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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT 
Under kvartal 3 uppgår bolagets nettomsättning till 1,1 (1,3) miljoner SEK. De första tre kvartalen 2020 visar på kraftig 
tillväxt jämfört med föregående år genom att Bolaget bland annat levererat medicinskt förbrukningsmaterial avsett att 
motverka spridningen av COVID-19. Kassaflödet under kvartalet uppgår till -1,4 (-5,2) miljoner SEK. Förbättringen jämfört 
med samma period föregående år är hänförlig till realisation av försäljning som skett under det första halvåret 2020. Under 
kvartal 3 har mot bakgrund av rådande kris volymer från ordinarie sårläkningsprodukter minskat något jämfört med samma 
period föregående år. Försäljningen av medicinskt förbrukningsmaterial har följt smittspridningen av COVID-19 globalt och 
är därmed lägre under kvartal 3 jämfört med föregående kvartal men har påvisat en tilltagande efterfrågan efter periodens 
utgång. 

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 miljoner SEK (1,3 miljoner SEK)

 • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 miljoner SEK (-3,2 miljoner SEK)

 • Periodens resultat uppgick till -4,8 miljoner SEK (-3,2 miljoner SEK)

 • Vinst per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,28 SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 
Bolaget har under kvartalet levererat den beställning på sjukvårdsmaterial om ca 600 000 SEK som pressmeddelats per den 
18 augusti 2020. 

Per den 1 september tillträdde som tidigare meddelat Oskar Johansson som CFO. Oskar kommer närmast från PwCs 
corporate finance-avdelning. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Som Bolaget tidigare pressmeddelat har Bolagets produkt för brännskador, EPIPROTECT®, i en studie som publicerades 
den 5 oktober 2020 visat sig läka brännskador på halva tiden jämfört med grishud. Studien visar även att patienterna som 
behandlades med EPIPROTECT® hade mindre ärr tolv månader efter läkning, än patienter som behandlats med grishud.

Den 12 oktober 2020 ingicks ett avtal med Curenc Holding AB om att förvärva bolagets dotterbolag Curenc AB och 
därigenom Curenc ABs samtliga patent, patentansökningar samt rätten till framtida intellektuella tillgångar. 

Som tidigare informerats vann Bolaget i början av november en stor upphandling inom Förenade Arabemiratens största 
sjukvårdsorganisation, Abu Dhabi Health Services Company (SEHA). De upphandlade produkterna är EPIPROTECT® i 
samtliga storlekar som placerats som primärval i upphandlingen.

Bolaget beslutade per den 11 november 2020, med stöd av bemyndigande från årstämman den 11 juni 2020, om en 
företrädesemission om cirka 21,2 MSEK som avser genomföras under det fjärde kvartalet av året.

Bolaget meddelade per den 18 november att leverans av skyddsutrustning för att skydda sjukvårdspersonal och patienter 
under den rådande pandemin, till ett värde av ca 1 600 000 SEK, skett till region Östergötland samt ytterligare ett sjukhus 
i Stockholmsområdet.
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VD HAR ORDET

Under årets tredje kvartal avtog effekterna av den pandemi som startade i början av året, vilket 
fått som effekt att våra kontakter med kunder började öka. Effekterna av omprioriteringar 
i vården där elektiv vård skjuts på framtiden har dock fortfarande varit närvarande vilket 
sammantaget med kvartalets sommarmånader påverkat framförallt försäljningen i vårt 
ordinarie produktsegment. Efterfrågan på medicinska förbrukningsvaror för bekämpningen av 
COVID-19 har följt utvecklingen av smittspridningen och har därmed varit lägre än föregående 
kvartal, men har nu återigen börjat öka kraftigt. För att möta denna efterfrågan men samtidigt 
bibehålla fokus på vårt ordinarie sortiment har vi valt att öka personalstyrkan på säljsidan 
vilket på mycket kort tid har gett positiva resultat. Den nu ökande smittspridningen till trots 
har vi skördat stor framgång i Mellanöstern där vi efter kvartalets utgång har vunnit landets 
största upphandling, inom sjukvårdsorganisationen Abu Dhabi Health Services Company. Att 

introducera en så innovativ och nyskapande produkt som Epiprotect på marknaden är inte enkelt och därför är vi extra 
glada över denna fantastiska nyhet som möjligg jorts tack vare teamet på plats vid vårt säljkontor i Dubai. Våra förväntningar 
på avkastning från den vunna upphandlingen och arbetsinsatsen i Mellanöstern i allmänhet kommer nu att öka under de 
kommande 3 åren som upphandlingen gäller. Då upphandlingen inte är volympreciserad kommer effekten av prevalensen 
kombinerat med det säljarbete som utförs dels av våra egna och dels av vår distributörs säljare. 

Vi deltar i fler och fler upphandlingar med våra sårläkningsprodukter både i Mellanöstern men även i Norden och förväntar 
oss därför fler positiva nyheter under det kommande året samt en tilltagande omsättning både från våra sårläkningsprodukter 
samt från medicinskt förbrukningsmaterial. Av denna anledning är den kommande tiden mycket viktig för bolaget och 
tillväxten är beroende av en stor arbetsinsats vilket föranleder den nyemission som vi rapporterat om efter periodens utgång, 
i syfte att finansiera främst ökade insatser i sälj och marknadsföring.

Under kvartalet fick vi så äntligen de efterlängtade resultaten från vår prospektiva randomiserade multicenterstudie 
publicerad, något vi jobbat med och väntat på i flera år. I decennier har grishud varit guldstandarden inom brännskadevård 
globalt. Studieresultaten visar att Epiprotect läker såren dubbelt så snabbt och med mindre ärrbildning än grishud, ett resultat 
som överträffade även våra högt ställda krav och förhoppningar på produkten.

Efter kvartalets utgång meddelade vi att vi förvärvat en ny teknologi, baserad på antimikrobiella peptider, för att bekämpa 
sårinfektioner. Teknologin har en enorm potential att bli lösningen på problemet med antibiotikaresistens då vi i samverkan 
med forskarna bakom teknologin redan har visat att vi mycket effektivt kan bekämpa bland annat Meticillinresistenta 
Stafylokocker, s.k. MRSA. Vi är just nu i färd med att konkretisera den plan vi driver för att skapa så stort värde som möjligt 
av förvärvet och vi hoppas att kunna utveckla detta mer i kommande kvartalsrapport.

Resultaten som vi får från vår ordinarie sårläkningsverksamhet på S2Clinic talar för sig själva. Den största delen av de 
patienter som behandlas för sina sår hos oss avslutar sin behandling med läkta sår. Då denna verksamhet tvingats gå på 
sparlåga med hänsyn till att patienterna är i riskgrupp för att utveckla allvarlig sjukdom associerat med COVID-19 har vi 
utökat verksamheten på kliniken genom att erbjuda testning och reseintyg vilket dels har låtit oss behålla all personal men 
även inbringar ett välkommet tillskott till kassan. Vår målsättning är dock att återgå till ordinarie sårläkningsverksamhet så 
snart som rådande pandemi tillåter, så att vi kan fortsätta på vår väg, att läka världen sår för sår.

PETTER SIVLÉR
CEO
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

Nedan siffror i parantes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 1,1 (1,3) miljoner SEK där majoriteten är relaterat till medicinskt förbrukningsmaterial 
avsett att motverka spridningen av COVID-19. Försäljning relaterat till sårläkningsprodukter har minskat något jämfört med 
tredje kvartalet 2019 i samband med effekterna av COVID-19. 

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år hänförligt till ökade personalkostnader från Bolagets ökade personalstyrka, 
vilket väntas bidra till en ökad försäljning under kommande kvartal.

Resultatet för kvartal 3 uppgick till -4,8 (-3,2) miljoner SEK. Jämfört med föregående år belastas resultatet av de satsningar 
på sälj, marknadsföring och utveckling som genomförts för att säkerställa fortsatt ökade intäkter på sikt. Jämfört med kvartal 
2 2020 har resultatet försämrats mot bakgrund av att försäljningen relaterad till medicinskt förbrukningsmaterial minskat. 
Resultatet för kvartal 3 2020 inkluderar en justering av tidigare reserverat förskott till leverantör som uppgår till -0,7 miljoner 
SEK. 

FINANSIELL STÄLLNING
Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 3,9 miljoner SEK jämfört med 5,4 miljoner SEK vid periodens ingång. 
Periodens kassaflöde uppgår till -1,4 (-5,2) miljoner SEK. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år så påverkas 
periodens kassaflöde positivt från realisation av Bolagets försäljningsintäkter under kvartal 2 2020. 

Eget kapital uppgick till 15,7 miljoner SEK jämfört med 20,5 miljoner SEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid 
periodens slut till 78 procent.

INVESTERINGAR
Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 3 2020.

BOLAGETS AKTIER OCH EGET KAPITAL
Bolaget hade per den 30 september 2020, 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 20,5 miljoner SEK. Eget kapital påverkas av resultatet efter skatt för perioden 
med -4,8 miljoner SEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 15,7 miljoner SEK.
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DATA PER AKTIE

(St.) 2020-07-01 – 
2020-09-30

2019-07-01 – 
2019-09-30

2020-01-01 – 
2020-09-30

2019-01-01 – 
2019-09-30

2019-01-01 – 
2019-12-31

Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.  11 295 000 11 295 000 11 295 000 11 295 000  11 295 000 

Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.  11 295 000   11 295 000 11 295 000 11 295 000  11 295 000 

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 11 929 500

Genomsnittligt antal aktier under perioden vid full 
teckning av utestående teckningsoptioner, St. 11 929 500 11 929 500 11 929 500 11 929 500 11 929 500

Vinst per aktie, SEK -0,43 -0,28 -0,83 -1,10 -1,63

Vinst per aktie efter full utspädning*, SEK -0,40 -0,27 -0,79 -1,04 -1,55

*Vid full teckning av utestående teckningsoptioner

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK) 2020-01-01 – 
2020-09-30

2019-01-01 – 
2019-09-30

2019-01-01 – 
2019-12-31

Ingående eget kapital 25 112 43 548 43 548

Inbetalning aktiekapital 0 0 0

Nyemission 0 0 0

Direkta emissionskostnader 0 0 0

Periodens resultat - 9 387 - 12 452 - 18 436

Utgående eget kapital 15 725 31 096 25 112

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§.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké för 2020:  5 mars 2021

Årsredovisning för 2020:   26 april 2021

Delårsrapport kvartal 1, 2021:  20 maj 2021

Årsstämma 2021:   1 juni 2021

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
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CERTIFIED ADVISER 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq Fi rst 
North Growth Market. 

FÖR MER INFORMATION 
Petter Sivlér, CEO 

S2Medical AB (publ) 

Sunnorpsgatan 5

582 73 Linköping 

Tel: 08-700 00 50 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta: 

Petter Sivlér, CEO S2Medical AB (publ), telefon 0705-20 08 42 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 23/11 2020 kl. 09:00.
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK) 2020-07-01 – 
2020-09-30

2019-07-01 – 
2019-09-30

2020-01-01 – 
2020-09-30

2019-01-01 – 
2019-09-30

2019-01-01 
–2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 098 1 284 20 681 2 089 3 098

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och 
pågående arbete för annans räkning 34 569 1 087 689 524 

Aktiverat arbete för egen räkning 483 592 1 525 1 550 2 501

Övriga rörelseintäkter 192 0 388 7 92

Summa rörelsens intäkter 1 807  2 445 23 681 4 335 6 215

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -868 -979 -14 326 -1 899 -2 221

Övriga externa kostnader -1 770 -2 311 -8 540 -8 054 -12 114

Personalkostnader -2 914 -2 033 -8 276 -5 899 -8 686

Avskrivningar -322 -268 -968 -764 -1 267

Övriga rörelsekostnader -719 -43 -900 -89 -261

Summa rörelsens kostnader -6 593 -5 634 -33 010 -16 705 -24 550

Rörelseresultat -4 786 -3 189 -9 329 -12 370 -18 334

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -23 -58 -82 -101

Summa resultat från finansiella poster -16 -23 -58 -82 -101

Resultat efter finansiella poster -4 802 -3 212 -9 387 -12 452 -18 436

Resultat före skatt -4 802 -3 212 -9 387 -12 452 -18 436

Periodens resultat -4 802 -3 212 -9 387 -12 452 -18 436
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BALANSRÄKNING
(Belopp i KSEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 503 4 410 5 265
Patent 1 013 1 500 1 247
Summa immateriella tillgångar 7 516 5 910 6 512

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 199 1 505 1 429
Inventarier, verktyg och installationer 1 132 1 322 1 286
Summa materiella anläggningstillgångar 2 331 2 827 2 715

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9 847 8 738 9 227

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 1 283 2 035 1 341
Färdiga varor och handelsvaror 2 199 524 1 053
Förskott till leverantörer 949 0 0
Summa varulager m m 4 431 2 559 2 394

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 062 1 891 2 449
Fordringar hos koncernföretag 184 184 184
Aktuella skattefordringar 0 17 0
Övriga fordringar 119 590 459
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 551 224 538
Summa kortfristiga fordringar 1 916 2 906 3 630

Kassa och bank 3 874 21 197 15 461

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 10 221 26 662 21 485

SUMMA TILLGÅNGAR 20 068 35 399 30 711
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BALANSRÄKNING FORTS.
(Belopp i KSEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 662 662 662
Fond för utvecklingsutgifter 6 503 4 410 5 265
Summa bundet eget kapital 7 165 5 072 5 927

Fritt eget kapital
Överkursfond 59 382 59 382 59 382
Balanserad vinst eller förlust -41 434 -20 906 -21 761
Årets resultat -9 387 -12 452 -18 436
Summa fritt eget kapital 8 561 26 024 19 186

SUMMA EGET KAPITAL 15 726 31 096 25 112

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 363 995 831
Summa långfristiga skulder 363 995 831

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 631 698 678
Förskott från kunder 100 0 100
Leverantörsskulder 724 891 1 748
Aktuella skatteskulder 24 0 5
Skulder till koncernföretag 0 0 0
Övriga skulder 368 79 396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 132 1 640 1 842
Summa kortfristiga skulder 3 979 3 308 4 768

SUMMA SKULDER 4 342 4 303 5 599

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 068 35 399 30 711
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KASSAFLÖDESANALYS

 (Belopp i KSEK) 2020-07-01 – 
2020-09-30

2019-07-01 – 
2019-09-30

2020-01-01 – 
2020-09-30

2019-01-01 – 
2019-09-30

2019-01-01 – 
2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -4 802 -3 212 -9 387 -12 452 -18 436
Avskrivningar 322 268 968 764 1 267
Betald skatt 0 -3 19 -9 13
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet* 0 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -4 480 -2 947 -8 400 -11 697 -17 156

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager 799 -569 -2 036 -689 -524
Förändring av kortfristiga fordringar 2 943 -232 1 714 527 -214
Förändring av kortfristiga skulder -96 -211  -762 -685 790
Kassaflöde från den löpande verksamheten* -834 -3 959 -9 484 -12 544 -17 104

0 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar* -484 -592 -1 526 -1 550 -2 501
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -62 -427 -62 -604 -645
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Förvärv av dotterbolag  0 0  0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten* -546 -1 019 -1 588 -2 154 -3 146

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av lån -163 -183 -515 -544 -728
Nyemission 0 0 0 0 0
Emissionskostnader 0 0 0 0 0
Teckningsoptioner  0 0  0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -163 -183 -515 -544 -728
    
PERIODENS KASSAFLÖDE -1 543 -5 161 -11 587 -15 242 -20 978

Likvida medel vid periodens början  5 417 26 358 15 461 36 439 36 439
Likvida medel vid periodens slut 3 874 21 197 3 874 21 197 15 461

*Redovisat kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 2019 är justerad jämfört med redovisad 
kvartalsrapport föregående år med avseende på att redovisning av aktiverat arbete sker under investeringsverksamheten i 
enlighet med upprättad årsredovisning 
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