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VD HAR ORDET
2019 blev ännu ett händelserikt år för S2Medical. Vår klinik och våra produkter 
har genomgående levererat resultat som överträffat högt ställda förväntningar från 
samarbetspartners och patienter. Samtidigt har vi genomfört flera olika initiativ för att ge 
ett större antal patienter tillgång till vårt unika brännskade- och sårläkningskoncept. Vi har 
därmed lagt grunden för en ännu snabbare försäljningsökning.

Vår omsättning steg med 107 % mot föregående år och vi tror på en stor ökning  
i tillväxttakten över de kommande åren. Genom vårt intensifierade försäljningsarbete av våra 
unika sårläkningsprodukter ser vi en stor potential att allt snabbare ta marknadsandelar från 
traditionell sårvård. 

Under början av 2020 klev världen in i en mycket annorlunda tid som pressar sjukvården till bristningsgränsen. S2Medical 
noterade tidigt att ett enormt behov av personlig skyddsutrustning och förbrukningsmaterial skulle uppstå. Denna brist 
skapade en möjlighet för oss att genom vårt starka internationella nätverk identifiera ett flertal tillverkare av vital utrustning 
som når upp till allra högsta kvalitet och möter alla de regulatoriska krav som ställs på medicinteknik, något som direkt skapade 
flera stora affärer för bolaget. Att kunna bistå sjukvården med vital utrustning i denna kris är något som vi är stolta över, 
samtidigt som intäkterna bidrar till att stärka S2Medicals kamp för att läka världen sår för sår. Förutom att stärka Bolaget rent 
ekonomiskt hjälper detta oss även att etablera nya kontakter och försäljningsvägar för våra sårläkningsprodukter.

Den försäljning av sårläkningsprodukter som skett under 2019 har genererat positiva kliniska resultat som nu ligger till grund 
för att nyckelpersoner börjar efterfråga våra produkter. På sikt kommer detta medföra att vi vinner viktiga upphandlingar 
som i regel sträcker sig över flera år. Detta arbete kräver både god framförhållning och tajming från vår sida, men lönar sig 
långsiktigt genom större volymer och återkommande beställningar. Några exempel på resultatet av detta arbete är att vi på 
relativt kort tid lyckats göra Epiprotect till ett upphandlat standarförband för behandling av diabetiska fotsår i Kuwait samt att 
vi lyckats att få in Epiprotect inom SEHA, ett av de största sjukvårdsföretagen i Förenade Arabemiraten. Vissa upphandlingar 
kommer sannolikt bli fördröjda på grund av pandemin, men sår kommer alltid att behöva behandlas och således finns det alltid 
ett behov av våra sårläkningsprodukter. 

Vi har även sett en ökning av större och återkommande beställningar under andra halvåret av 2019, något som vi räknar med 
att se mer av under 2020. Ytterligare en stor möjlighet är försäljningsstarten av vårt system för undertrycksbehandling av sår, 
iVAQ ett system som vi tror kommer bidra till att accelerera tillväxten ytterligare efter den planerade säljstarten i slutet av 
2020. Vi ser också fram emot att skörda frukterna av det nyligen initierade samarbetet med vår tyska distributör Stapleline 
Medizintechnik GmbH.

Inom patent och produktutveckling var de viktigaste nyheterna under året att vi nu fått beviljat patentskydd för Instagraft-
teknologin i Sverige samt ett genombrott i utvecklingen av en antimikrobiell peptid som är effektiv mot multiresistenta 
bakterier. Det sistnämnda resulterade även i ett anslag om 30 miljoner SEK till forskningsgruppen, där S2Medical kommer 
äga rättigheterna och driva kommersialiseringen.

Sammantaget jobbar jag och teamet nu med att accelerera försäljningen mot nya höga mål tillsammans med våra strategiskt 
utvalda distributörer, allt för att hjälpa sjukvården under denna kris, samt att fortsatta vårt arbete med att läka världen sår för sår.

PETTER SIVLÉR, 
CEO
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S2MEDICAL 2019

SÄLJ & MARKNADSFÖRING 
Distributionsavtal för den tyska marknaden tecknas som ett viktigt steg  
i den fortsatta etableringen på den europeiska marknaden
I december tecknade Bolaget avtal med Stapleline Medizintechnik GmbH för den tyska marknaden. 
Detta är ett viktigt steg i den fortsatta etableringen på den europeiska marknaden. Dessutom 
tecknades avtal med Mediwound Germany GmbH för distribution av läkemedlet NexoBrid på den 
svenska marknaden. Avtalet innebär försäljningsintäkter men även synergieffekter i kombination 
med Bolagets egen produkt Epiprotect.

Säljkontor i Mellanöstern etableras och fortsatt förstärkning av 
distributionskanaler i regionen 
Bolaget öppnade i september ett säljkontor i Mellanöstern med säte i Förenade Arabemiraten för 
att ytterligare förstärka försäljningen i regionen. Arbetet leds på plats av Mårten Skog i egenskap 
av General Manager. Under året tecknades även flera nya distributionsavtal: Morecare för den 
bahrainska marknaden, Ibn Sina Medical för den omanska marknaden samt Mena Medical Supplies 
för Förenade Arabemiraten.

Bolaget erhåller den största orden av Epiprotect i Bolagets historia
Ordern kom från Bolagets distributör i Kuwait och levererades under årets tredje kvartal. Värdet 
översteg 0,5 miljoner SEK.

PATENT & VARUMÄRKE

Instagraft-teknologin beviljas patentskydd 
I augusti meddelades att Patent och Registreringsverket beviljat Instagraft-teknologin, ett unikt 
hudtransplantationsverktyg, patentskydd i Sverige. Patenteringsprocessen har gått in i nationell fas 
i ett stort antal länder och patent förväntas meddelas successivt.

ivaQ erhåller varumärkesskydd
I november erhölls varumärkesskydd för ivaQ, Bolagets nya 
intelligenta undertryckssystem för behandling av sår. 
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S2CLINIC

S2Clinic har vidareutvecklat ett behandlingsprogram för patienter med kroniska sår, underlaget 
skall ligga till grund för ett mjukvarustöd för sårläkning. Många patienter med lång sårhistorik 
har behandlats på vår klinik och merparten av dessa har fått sina sår helt läkta. Kliniken skall med 
hjälp av dessa resultat under 2020 skapa avtal med de olika regionerna för att kunna nå ut och 
behandla fler patienter och således även stärka intäkterna från denna verksamhetsgren. Kliniken 
har också mottagit ett flertal besökare från både svensk och utländsk sjukvård då intresset för vår 
behandlingsmodell och sårläkningsgaranti har varit mycket stor.

Under året har Bolagets teknologi för minimalt invasiv 
hudtransplantation, Instagraft, börjat utvärderas på 
S2Clinic. Patienter med svårläkta sår har med hjälp 
av verktyget fått autologa hudtransplantationer. 
Patientrekryteringen för studien som bland annat 
finansieras av VINNOVA påbörjades under året och 
förväntas avslutas under 2020. 

FORSKNING & UTVECKLING

Pilotstudie publiceras i tidskriften Burns Open

Resultaten från den studie som initierades på Bambino Gesú Hospital i Rom publicerades i tidskriften 
Burns Open under titeln: ”The use of Epiprotect, an advanced wound dressing, to heal pediatric 
patients with burns: a pilot study”. Studien utvärderar en kombination av enzymatisk debridering 
och Epiprotect. Resultaten indikerar att denna behandlingsmodell kan vara en enklare och mer 
effektiv strategi än standardbehandling. Även ärruppföljningen efter 6 månader hade enligt studien 
ett positivt utfall i förhållande till standardbehandling.

Under 2019 har S2Medicals system för undertrycksbehandling av sår, ivaQ, 
färdigställts

Utvecklingsprojektet har gått in i CE-märkningsfas. Systemet kommer samtidigt att utvärderas 
kliniskt på S2Clinic i Linköping. Utvecklingen sker i samarbete med Absorbest AB som ansvarar för 
utvecklingen av den absorberande slangen som bolagen tillsammans har sökt patent för och som 
hittills beviljats patent i Italien vilket bolaget meddelade i början av 2020.

Genombrott i utvecklingen av en antimikrobiell peptid som är effektiv mot 
multiresistenta bakterier

Bolaget har sedan länge varit involverat i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla en ny 
generation antimikrobiella förband baserat på antimikrobiella peptider. Detta forskningsprojekt stärktes 
ytterligare under året genom bildandet av forskningskonsortiet HEALiX, där samarbetspartners från 
flera olika universitet bidrar med olika kompetensområden med avsikt att kommersialisera denna 
teknologi. Forskningsprojektet i stort nådde under året ett genombrott när teknologin testades in vivo 
och peptiderna visade sig ha likvärdig effekt som höga koncentrationer av antibiotika för behandling av 
sår som infekterats med multiresistenta bakterier.

S2MEDICAL 2019
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Företaget registrerades i juni 2013 och bedriver sedan dess 
tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter för 
sårvård mm. samt bedriver viss forskning inom området.

Företaget har sitt säte i Linköping.

STYRELSE
Amin Omrani (Ordförande)
Martin Zetterström (Ledamot)
Carsten Browall (Ledamot)
Roland Frösing (Ledamot)

Mårten Skog (Ledamot)

ORGANISATION
Petter Sivlér (CEO)

Mårten Skog (COO)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
Under 2019 tecknade Bolaget distributionsavtal på flertalet 
viktiga marknader samtidigt som avtal har börjat realiseras i 
form av större beställningar. Bland annat tecknades följande 
avtal:

 Morecare för den bahrainska marknaden
 Ibn Sina Medical för den omanska marknaden
 Mena Medical Supplies för Förenade Arabemiraten med  

  initial order om ca 0,5 miljoner SEK och 7,5 miljoner 
  SEK över de kommande 3 åren för att behålla avtalet
 Stapleline Medizintechnik GmbH för den tyska  

  marknaden med initiala order om 0,5 miljoner SEK samt  
  ca 7,2 miljoner SEK över kommande 3 åren
 Mediwound Germany GmbH för distribution av  

  läkemedlet NexoBid på den svenska marknaden.

Försäljningen har stärkts under andra halvan av året och 
utgörs i allt högre grad av återkommande beställningar.  
I juli fick Epiprotect en oracle-kod inom Abu Dhabi Health 
Services vilket möjliggör beställningar från sjukvårdsföretag 
och i augusti erhöll Bolaget en viktig beställning om 0,25 
miljoner SEK från referenssjukhuset King Fahad General 
Hospital i Jedda. I september erhölls den största ordern 
av Epiprotect i Bolagets historia från distributör i Kuwait, 
värdet översteg 0,5 miljoner SEK. 

Vidare öppnade Bolaget i september ett säljkontor i 
Mellanöstern med säte i Förenade Arabemiraten för att 
ytterligare förstärka försäljningen i regionen. Arbetet leds 
på plats av Mårten Skog i egenskap av General Manager.

I december erhöll Bolaget ersättningsanspråk från tidigare 
distributör i Förenade Arabemiraten. Anspråket uppgick 
till ca 3 miljoner SEK och Bolaget driver frågan genom 
lokalt anlitad juridiskt ombud. Bolaget har inte g jort någon 
avsättning för detta i årsbokslutet 2019.

S2Clinic
I januari rekryterades Dr Johan Thorfinn som Chief Medical 
Officer. Johan kommer ansvara för bolagets kliniska verk-
samhet globalt. Under året läks också den första patienten på 
S2Clinic vilket stoppar ett mer än två år långt lidande.

Forskning och utveckling
Under 2019 har fokus inom forskning och utveckling legat 
på färdigställandet av undertryckssystemet ivaQ samt att 
slutföra en klinisk prövning av det unika hud transplantations-
verktyget Instagraft. I augusti meddelades att Patent och 
Registreringsverket beviljat Instagraft-teknologin patent-
skydd i Sverige och i november erhölls även varumärkesskydd 
för ivaQ.

Bolaget har identifierat ett större användningsområde för 
Epiprotect-serien och har mot bakgrund av detta samt att 
Läkemedelsverket beslutat att produkterna inte längre får 
marknadsföras i Sverige som medicinteknisk produktklass 
I påbörjat en ny CE-märkning under klass IIb. Fram till 
att den nya CE-märkningen är klar ersätts de tidigare 
produkterna med EpiprotectBasic vars användningsområde 
har begränsats för att möta Läkemedelsverkets krav.

Under året har bolaget även initierat HEALiX-samarbetet 
vilket gav bolagets forskningspartners ett anslag från 
stiftelsen för strategisk forskning på 30 miljoner SEK. 
Samarbetet syftar till att utveckla en ny generation 
av sårläkningsmaterial där S2Medical kommer att äga 
rättigheterna och hålla i kommersialiseringen.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
ÅRETS UTGÅNG 
Den 26 februari informerade bolaget om att Organisation 
Africaine De La Propriete Intellectuelle har meddelat 
att Instagraft-teknologin har beviljats patentskydd i 17 
afrikanska länder. 

Styrelsen och verkställande direktören för S2Medical AB (publ), org. nr. 556934-8344, framlägger årsredovisning avseende 
räkenskapsåret 1/1–31/12 2019.
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Den 2 mars 2020 meddelade bolaget att patentskydd 
för ivaQ-teknologin har beviljats i Italien. Systemet för 
undertrycksbehandling av sår som Bolaget har utvecklat 
tillsammans med Absorbest AB ger en mer patientvänlig 
behandling än traditionella undertryckssystem. Detta öppnar 
upp stora möjligheter på den kraftigt växande marknaden för 
mobila system för undertrycksbehandling av sår.

Covid-19
Bolaget ser möjligheter att genom tidigare upparbetade 
affärsrelationer vara behjälplig med att tillhandahålla 
skyddsutrustning i kampen mot Covid-19. Detta gör 
att företaget, ur ett finansiellt perspektiv, inte förväntas 
påverkas negativt av denna kris.

Under mars 2020 erhåller bolaget, som tidigare press-
meddelats, flera stora ordrar om medicinskt förbruknings-
material avsett att motverka spridningen av COVID-19. 
Bolaget har tillsammans med underleverantörer lyckats 
möta den brist på personlig skyddsutrustning som råder. 
Bolaget har även, trots logistiska hinder, lyckats transportera 
stora mängder utrustning från Kina till Sverige men även 
samarbetat med svenska underleverantörer.

RESULTATUTVECKLING UNDER ÅRET
Omsättningen uppgick för helåret till 3,1 (1,5) miljoner SEK. 
Ökningen kan framförallt härledas till försäljning på Bolagets 
huvudmarknader i Mellanöstern och EU. Försäljningen 
som tidigare framförallt bestått av initiala beställningar får 
successivt en ökande andel återkommande beställningar.

Rörelseresultat för helåret uppgick till -18,3 miljoner SEK 
(-10,6). Resultatet för helåret återspeglar de satsningar på 
sälj och marknadsföring som genomförts för att säkerställa 
fortsatt ökade intäkter på sikt.

Kassaflöden och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 
2019 till -19,6 (-12,8) miljoner SEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -0,6 (-2,6) miljoner 
SEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
under året till -0,7 (46,3) miljoner SEK. Totala kassaflödet 
uppgick under 2019 till -21 (31) miljoner SEK.

S2Medicals AB (publ):s likvida medel uppgick per 
balansdagen till 15,5 miljoner SEK jämfört med 36,4 
miljoner SEK vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 25,1 
miljoner SEK, jämfört med 43,5 miljoner SEK vid årets 
ingång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 82 procent.

Teckningsoptioner 
Under kvartal 4 2018 har teckningsoptioner emitterats till 
bolagets personal och styrelse för aktieteckning år 2021. 
Vid full teckning ökar antalet aktier med 634 500, från 11 
295 000 till 11 929 500.

RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER
S2Medical AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. 
Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, 
verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker
Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland 
annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya 
metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare 
kan det krävas myndighetsgodkännanden för att kunna sälja 
produkterna. 

Verksamhetsrelaterade risker 
Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, 
felaktiga metodval eller antaganden, produktionsstörningar, 
förseningar i leveranser och lanseringar samt missbedömningar 
av efterfrågan och tillväxttakten, patentintrång samt ej 
beviljade patentansökningar. I Bolaget finns endast tolv 
personer anställda och om en eller flera av dessa lämnar 
S2Medical skulle det kunna ha en negativ inverkan på 
dess verksamhet, resultat och finansiella ställning. För att 
motverka detta har bolaget bl.a. utgivit teckningsoptioner till 
de anställda. Dessutom arbetar bolaget med ett nätverk av 
uppdragstagare med verifierad kompetens i olika frågor.  

Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde och kan komma att vara 
i behov av kapital för att kunna följa befintlig affärsplan. 
Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt 
för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En 
investering i S2Medical är en risk, men också en möjlighet 
till god avkastning.

AKTIEN OCH ÄGARE
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market, 
Stockholm, sedan november 2018 och handel sker med 
kortnamn S2M. Partner Fondkommission AB är bolagets 
Certified Adviser. Ytterligare information om aktien finns 
att tillgå på www.s2m.se.
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AKTIEÄGARE OCH NYCKELTAL

AKTIEÄGARE

Nedan listas de 10 största ägarna per 2019-12-31. 

Namn Antal A-aktier Antal B aktier Kapital % Röster %

SivlerSkog Group AB 2 000 000 2 500 000 39,84 66,58
Arbona AB (publ) 500 000 1 068 970 13,89 17,96
BigState International Investment Ltd  1 335 400 11,82 3,95
Avanza Pension  201 445 1,78 0,60
Nordnet Pensionsförsäkring  178 353 1,58 0,53
T-Bolaget AB  100 000 0,89 0,30
Jonas Irnell  72 704 0,64 0,22
Lennart Erlandsson  59 408 0,53 0,18
Björn Österman  45 000 0,40 0,13
Jonny Eriksson  43 644 0,39 0,13
Övriga  3 190 076 28,24 9,44

Totalt 2 500 000 8 795 000 100 100

FLERÅRSÖVERSIKT

Bolagets ekonomiska utveckling under fem år i sammandrag

2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning tkr 3 098 1 496 844 340 527
Resultat före skatt tkr -18 436 -10 731 -5 377 -1 195 3
Balansomslutning tkr 30 711 49 080 11 172 6 428 3 495
Antal anställda st 12 9 6 4 4
Soliditet % 82 89 66 43 1
Avkastning på totalt kapital % neg neg neg neg 2
Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg 8
Antal aktier vid periodens slut st 11 295 000 11 295 000 3 750 3 125 1 020
Genomsnittligt antal aktier st 11 295 000 5 649 375 3 438 2 073 1 010
Resultat/aktie* f utspädning tkr -1,63 -0,95 -1 434 -382 3
Resultat/aktie* e utspädning tkr -1,55 -0,90 -1 353 -361 3

*Genomsnittligt antal aktier beräknas som genomsnittligt antal aktier under perioden.  
Nyckeltalsdefinitioner framgår under Redovisning- och värderingsprinciper, not 1

7



Årsredovisning 2019   |  S2MEDICAL  

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktiekapital
Fond för 

utvecklings-
utgifter

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel ink. 

årets resultat
Summa  

Eget kapital

Belopp per 2019-01-01 661 610 3 148 164 50 469 134 -10 730 770 43 548 138
Nyemissioner - - - - -
Emissionskostnader - - - - -
Avsättning - 2 116 987 -2 116 987 - 0
Disp. Enligt beslut på årsstämma - - -10 730 770 10 730 770 0
Årets resultat - - - -18 435 731 -18 435 731
Belopp per 2019-12-31 661 610 5 265 151 37 621 377 -18 435 731 25 112 407

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, 
att
Överkursfond     37 621 377
Balanserade vinstmedel     0
Årets resultat     -18 435 731

19 185 646
disponeras sålunda, att balanseras i ny räkning    19 185 646

19 185 646

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport kvartal 1, 2020:    22 maj 2020
Årsstämma 2020:      11 juni 2020 
Delårsrapport kvartal 2, 2020:    21 aug 2020
Delårsrapport kvartal 3, 2020:    23 nov 2020
Bokslutskommuniké för 2020:    5 mar 2021
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RESULTATRÄKNING
FÖR TIDEN 1/1–31/12

2019 2018

Nettoomsättning 3 098 459 1 495 582
Förändring av lagervaror under tillverkning och färdiga varor  524 455 1 447 974
Aktiverat arbete för egen räkning  2 500 723 2 598 979
Övriga rörelseintäkter  91 532 22 937
  6 215 170 5 565 472
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  -2 220 633 -773 054
Övriga externa kostnader Not 3 -12 114 227 -8 400 311
Personalkostnader Not 4 -8 686 381 -6 150 680
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

Not 5 -1 267 063 -824 643

Övriga rörelsekostnader  -261 348 -23 282
  -24 549 652 -16 171 970

Rörelseresultat  -18 334 482 -10 606 498
    
Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  45 -51
Räntekostnader och liknande resultatposter  -101 294 -124 221
  -101 249 -124 272
    
Resultat före skatt  -18 435 731 -10 730 770
    
Skatt på årets resultat    
Årets resultat  -18 435 731 -10 730 770
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BALANSRÄKNING
PER DEN 31/12

TILLGÅNGAR  2019 2018

Anläggningstillgångar    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Not 6 5 265 149 3 148 164
Patent  Not 7 1 246 651 1 558 315
  6 511 800 4 706 479
    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 8 1 428 792 1 735 650
Inventarier Not 9 1 285 993 905 897
  2 714 785 2 641 547
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i dotterföretag Not 10 1 1

1 1

Summa anläggningstillgångar  9 226 586 7 348 027
    
Omsättningstillgångar    
    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  1 341 427 1 497 015
Färdiga varor och handelsvaror  1 052 952 372 909
  2 394 379 1 869 924
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  2 448 889 719 455
Fordringar hos koncernföretag  183 564 183 564
Aktuella skattefordringar  0 8 141
Övriga fordringar  459 003 1 566 936
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  537 792 945 323
  3 629 248 3 423 419
    
Kassa och bank  Not 14 15 461 043 36 438 871

Summa omsättningstillgångar  21 484 670 41 732 214
    
SUMMA TILLGÅNGAR  30 711 256 49 080 241
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BALANSRÄKNING FORTS.

PER DEN 31/12

Eget kapital och skulder 2019 2018 

Eget kapital  Not 11   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  661 610 661 610
Fond för utvecklingsutgifter  5 265 151 3 148 164
  5 926 761 3 809 774
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  59 382 229 59 382 229
Balanserad vinst eller förlust  -21 760 852 -8 913 095
Årets resultat  -18 435 731 -10 730 770
  19 185 646 39 738 364

Summa eget kapital  25 112 407 43 548 138
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut Not 12 830 770 1 539 135
Summa långfristiga skulder  830 770 1 539 135
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  678 220 698 076
Förskott från kunder 99 786 0
Leverantörsskulder  1 747 590 780 520
Skulder till koncernföretag  0 625 000
Aktuella skatteskulder 4 790 0
Övriga skulder  395 929 579 398
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  Not 13 1 841 764 1 309 974
Summa kortfristiga skulder  4 768 079 3 992 968
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  30 711 256 49 080 241
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KASSAFLÖDESANALYS
PER DEN 31/12
 

Kassaflödesanalys 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -18 435 731 -10 730 770
Avskrivningar 1 267 063 824 643
Betald skatt 12 931 0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 -824 508
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

-17 155 737 -10 730 635

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager -524 455 -1 447 974
Förändring av kortfristiga fordringar -213 970 -2 939 987
Förändring av kortfristiga skulder 790 177 2 365 042
Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 103 985 -12 753 554
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  Not 6, 7 -2 500 723 -2 573 995
Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 8, 9 -644 900 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  Not 8, 9 0 1 995
Förvärv av dotterbolag  Not 10 0  -1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 145 623 -2 572 001

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av lån -728 221 -630 625
Nyemission 0 51 059 620
Emissionskostnader 0 -4 428 881
Teckningsoptioner 0 273 565
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -728 221 46 273 679

Årets kassaflöde -20 977 828 30 948 124
 
Likvida medel vid årets början 36 438 871 5 490 747
Likvida medel vid årets slut Not 14 15 461 043 36 438 871
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1. 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade 
redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 
med föregående år.

Intäkter
Intäkter avseende varuförsäljning redovisas enligt kapitel 
23, när företaget har överfört väsentliga risker och fördelar 
som är förknippade med varorna på köparen. Inkomster från 
statliga bidrag redovisas enligt kapitel 24.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt och förändring i uppskjuten skatt. 
Eftersom bolaget går med förlust finns vare sig aktuell eller 
uppskjuten skatt. 

Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna har skrivits av enligt 
plan över fem till tio år. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Utgifter för förvärvande av patent balanseras och skrivs 
av linjärt över dess beräknade nyttjandetid, normalt högst 
20 år. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten skrivs 
av linjärt över den period som de förväntade fördelarna 
beräknas komma företaget tillgodo. För närvarande är 
avskrivningstiden fem år.

Aktivering av internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar
Bolaget aktiverar internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar när kriterier för tillgångar uppfylls. 

Pensioner
I bolaget finns det i dagsläget inga pensionsplaner för 
anställda, förutom FORA-anslutning. 

Leasingavtal
Bolaget redovisar alla finansiella leasingavtal som 
operationella leasingavtal.

Varulager
Varulager är värderat enligt lägsta värdets princip till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet 
enligt först-in först-ut metoden.

Finansiella instrument
Finansiella anläggningstillgångar har värderats till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet enligt 11:e 
och 27:e kapitlet.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditeten beräknas genom att det egna kapitalet 
tillsammans med 78,6% av bolagets obeskattade reserver 
ställs i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital beräknas genom att resultatet 
före avdrag för räntekostnader ställs i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital beräknas genom att resultatet 
efter finansiella poster ställs i förhållande till eget kapital och 
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till 
undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas 
ingen koncernredovisning.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden.

NOT 2. 
UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR
Bolaget har 2016–2019 bedömt att utveckling av Bolagets 
produkter aktiveras då det ekonomiska värdet motiveras 
av framtida intäkter. Bolaget har i övrigt inga väsentliga 
uppskattnings- och bedömningsposter som väsentligt 
påverkar bolagets räkenskaper.

NOT 3. 
LEASING

2019 2018

Framtida minimileasingavtal 3 703 761 2 288 734
Förfaller inom 1 år 1 507 080 955 188 
Senare än 1 år 2 196 681 1 333 546
Senare än 5 år 0 0
Årets kostnadsförda 
leasingavgifter 1 396 165 883 381

Bolagets leasingavtal avser personbilar, lokaler och mindre 
inventarier.
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NOT 4. 
MEDELTALET ANSTÄLLDA OCH 
KOSTNADEN FÖR DESSA
 

2019 2018

Antal anställda 12 9
Varav kvinnor 4 3
Ledande befattningshavare 6 6
Varav kvinnor 0 0

Styrelse & VD
Lönekostnad 1 450 911 1 001 216
Arvoden 232 500 227 500
Pensionskostnader 0 0
Totalt styrelse & VD 1 683 411 1 228 716

Lönekostnad 4 777 679 3 483 104
Pensionskostnader 67 130 13 827
Totalt övriga 4 844 809 3 496 931

Övriga sociala kostnader, 
samtliga

1 684 264 1 411 152

Till styrelsen och ordföranden utgår arvode enligt 
bolagstämmans beslut. Verkställande direktör och vice 
verkställande direktör har erhållit löner om sammanlagt        
 1 451 tkr. Därutöver har de båda tillgång till varsin tjänstebil.

Aktiebaserade incitamentsprogram
Bolaget har ett utestående incitamentsprogram riktade 
till anställda respektive styrelse. Vid fullt utnyttjande 
kommer det att emitteras 634 500 aktier vilket leder till en 
utspädningseffekt om maximalt ca 5,6 procent av befintligt 
aktiekapital och befintliga röster.
Inom ramen för incitamentsprogrammet 2018/2021 
tecknades 634 500 teckningsoptioner som vardera, 
efter omräkning till följd av Bolagets genomförda 
företrädesemission 2018, ger rätt att teckna 1 ny aktie i 
Bolaget, med teckningskurs 21,75 SEK och teckningsperiod 
1 november–30 november 2021. Vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka 
med 37 166 SEK genom nyemission av 634 500 aktier.

NOT 5. 
AVSKRIVNINGAR OCH 
NEDSKRIVNINGAR  
 

2019 2018

Utvecklingsarbeten 383 738 383 738
Patent 311 664 0
Maskiner och inventarier 571 661 440 905
Avskrivningar enligt plan 1 267 063 824 643
Nedskrivningar - -
Återförda nedskrivningar - -

  

NOT 6. 
BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
UTVECKLINGSARBETEN

 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 3 915 640 2 874 976
Inköp 2 500 723 1 040 664
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ack 
anskaffningsvärden

6 416 363 3 915 640

Ingående avskrivningar -767 476 -383 738
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar  -383 736  -383 738
Utgående ack avskrivningar -1 151 212 -767 476
Bokfört värde 5 265 151 3 148 164

NOT 7. 
PATENT 

2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 1 558 315 0
Inköp 0 1 558 315
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ack 
anskaffningsvärden

1 558 315 1 558 315

Ingående avskrivningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -311 664 0
Utgående ack avskrivningar 0 0
Bokfört värde 1 246 651 1 558 315
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NOT 8. 
MASKINER OCH ANDRA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 2 350 687 2 350 687
Inköp 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ack 
anskaffningsvärden

2 350 687 2 350 687

Ingående avskrivningar -615 037 -308 179
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -306 858 -306 858
Utgående ack avskrivningar -921 895 -615 037
Bokfört värde 1 428 792 1 735 650

NOT 9.  
INVENTARIER 

 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 1 321 730 524 201
Inköp 644 899 799 524
Försäljningar/utrangeringar 0 -1 995
Utgående ack 
anskaffningsvärden

1 966 629 1 321 730

Ingående avskrivningar -415 833 -281 786
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -264 803 -134 047
Utgående ack avskrivningar -680 636 -415 833
Bokfört värde 1 285 993 905 897

NOT 10. 
ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Bolag Antal 
aktier

Kvot-
värde

Andel av 
aktiekap.

Bokf.
värde

Instagraft AB 1000 100 100% 1 kr
Instagraft AB har sitt säte i Linköping. Eget kapital uppgår 
till 788 tkr. Företaget saknar betydande verksamhet och 
har därför ansetts vara av ringa betydelse med hänsyn till 
kravet på rättvisande bild. Av den anledningen har inte 
dotterföretaget konsoliderats, och följaktligen har inte 
någon koncernredovisning upprättats.

NOT 11. 
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
I tabellen nedan framgår förändringarna i Bolagets aktiekapital sedan Bolaget bildades 2013 och fram till balansdagen. Årets 
förändringar specificeras i rapport över förändringar i eget kapital.

År Transaktion Förändring i antal 
aktier

Förändring i 
aktiekapital (SEK) Totalt antal aktier Totalt aktie-

kapital (SEK)
Kvotvärde 

(SEK)
2013 Nybildning 1 000 50 000 1 000 50 000 50
2015 Nyemission 20 1 000 1 020 51 000 50
2016 Nyemission 1 480 74 000 2 500 125 000 50
2016 Nyemission 625 31 250 3 125 156 250 50
2017 Nyemission 625 31 250 3 750 187 500 50
2018 Nyemission 518 25 900 4 268 213 400 50
2018 Fondemission 0 286 600 4 268 500 000 117
2018 Split 8 531 732 0 8 536 000 500 000 0,06
2018 Nyemission 2 759 000 161 610 11 295 000 661 610 0,06
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NOT 12. 
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
 

2019 2018

Förfaller inom 1 år 678 220 698 076
Senare än 1 år 830 770 1 539 135
Senare än 5 år 0 0
Långfristiga skulder 1 508 990 2 237 211

NOT 13. 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019 2018

Upplupna löner 941 314 788 625
Upplupna sociala kostnader 295 760 261 612
Upplupen löneskatt 0 0
Övriga interimsskulder 604 690 259 737
Bokfört värde 1 841 764 1 309 974

NOT 14. 
KASSA OCH BANK

2019 2018

Banktillgodohavanden 15 461 043 36 438 871
Bokfört värde 15 461 043 36 438 871
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för S2Medical 
AB (publ.) för räkenskapsåret 2019. Bolagets årsredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
5–17.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av S2Medical AB 
(publ.)s finansiella ställning per den 2019-12-31 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
S2Medical AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullg jort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidorna 2–4. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det 
mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldiga att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 
det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

 

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.
se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Till bolagsstämman i S2Medical AB (publ.), Org.nr 556934-8344
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för S2Medical AB (publ.) för räkenskapsåret 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
S2Medical AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullg jort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller g jort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen 
avförvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna bes krivning 
är en del av revisionsberättelsen.

Linköping den 24 april 2020

Carl-Johan Sandberg, Auktoriserad revisor
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