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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
JANUARI–DECEMBER 2019
KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2019 

 Nettoomsättningen uppgick till 1 009 KSEK (453 KSEK)

 Rörelseresultatet uppgick till -5 965 KSEK (-962 KSEK)

 Periodens resultat uppgick till -5 984 KSEK (-1 021 KSEK)

 Vinst per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,09 SEK)

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2019
 Nettoomsättningen uppgick till 3 098 KSEK (1 496 KSEK)

 Rörelseresultatet uppgick till -18 334 KSEK (-10 606 KSEK)

 Årets resultat uppgick till -18 436 KSEK (-10 731 KSEK)

 Vinst per aktie uppgick till -1,63 SEK (-0,95 SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019
Bolaget meddelade den 28 oktober om rekrytering av Erika Tapani som CFO. Erika påbörjade sin anställning den 1 februari 
2020 och kommer närmast från en tjänst som biträdande ekonomichef på Attendo Skandinavien.

Den 16 november informerar bolaget om att Patent och registreringsverket har meddelat varumärkesskydd för varumärket 
ivaQ, vilket kommer att bli produktnamnet för det nya intelligenta undertryckssystemet för behandling av sår.

Bolaget meddelade den 19 november att distributionsavtal med Stapleline Medizintechnik Gmbh för den tyska marknaden 
har tecknats. Avtalet omfattar bolagets samtliga produkter och innebär initiala beställningar om 0,5 miljoner SEK samt 
förpliktelser till ytterligare beställningar om ca 7,2 miljoner SEK över de kommande 3 åren.

Den 11 december meddelas att bolaget erhåller ersättningsanspråk från tidigare distributör. Distributören meddelar att denna 
kräver ersättning för ekonomisk skada i form av icke realiserbara investeringar i sälj och marknadsföring som denna anser sig 
lidit i samband med att distributionsavtalet sades upp. S2Medical motsätter sig kravet på flera punkter och har anlitat ett 
lokalt juridiskt ombud för att utreda kravet.

Bolaget meddelar den 18 december tecknandet av distributionsavtal med Mediwound Germany GmbH. Avtalet avser 
distribution av läkemedlet NexoBrid på den Svenska marknaden. Avtalet innebär försäljningsintäkter från Sverige men även 
synergieffekter i kombination med Epiprotect.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Under 2019 har fokuset på forskning och utveckling legat på färdigställandet av undertryckssystemet iVAQ samt att 
slutföra en klinisk prövning av det unika hudransplantationsverktyget Instagraft. 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 PERIODENS UTGÅNG
OAPI meddelar patentskydd för instagraft-teknologin i Afrika. Den 26 februari informerar bolaget om att Organisation 
Africaine De La Propriete Intellectuelle har meddelat att instagraft-teknologin har beviljats patentskydd i 17 afrikanska länder. 

Den 2 mars 2020 meddelar bolaget att patentskydd för ivaQ-teknologin har beviljats i Italien. Systemet för undertrycks-
behandling 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.
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VD HAR ORDET

2019 blev ännu ett spännande och händelserikt år för S2Medical. Vår klinik och våra produkter 
har genomgående levererat resultat som överträffat högt ställda förväntningar samtidigt som vi 
har genomfört flera olika initiativ för att nå en ännu snabbare försäljningsökning.

Sammantaget har vi under året tagit flera viktiga steg mot att kunna erbjuda våra produkter till 
ännu fler patienter. Bland annat har min medgrundare Mårten Skog flyttat till Mellanöstern för 
att på plats kunna leda försäljningen.

Även intresset för sårläkning har under året ökat, något som inte bara gynnar oss utan även 
innebär stor skillnad för de som lider av kroniska sår och för sjukvården som idag bär den stora 
kostnaden.

Vår omsättning ökade 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. 

I början av 2019 var en stor del av intäkterna initiala beställningar om mindre volymer. Glädjande nog har i princip alla initiala 
beställningar genererat positiva kliniska resultat som nu ligger till grund för att nyckelpersoner börjar efterfråga våra produkter 
i de upphandlingar som tillkommer löpande. 

Tillsammans med våra distributörer kommer vi göra allt för att våra produkter skall bli listade och sedan även upphandlade. 
Upphandlingarna stäcker sig i regel över flera år, vilket både kräver 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 UAE. 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. Även försäljningen från vårt system för undertrycksbehandling 
av sår, iVAQ kommer hjälpa oss att accelerera tillväxten, med planerad säljstart i slutet av 2020. Vi ser också fram emot att 
skörda frukterna av det nyligen initierade arbetet med vår tyska distributör.

Inom patent och produktutveckling var de viktigaste nyheterna under året att vi nu fått beviljat patentskydd för instagraft-
teknologin i Sverige, en publicerad klinisk studie från BRIVA i Linköping som visade på mycket gynnsamma effekter av 
Epiprotect vid behandling av brännskador, 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 ser jag och teamet fram emot det kommande året där vi skall accelerera upp försäljningen mot nya höga mål 
tillsammans med våra strategiskt utvalda distributörer, allt för hjälpa våra patienter och läka världen sår för sår.

PETTER SIVLÉR, 
CEO
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OM S2MEDICAL AB (PUBL)
S2Medical AB (publ) (”S2Medical”) är ett innovativt medicintekniskt bolag grundat år 2013 med säte i Linköping. S2Medical 
utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt 
cellulosabaserat material för läkning av både brännskador och kroniska sår. eiratex® produceras i en egen produktionsanläggning 
i Linköping och läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något förbandsbyte. Då behovet av förbandsbyte nästintill elimineras, 
innebär förbandet både en ökad livskvalitet för patienten och kan medföra stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Med 
hjälp av materialet eiratex® undviks även etableringshinder i form av etiska och religiösa motsättningar som existerar i relation 
till dagens metoder om användande av djur- och människohud.

S2Medical har utvecklat innovativa medicintekniska produkter inom hela sårläkningsprocessen, från debridering och 
granulering till re-epitelisering. Det vill säga, produkter för den inledande fasen av ett sårs läkningsprocess till slutet, då såret 
är fullständigt läkt. Bolagets huvudprodukter är förband från S2Medicals EPIPROTECT®-serie vilka är baserade på den 
innovativa eiratex®-tekniken och är avsedda för behandling av brännskador respektive kroniska sår. 

AFFÄRSIDÉ
Bolagets affärsidé är att erbjuda innovativa och lättillgängliga medicintekniska produkter och lösningar för sårläknings-
marknaden. S2Medicals produkter avser att optimera sårläkningsförmågan hos människor och skapa kostnadseffektiviseringar 
för sjukvården.

AFFÄRSMODELL
Bolagets affärsmodell är uppbyggd kring egenutvecklade medicintekniska produkter som är utvecklade och producerade i 
S2Medicals produktionsanläggning i Linköping. Bolagets intäkter genereras via direktförsäljning från egna säljare i Norden och 
från distributörer i övriga världen. Bolaget avser även att via den egna kliniken S2Clinic generera intäkter genom behandlingar 
av kroniska sår samt konsultationer. Den egna kliniken ger, förutom intäkter, också Bolaget en möjlighet att demonstrera de 
egenutvecklade produkterna och visa upp alla fördelarna med S2Medicals produkter och sårläkningsstrategi. 

S2Medical erbjuder produkter inom hela processen av sårläkning, från debridering och granulering till re-epitelisering. Bolaget 
är även återförsäljare av medicintekniska produkter, vilka är komplement till de egenutvecklade produkterna. 

Via direktförsäljning och via S2Clinic får S2Medical möjligheten att upprätthålla en nära kontakt med marknaden och 
slutanvändarna av produkterna. På detta sätt hoppas Bolaget få snabbare och mera direkt återkoppling från marknaden, 
patienter och sjukvårdspersonal, vilket är värdefullt för den ständigt pågående produktutvecklingen.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Nedan siffror i parantes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

NETTOOMSÄTTNING
Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 1,0 (0,5) MSEK. Omsättningen under hela året uppgick till 3,1 (1,5) MSEK. 
Omsättningsökningen kan framförallt härledas till försäljning på våra huvudmarknader i Mellanöstern och EU. Försäljningen 
som tidigare framförallt bestått av initiala beställningar får successivt en ökande andel återkommande beställningar. 

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultat för kvartal 4 uppgick till -6,0 (-1,0) MSEK. Rörelseresultat för hela året uppgick till -18,3 MSEK (-10,6). 
Resultatet för kvartal 4 och helåret återspeglar de satsningar på sälj och marknadsföring som genomförts för att säkerställa 
fortsatt ökade intäkter på sikt. 

Rörelsemarginalen för kvartal 4 uppgick till -591 (-212) procent. Rörelsemarginalen för hela året uppgick till -592 (-709) procent.

Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgick till -6,0 (-1,0) MSEK och för hela året -18,4 (-10,7) MSEK.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -5,5 (-4,5) MSEK och under 2019 till -19,6 (-12,8) MSEK. 
Kassaflödet för investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till -0,04 (-2,7) MSEK och under 2019 till -0,6 (-2,6) MSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för kvartalet till -0,2 (35,6) MSEK och under året till -0,7 (46,3) MSEK.

Kassaflödet för kvartalet uppgick till -5,7 (28,4) MSEK och under 2019 till -21 (31) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING
S2Medicals AB (publ):s likvida medel uppgick per balansdagen till 15,5 MSEK jämfört med 21,2 MSEK vid periodens ingång. 
Eget kapital uppgick till 25,1 MSEK, jämfört med 31,1 MSEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 
82 procent.

INVESTERINGAR
Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 4 2019.
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BOLAGETS AKTIER OCH EGET KAPITAL
Bolaget hade per den 31 december 2019, 11 295 000 utestående aktier, varav 2 500 000 A-aktier och 8 795 000 B-aktier. 
Vid kvartalets början uppgick antalet aktier till 11 295 000 antalet utestående aktier, varav 2 500 000 A-aktier och  
8 795 000 B-aktier. 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. 

Summa eget kapital var vid periodens ingång 31,1 MSEK. Eget kapital påverkas av resultatet efter skatt för perioden med  
-6,0 MSEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 25,1 MSEK.

DATA PER AKTIE

(St.)
2019-10-01 –

2019-12-31
2018-10-01 –

2018-12-31
2019-01-01 –

2019-12-31
2018-01-01 –

2018-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.  11 295 000 11 295 000 11 295 000  11 295 000

Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.  11 295 000  9 915 500 11 295 000  5 649 375 

Antalet utestående aktier vid periodens slut vid full 
teckning av utestående teckningsoptioner, St. 11 929 500 11 929 500 11 929 500 11 929 500

Genomsnittligt antal aktier under perioden vid full 
teckning av utestående teckningsoptioner, St. 11 929 500 10 232 750 11 929 500 5 966 625

Vinst per aktie, SEK -0,53 -0,09 -1,63 -0,95

Vinst per aktie efter full utspädning*, SEK -0,50 -0,09 -1,55 -0,90

*Vid full teckning av utestående teckningsoptioner

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)
2019-01-01 –

2019-12-31
2018-01-01 –

2018-12-31
Ingående eget kapital 43 548 7 375

Inbetalning aktiekapital 0 474

Nyemission 0 50 859

Direkta emissionskostnader 0 -4 429

Periodens resultat -18 436 -10 731

Utgående eget kapital 25 112 43 548

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2019-01-01 – 2019-12-31

(Belopp i KSEK) Aktiekapital

Fond för
utvecklings-

utgifter

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserade
Vinstmedel

Ink. årets
resultat

Summa
eget kapital

Belopp per 2019-01-01 662 3 148 50 195 -10 457 43 548

Nyemissioner - - - - -

Emissionskostnader - - - - -

Avsättning - 2 117 -2 117 - 0

Disposition enligt beslut på årsstämman - - - - -

Årets resultat - - - -18 436 -18 436

Belopp per 2019-12-31 662 5 265 48 078 -28 893 25 112
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3). Bolaget är ett moderbolag till det helägda dotterbolaget Instagraft AB, 559049-5817. Koncernredovisning har 
ej upprättats med hänvisning till ÅRL 7 kap 3a§.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Föreliggande bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Årsredovisning och andra finansiella 
rapporter kommer att offentliggöras genom pressmeddelanden samt publiceras på Bolagets hemsida (www.s2m.se).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Årsredovisning för 2019    24 april 2020 
Årsstämma 2020    15 maj 2020 
Delårsrapport kvartal 1, 2020   22 maj 2020 
Delårsrapport kvartal 2, 2020   21 augusti 2020 
Delårsrapport kvartal 3, 2020   23 november 2020 
Bokslutskommuniké för 2020   5 mars 2021

CERTIFIED ADVISER
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30/www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North 
Growth Market.

KONTAKTINFORMATION
För eventuella frågor om bokslutskommunikén kontakta: 

Petter Sivlér, CEO 
S2Medical AB (publ) 
Sunnorpsgatan 5 
582 73 Linköping 
Tel: 08-700 00 50 

OFFENTLIGGÖRANDE
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6/3 2020 kl. 08:00.
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FINANSIELLA RAPPORTER
 
RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)
2019-10-01 –

2019-12-31
2018-10-01 –

2018-12-31
2019-01-01 –

2019-12-31
2018-01-01 –

2018-12-31
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 009 453 3 098 1 496

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -165 1 448 524 1 448  

Aktiverat arbete för egen räkning 951 2 599 2 501 2 599

Övriga rörelseintäkter 85 2 92 22

Summa rörelsens intäkter 1 880 4 502 6 215 5 565

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -322 -427 -2 221 -773

Övriga externa kostnader -4 060 -2 139 -12 114 -8 400

Personalkostnader -2 787 -2 490 -8 686 -6 151

Avskrivningar -503 -385 -1 267 -825

Övriga rörelsekostnader -173 -23 -261 -23

-7 845 -5 464 -24 550 -16 172

Rörelseresultat -5 965 -962 -18 334 -10 606

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -19 -59 -101 -124

-19 -59 -101 -124

Resultat efter finansiella poster -5 984 -1 021 -18 436 -10 731

Resultat före skatt -5 984 -1 021 -18 436 -10 731

Periodens resultat -5 984 -1 021 -18 436 -10 731
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BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK) 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 265 3 148

Patent 1 247 1 558

6 512 4 706

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 429 1 736

Inventarier, verktyg och installationer 1 286 906

2 715 2 642

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 0 0

Summa anläggningstillgångar 9 227 7 348

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter 1 341 1 497

Färdiga varor och handelsvaror 1 053 373

2 394 1 870

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 449 719

Fordringar hos koncernföretag 184 184

Aktuella skattefordringar 0 8

Övriga fordringar 459 1567

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 538 945

3 630 3 423

Kassa och bank 15 461 36 439

Summa omsättningstillgångar 21 485 41 732

SUMMA TILLGÅNGAR 30 711 49 080
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(Belopp i KSEK) 2019-12-31 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 662 662

Fond för utvecklingsutgifter 5 265 3 148

5 927 3 810

Fritt eget kapital

Överkursfond 59 382 59 382

Balanserad vinst eller förlust -21 761 -8 913

Årets resultat -18 436 -10 731

19 186 39 738

Summa eget kapital 25 112 43 548

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 831 1 539

Summa långfristiga skulder 831 1 539

Kortfristiga Skulder

Skulder till kreditinstitut 678 698

Förskott från kunder 100 0

Leverantörsskulder 1 748 781

Skulder till koncernföretag 0 625

Aktuella skatteskulder 5 0

Övriga skulder 396 579

Uppupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 842 1 310

Summa Kortfristiga skulder 4 768 3 993

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 711 49 080

BALANSRÄKNING FORTS.
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KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)
2019-10-01 –

2019-12-31
2018-10-01 –

2018-12-31
2019-01-01 –

2019-12-31
2018-01-01 –

2018-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
     
Resultat efter finansiella poster -5 984 -1 021 -18 436 -10 731

Avskrivningar 503 825 1 267 825

Betald skatt 22 0 13 0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -951 -1 190 -2 501 -825

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital

-6 409 -1 386 -19 656 -10 731

     
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     

Förändring av varulager 165 -1 448 -524 -1 448

Förändring av kortfristiga fordringar -741 -3 418 -214 -2 940

Förändring av kortfristiga skulder 1 475 1 707 790 2 365

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 511 -4 545 -19 605 -12 754

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -2 574 0 -2 574

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -41 0 -645 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 -130 0 2

Förvärv av dotterbolag 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 -2 704 -645 -2 572

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av lån -184 -237 -728 -631

Nyemission 0 40 006 0 51 060

Emissionskostnader 0 -4 429 0 -4 429

Teckningsoptioner 0 274 0 274

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -184 35 614 -728 46 274

Periodens kassaflöde -5 736 28 365 -20 978 30 948

Likvida medel vid periodens början 21 197 8 074 36 439 5 491

Likvida medel vid periodens slut 15 461 36 439 15 461 36 439
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