Delårsrapport kvartal 2 2020
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1 januari – 30 juni 2020

Sammanfattning kvartal 2 2020
2020-01-01 – 2020-06-30
o Nettoomsättningen uppgick till 211 852 SEK (513 969 SEK)
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,1 mSEK (-5,9 mSEK)
o Resultatet per aktie* uppgick till – 0,03 SEK (-0,04 SEK)
o Kassaflöde: -5,8 mSEK (-4,9 mSEK)
o Soliditeten per den 30 juni 2020 uppgick till 90% (89%)
* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier
2020-04-01 – 2020-06-30
o Nettoomsättningen uppgick till 121 655 SEK (510 119 SEK)
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,8 mSEK (-3,0 mSEK)
o Resultatet per aktie* uppgick till – 0,02 SEK (- 0,02 SEK)
* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

Vd-kommentar: Anpassning till en ny marknadssituation och ljusning vid
horisonten
Under andra kvartalet 2020 har MedicPen på ett bra sätt anpassat sig till den nya
marknadssituationen. Trots fortsatt stark påverkan av den rådande pandemin har vi
lyckats flytta fram våra positioner kommersiellt och stärka vår konkurrenskraft. Allt
enligt vår plan att gå från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt fokus.
Lunds kommun startade en utredning om breddinförande av Medimi®Smart efter ett
mycket lyckat pilotprojekt. Projektet i MidtJylland gick framåt och vi hoppas på start
under hösten. Mycket glädjande var även en ökad aktivitet i TIM kommunerna mot
slutet av perioden. Vi skrev ett samarbetsavtal med Kronans Apotek som ökar vår
räckvidd i Sverige. Vi beslutade att lägga till Norge som målmarknad och skrev LOI
med Hepro A/S. Vi strukturerade upp vår marknadsbearbetning tydligare och sjösatte
vår digitala strategi. Inom utveckling och produktion lanserade vi ny förbättrad

mjukvara samt en norsk version av Medimi®Smart inför samarbete med Hepro A/S.
Efter periodens slut vann MedicPen även en snabbupphandling i Malmö stad för ett
pilotprojekt med läkemedelsrobot i konkurrens med lösning baserad på dospåsar.
Tilldelningen blev dock överklagad och vi hoppas på beslut från förvaltningsrätten
under hösten.
Försäljningen ökade med 35 % kvartal två jämfört med kvartal ett innevarande år.
Detta bekräftar återigen värdet av vår lösning då TIM kommunerna sakta ökade
antalet brukare tillsammans med piloten vi haft igång i Lund. Den ackumulerade
försäljningen under perioden uppgick till 211 852 SEK (513 969 SEK) vilket var på en
fortsatt låg nivå enligt våra förväntningar. Detta är fortsatt relaterat till den rådande
pandemin.
Resultatet försämrades jämfört med föregående år från -5,9 mSEK till -7,1 mSEK.
Kassaflödet uppgick till -5,8 mSEK (-4,9 mSEK). Om man bortser från kostnader
relaterat till vd-bytet och fakturering av projektkostnader för TIM 2019 ligger vi på
samma nivå som föregående år.
Under perioden har vi, som vi planerat, tagit tillfället i akt att öka vår konkurrenskraft
när möjligheten till kommersiella aktiviteter varit begränsad. Vi har lanserat vår nya
hemsida och startat upp vår digitala marknadskanal. Vi har även införskaffat ett nytt
kassettverktyg för att sänka kostnader och förbättra vår ”supply chain". Samtidigt har
vi anpassat vår kostnadsnivå. Genom att fokusera bolaget, ha lägre utnyttjande av
konsulter samt med korttidspermittering har vi anpassat kostnaderna till den rådande
situationen.
Relaterat till den rådande pandemin och det underliggande effektiviseringsbehov
som existerar inom sjukvården ser vi ett bibehållet behov av MedicPens lösningar. Vi
har hanterat andra kvartalet på ett bra sätt för att öka kommersialiseringstakten av
vårt erbjudande och är nu väl rustade nu för att öka tempot allt eftersom effekterna
av Covid-19 avtar.
Jan Andersson
Vd, MedicPen AB
Viktiga händelser under andra kvartalet 2020
•

Jan Andersson tillträder som ny vd för MedicPen den 14 april 2020.

•

MedicPen meddelar den 28 april att MedicPen och Kronans Droghandel
Apotek skriver ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Apoteket Kronan
kommer att vara en integrerad del i MedicPens lösning, Medimi®Smart.
Genom detta avtal kommer MedicPen att ha möjlighet att nå ut med sin
lösning till hela Sverige.

•

MedicPen meddelar den 7 maj att man är redo att skifta från att vara ett
utvecklingsbolag till fullt fokus på kommersialisering. Huvudmarknader de
kommande tolv månaderna är Sverige, Danmark och Norge. Förbättrad
marknadsföring med fokus på den digitala delen samt med fokus på att höja
kundvärdet genom att ytterligare förbättra nuvarande lösning ligger nu i plan.

•

MedicPen meddelar den 28 maj att man skriver ett LOI med norska bolaget
Hepro A/S om samarbete i Norge. Intentionen är att HEPRO, genom sitt stora
nätverk i Norge, ska komma att fungera som kommersiell partner och
leveransorganisation för den gemensamma lösningen.

•

MediPen meddelar den 5 juni att Lunds kommun utvärderar breddinförande av
MedimiSmart efter en mycket lyckad pilot under våren. Utvärderingen kommer
att ske efter sommaren 2020 med beslut i september.

•

MedicPens årstämma hölls den 10 juni. Där beslutades bla att ge styrelsen
mandat om nyemissioner samt att genomföra ett optionsprogram för styrelse
och anställda. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet

•

Den 24 juni lanserar MedicPen sin nya hemsida enligt tidigare kommunicerat
fokus på digital marknadsföring. Man meddelar även att samtliga tecknade
sina erbjudna personaloptioner

Händelser efter utgången av kvartal två 2020
MedicPen AB svarade i juni på en snabbupphandling från Malmö stad. Malmö stads
funktionsstödsförvalting ville genomföra ett pilotprojekt med en läkemedelsrobot som
kan följa upp vårdtagares medicinhantering i realtid. Denna beskrivning passade väl
in på MedicPens lösning med Medimi®Smart och ett anbud skickades in. MedicPen
konkurrerade med lösningar som använder dospåsar i upphandlingen. Efter att
Malmö stad utvärderat funktion och kommersiella villkor tilldelades MedicPen
projektet i början av juli.
En ansökan om överprövning har skickats in till förvaltningsrätten i Malmö som
kommer hantera ärendet. Fram tills ett nytt beslut i ärendet är fattat kan inte Malmö
Stad ingå kontrakt med någon leverantör i snabbupphandlingen i fråga. När ett nytt
beslut kommer att fattas är inte kommunicerat ännu.
Tidpunkter för ekonomisk information
•
•
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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 dålig följsamhet 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 omsorg och sjukvård. MedicPen är
sedan den 11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform
som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 2
850 aktieägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Lomma
MEDIMI®SMART - SYSTEM FÖR MEDICINHANTERING
Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med 8, 12 eller 16
olika mediciner.
Medicinerna förvaras i kassetter som rymmer 28 tabletter. Medimi®Smart kan,
förutom att dispensera 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
”standalone” enhet. Medimi®Smart kan skicka fjärrlarm både via mail, sms och http:
Integrerad i ett större vårdsystem, som t ex uppkopplad via molntjänster med den
elektroniska patientjournalen, ges alla inställningar om aktuell medicinering från det
överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider eller antal sker lokalt.
Risken för felmedicinering minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt
ifrån vårdsystemen.
MARKNADSSEGMENT

Omsorg i Hemmet
MedimiSmart är ett tryggt och pålitligt system för personer/ vårdtagare som behöver
hjälp i hemmet med sin medicinhantering. Medimi®Smart hanterar recept och
dispenserar ut rätt dos i rätt tid. När det är dags för medicinering signalerar maskinen
både visuellt och med ljud. Brukaren kan på så sätt öka följsamheten till sin
medicinering och vårdgivaren kan via uppkoppling övervaka att brukaren tagit sin
medicin.
Vårdgivaren får ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi®Smart
om personen/ vårdtagaren inte följer ordinationen och missar att mata ut
medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren därmed erhålla följsamhetsdata
kopplad direkt till patientens journal. Medimi®Smart leder på detta sätt till minskad
felmedicinering och stora samhällsbesparingar.
Sjukhus och äldreboende
Genom att använda Medimi®Smart på äldreboende och i vården får vårdgivarna en
betydligt bättre kontroll på att patienterna får i sig den medicin som ordinerats i rätt tid
och i rätt mängd. Medicinhanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda
dosen manuellt. Vårdgivaren får direkt ett varningsmeddelande i form av exempelvis
sms eller mejl från Medimi®Smart om medicinen inte matas ut inom föreskriven tid.
Följsamhetsdata kan dessutom kopplas direkt till patientjournalen.
Telemedicin, e-hälsotjänster och integrering i andra system
Medimi®Smart är unik. Till skillnad från dospåssystem, kan MedimiSmart fjärrstyras
och ändringar kan göras i medicineringschemat också när Medimi®Smart är på plats
ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat förpackad i
tablettmagasinet, och den digitala tekniken möjliggör kommunikation både från och
till Medimi®Smart. Det är till exempel möjligt att stänga av, öka eller minska dosen av
en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, eller till och med att starta en ny
medicinering om behovet skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i
Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.
Forskning och utveckling kring läkemedel
Även vid framtagning av helt nya och utvärdering av existerande läkemedel kan stora
fördelar nås genom att använda MedimiSmart. Det krav på dokumentation och
kontroll som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som
behövs när en privatperson skall använda Medimi®Smart för eget bruk. MedicPens
produkter uppfyller båda dessa helt olika krav. Medimi®Smart är konstruerad för att
lätt anpassas till olika kunders behov.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.
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RESULTATRÄKNING
(SEK)

april 2020

april 2019

januari 2020

januari 2019

januari 2019

-juni 2020

-juni 2019

-juni 2020

-juni 2019

-december 2019

121 655
121 655

510 119
510 119

211 852
890
212 742

513 969
513 969

1 166 663
663 600
1 830 263

-527 896
-1 126 971
-1 950 887

-667 014
-841 581
-1 652 767

-1 117 122
-2 144 787
-3 403 650

-903 942
-1 687 729
-3 164 280

-2 775 371
-3 534 653
-6 205 539

-353 127
-3 958 881

-330 678
-3 492 040

-706 250
-7 371 809

-663 914
-6 419 865

-1 421 162
-13 936 725

Rörelseresultat

-3 837 226

-2 981 921

-7 159 067

-5 905 896

-12 106 462

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

-1 040
-3 838 266

8 770
-762
-2 973 913

-7 593
-7 166 660

7 860
-5 589
-5 903 625

-11 784
-12 118 246

-

-

-

-

-

-3 838 266

-2 973 913

-7 166 660

-5 903 625

-12 118 246

-0,02
-0,02

-0,02
-0,02

-0,03
-0,03

-0,04
-0,04

-0,08
-0,05

Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor
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)

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

319 874

1 599 359

959 617

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

382 839

56 851

449 345

2 803

2 803

2 803

705 516

1 659 013

1 411 765

339 495
1 133 400
1 472 895

1 970 996
1 970 996

339 495
1 133 400
1 472 895

117 337
503 945
171 514
792 796

356 616
138 786
495 402

373 163
391 010
203 797
967 970

Likvida medel

13 246 212

6 001 317

19 118 452

Summa omsättningstillgångar

15 511 903

8 467 715

21 559 317

Summa tillgångar

16 217 419

10 126 728

22 971 082

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

MEDICPEN AB (publ)
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Balansräkning
(SEK)

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

13 816 867
3 770 135
70 000
17 657 002

9 851 543
3 770 135
13 621 678

13 816 867
3 770 135
17 587 002

4 069 169
-7 166 660
-3 097 491

1 333 013
-5 903 625
-4 570 612

14 854 402
1 333 013
-12 118 246
4 069 169

14 559 511

9 051 066

21 656 171

0

0

0

788 835
148 395
720 678
1 657 908

443 868
114 351
517 443
1 075 662

466 865
112 245
735 801
1 314 911

16 217 419

10 126 728

22 971 082

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Pågående nyemission
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

MEDICPEN AB (publ)
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Kassaflödesanalys

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

2020-01-01
-2020-06-30

2019-01-01 2019-01-01
-2019-06-30 -2019-12-31

-7 166 660

-5 903 625 -12 118 246

706 250

663 914

1 421 162

-6 460 410

-5 239 711 -10 697 084

175 174
342 996
-5 942 240

498 101
413 101
-59 467
-137 692
101 557
-4 964 302 -10 156 893

0

0

-510 000
-510 000

70 000
70 000

0

18 819 726
18 819 726

Årets kassaflöde

-5 872 240

-4 964 302

8 152 833

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

19 118 452
13 246 212

10 965 619
6 001 317

10 965 619
19 118 452

Finansieringsverksamheten
Emission, netto
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

MEDICPEN AB (publ)
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång 2018-01-01

7 014 341

Ej registrerad
nyemission

Reservfond
0

3 770 135

Resultatdisposition
optionsinlösen, registrerad 2018-08-27
Nyemission, registrerad 2018-11-16

Överkursfond

Balanserat
resultat

38 685 961

-12 812 682

-18 588 671

-38 685 961

20 097 290

18 588 671

22 368

290 254

2 814 834

9 262 335

9 851 543

0

3 770 135

Belopp vid årets ingång 2019-01-01

9 851 543

0

3 770 135

Resultatdisposition
Nyemission, registrerad 2019-11-12

3 965 324

12 077 169

7 284 608

-15 504 184

14 954 691

9 552 589

7 284 608

-15 504 184

14 954 691

-9 552 589

-5 951 595

15 504 184

9 552 589

14 854 402

13 816 867

0

3 770 135

14 854 402

Belopp vid årets ingång 2020-01-01

13 816 867

0

3 770 135

14 854 402

Resultatdisposition

-12 118 246

-12 118 246

1 333 013

-12 118 246

21 656 171

1 333 013

-12 118 246

21 656 171

-12 118 246

12 118 246

70 000

70 000

0
18 819 726

70 000

Periodens resultat
13 816 867

0

-15 504 184

Belopp vid periodens utgång 2019-06-30

Belopp vid periodens utgång 2020-06-30

18 069 084

-15 504 184

Periodens resultat

Pågående ännu ej registrerad emission

Totalt

312 622

Årets resultat
Belopp vid periodens utgång 2018-12-31

Årets
resultat

3 770 135

14 854 402

-10 785 233

-7 166 660

-7 166 660

-7 166 660

14 559 511

14 559 511

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Nyckeltal
Soliditet

2020-06-30 2019-06-30
90%
89%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital

2019-12-31
94%

