-13 588 430

Belopp vid periodens utgång 2020-12-31

13 816 867

3 770 135

14 854 402

-10 715 233

-13 588 430

8 137 741

Belopp vid årets ingång 2021-01-01

13 816 867

3 770 135

14 854 402

-10 715 233

-13 588 430

8 137 741

-13 588 430

13 588 430

Resultatdisposition
Periodens resultat
Nyemission kontant, registrerad 2021-02-08
Nyemission kvittning, registrerad 2021-02-08

-16 362 927
3 947 676

17 075 167

372 915

2 073 396

Minskning av aktiekapital, registrerad 2021-05-20

-5 078 544

Belopp vid periodens utgång 2021-12-31

13 058 914

-16 362 927
21 022 843
2 446 311

5 078 544
3 770 135

34 002 965

-19 225 119

-16 362 927

15 243 968
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Nyckeltal
Soliditet

2021-12-31
86%

2020-12-31
78%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital

