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VD har ordet
Vi har nu avslutat verksamhetsåret 2017 och året har varit utmanande och
framgångsrikt för Invent Medic. Under verksamhetsåret har vi arbetat
målinriktat med att genomföra den kliniska studien med TVS. I december 2017
inkluderades den sista patienten, nummer 97 och efter verksamhetsårets
utgång blev resultaten fastställda. I studien har vi jämfört mängden
urinläckage i en kontrollgrupp mot en behandlingsgrupp som använt bolagets
produkt TVS. För deltagarna i studien som använde TVS minskade
urinläckaget med i genomsnitt 77%. Inga allvarliga biverkningar rapporterades
i studien och produkten upplevdes som enkel att använda. I slutet av mars
2018 lämnade vi in den tekniska filen om TVS som ska granskas av vår Notified
Body, vilket innebär att vi är i slutfasen av CE-märkningsprocessen.
När TVS lanseras efter sommaren kommer detta att ske till en utvidgad
målgrupp. Initialt var vår plan att sälja in TVS till sjukvården i Norden.
Målsättningen var då att TVS skulle ingå i alla regioners och landstings
erbjudna hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens. Mot bakgrund av att TVS kan användas av kvinnor oavsett
om kontakt tagits med sjukvården eller inte har vi nu beslutat att lansera TVS både mot konsumentmarknad och
sjukvård, vilket vi bedömer kommer att kunna öka vår försäljningstakt. Genom att rikta oss mot
konsumentmarknaden kommer även kvinnor som inte tagit kontakt med sjukvården för sina problem med
urinläckage att kunna erbjudas TVS, vilket kommer att öka livsglädjen för många kvinnor som idag känner sig
osäkra och hämmade av sitt urinläckage. Vid sidan av konsumentmarknaden fortsätter vi att bearbeta sjukvården
inför lansering. Det är lagstadgat att personer som diagnostiseras med urininkontinens ska få hjälp och TVS
kommer att kunna användas som komplement till andra behandlingar.
Lanseringen förbereds på olika sätt, exempelvis tas det fram produktförpackningar och marknadsföringsplaner för
TVS. Vi fortsätter med projektet där vi med bidrag från Vinnova kartlägger ett antal europeiska marknader
tillsammans med Carina Lindqvist. Lindqvist har stor erfarenhet inom vårt verksamhetsområde, bl.a. genom sitt
arbete som VD för Ellen AB. Under 2018 kommer vi att påbörja bearbetning av dessa marknader genom kontakter
utifrån de kartläggningar som gjorts. Vi bedömer att detta kommer att möjliggöra en fortsatt expansion inom
Europa efter lanseringen i Norden. Vi siktar därefter på att lansera TVS i USA tillsammans med en
samarbetspartner, vilket kommer att öka vår marknadspotential signifikant tack vare den amerikanska
marknadens storlek. Långsiktigt undersöker vi också möjligheter att vidga vårt sortiment av produkter. Invent
Medics vision är fortsatt att fokusera på kvinnors hälsa under vårt eget varumärke Arcamea och vi ser vår
utveckling av TVS som ett första led i att bli ett bolag med produkter som hjälper kvinnor att kunna leva det liv de
vill.
Finansiellt har Invent Medic haft ett lyckat verksamhetsår. Vi genomförde under våren 2017 en övertecknad
nyemission som tillförde verksamheten cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Vidare beviljades vi under
hösten 2017 ett bidrag från Vinnova om cirka 0,2 MSEK.
2018 kommer att bli ytterligare ett intensivt och intressant verksamhetsår för Invent Medic. TVS ska CE-märkas
och därefter ska produkten marknadslanseras. Marknadslanseringen är planerad efter sommaren 2018. Jag ser
med stor tillförsikt fram emot de möjligheter och utmaningar som det kommande verksamhetsåret har att bjuda
på.

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB
Lund, 10 april, 2018
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Kort om Invent Medic
Invent Medic – TVS: Icke-kirurgiskt hjälpmedel vid
ansträngningsinkontinens
Urininkontinens innebär försämrad kontroll av urinblåsan och urinröret, vilket är ett vanligt förekommande och ofta
besvärande problem hos både män och kvinnor. Nästan 50 procent av alla kvinnor i eller över fertil ålder upplever någon
form av urinläckage varav över 80 procent av dessa har inslag av ansträngningsinkontinens. Ansträngningsinkontinens
definieras som ”ofrivilligt urinläckage vid hastig tryckökning i bukhålan som vid hosta, nysning, skratt eller i samband med
fysisk träning”. Detta läckage varierar från fall till fall, från dagligt till sporadiskt läckage vid speciella tillfällen. Vid mer
omfattande besvär, som inte kan hanteras på annat sätt, kan problemet åtgärdas med kirurgiska ingrepp som t.ex. den s.k.
TVT-metoden. Denna metod anses i dagsläget vara standardbehandling för allvarlig ansträngningsinkontinens. Kirurgi är
en effektiv metod, men kan inte och kommer inte att erbjudas alla som besväras av ansträngningsinkontinens.
Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett ickekirurgiskt hjälpmedel för användning vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka
livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och hämmade av urinläckage pga.
ansträngningsinkontinens. Produkten, som är patenterad i USA och Europa, har validerats i en klinisk studie med
goda resultat. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så
kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens.
Denna teori baseras på att det inte enbart är en försvagad bäckenbottenmuskulatur som orsakar inkontinens utan
även bindväven vid mid uretra, d.v.s. vid mellersta delen av urinröret. TVT-operationen går ut på att stödja upp den
delen av urinröret genom att lägga in en silikonremsa i vaginalväggen där det högsta trycket uppkommer vid en
ansträngning som t.ex. en hostning. TVS fungerar på liknande sätt genom att stödja via vaginalväggen mellan
vagina och urinröret utan operation. Kvinnan kan använda produkten utefter behov och därmed ta kontrollen över
sitt urinläckage. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs
och under väntan på en eventuell operation, så att kvinnan direkt kan få en lättnad. TVS är avsedd att lanseras efter
sommaren 2018 och styrelsen bedömer att den globala marknaden är omfattande baserat på den stora utbredning
som ansträngningsinkontinens har.
Invent Medic noterades på AktieTorget den 29 februari 2016.

Vision och affärsmodell
Invent Medics vision är att ge kvinnor möjligheten att leva ett aktivt liv utefter sina egna önskemål.
Bolagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn där det idag
saknas bra lösningar inom. Invent Medic ska erbjuda nya och innovativa produkter och hjälpmedel med
vetenskaplig grund mot hälsoproblem som drabbar kvinnor. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga
produkter som ska vara lätta att använda.
Invent Medic fokuserar i dagsläget på en produkt för kvinnor som besväras av ansträngningsinkontinens.
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Milstolpar
Tidpunkt
2005

Händelse
Invent Medic bildas med syfte att vidareutveckla en innovation från Jan Clarén angående en icke
invasiv medicinteknisk produkt, TVS, mot kvinnlig inkontinens.
Vidareutveckling av produkten genom samarbete med Lars-Olof Henriksson, vilket leder till en
anatomiskt funktionell produkt.
Patentansökan avseende TVS lämnas in.
Jan Clarén tar fram de första prototyperna för klinisk utvärdering.

2006-2013

Patentansökan för Sverige godkänns.
Lars Persson engageras som bolagets styrelseordförande.
Tillverkning av produkt i liten skala hos producent med stor medicinteknisk erfarenhet.
Dialoger med ett antal potentiella marknadsintressenter genomförs där det visas ett intresse för
en CE-märkt produkt.

2014

2015

Beslut att lansera produkten i egen regi tas.
VD Karin Bryder anlitas.
Invent Medic erhåller bidrag från VINNOVA om 0,5 MSEK för att genomföra en
marknadsundersökning.
Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 4 MSEK.
Invent Medic genomför en nyemission om 9 MSEK.
Ulrika Anderson rekryteras till posten som kvalitetsansvarig.
Bolagets aktier noteras på AktieTorget den 29 februari 2016.
Avtal tecknas med Devicia AB avseende utformning och genomförande av den kliniska studien.

2016

Affärs- och kvalitetsavtal tecknas med bolagets producent TMRubber Sp. z o. o. Invent Medic
sammanställer och godkänner produktionsprocessen.
Avtal tecknas med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för certifiering av
kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och granskning av den tekniska dokumentationen för
Invent Medics produkt TVS.
Invent Medic erhåller ett ”Intention to Grant” av Europeiska patentverket avseende bolagets
patentansökan.
Bolaget erhåller godkänt patent i USA.
Invent Medic erhåller godkännande av Etikprövningsnämnden avseende bolagets planerade
multicenterstudie.
Invent Medic erhåller samtliga tillstånd för att starta den kliniska multicenterstudien.
Invent Medic erhåller patentgodkännande från Europapatentverket.
Invent Medic erhåller certifiering av bolagets kvalitetsledningssystem.
Invent Medic genomför en nyemission om cirka 10,2 MSEK.

2017

Invent Medic beviljas bidrag från VINNOVA om cirka 0,2 MSEK för att finansiera förberedelser
inför lansering av TVS.
Invent Medic meddelar att bolagets kliniska studie är under avslutande. Totalt har 97 kvinnor
inkluderats.
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Målsättningar
Invent Medic genomförde i mars 2017 en fulltecknad företrädesemission, vilken tillförde bolaget cirka 10,2 MSEK
före emissionskostnader. Emissionslikviden har finansierat den kliniska valideringen, andra förberedelser inför CEmärkningsprocessen och förberedande aktiviteter inför marknadslansering av TVS. Invent Medic är således väl
förberett inför den planerade marknadslanseringen efter sommaren 2018. Nedan presenteras Invent Medics
målsättningar för de kommande tre verksamhetsåren:
2018
•
•
2019
•
•
2020
•
•

Erhålla CE-märkning av TVS.
Lansera TVS i Norden.
Lansera TVS i ytterligare europeiska länder.
Genomföra kompletterande utveckling/förvärv av kompletterande produkter.
Marknadsexpandera till USA.
Lansera fler produkter inom området Kvinnors Hälsa.
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Styrelse
Lars Persson
Styrelseordförande
Lars Persson, MSc., född 1955, är styrelseordförande sedan 2010.
Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom
MedTech- och Venture Capital-industrin. Persson är VD för Almi
Invest Syd AB. Tidigare har Persson arbetat på Industrifonden och Atos
Medical AB. Persson har även erfarenhet som styrelseordförande och
styrelseledamot i en rad medicintekniska bolag, däribland Ortoma AB.
Lars Persson äger 6,9 % av aktierna i Invent Medic privat. Vidare äger
Lars Persson 50 % av Mandelträdet AB (resterande 50 % ägs av
närstående) som i sin tur äger 12,7 % av aktierna i Invent Medic.

Jan Clarén
Styrelseledamot
Jan Clarén, född 1945, är teknisk rådgivare i Invent Medic och är,
tillsammans med Lars-Olof Henriksson, uppfinnaren bakom Invent
Medics produkt TVS. Utöver detta är Clarén även styrelseledamot i
bolaget sedan 2010. Clarén har över 30 års erfarenhet av innovation
och utveckling av MedTech-produkter och är uppfinnare eller
meduppfinnare till ett stort antal patent, däribland den kirurgiska
metoden TVT för behandling av kvinnlig inkontinens. Clarén har
tidigare bl.a. arbetat som konsult på Atos Medical AB samt också varit
anställd på Gambros forsknings- och utvecklingsavdelning i Lund.
Jan Clarén äger 9,0 % av röster och kapital i Invent Medic.
Lars Wilander
Styrelseledamot
Lars Wilander, född 1956, styrelseledamot sedan 2015. Wilander har
25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. medicinteknikoch läkemedelsområdet speciellt med fokus på utvecklings-, inköp- och
kvalitetsfrågor. Wilander har arbetat som inköpschef inom Region
Skåne och har tidigare varit inköpsdirektör inom Pharmacia & Upjohn
och Gambro Lundia AB.
Lars Wilander äger 50 % i Wilander Consulting AB (resterande 50 %
ägs av närstående) som i sin tur äger 0,49 % av röster och kapital i
Invent Medic.
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Gun-Britt Fransson
Styrelseledamot

Gun-Britt Fransson, född 1953, styrelseledamot sedan 2016. Fransson
har mer än 30 års erfarenhet inom ledning, affärsutveckling, forskning
och utveckling inom bioteknik, livsmedel- och läkemedelsindustri.
Fransson har fram till 2018 arbetat som VP för forskning och
utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som
VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A/S
samt ett antal ledande befattningar på Procordia Food AB.
Gun-Britt Fransson har inget innehav av röster och kapital i
Invent Medic.
Helena Liljedahl
Styrelseledamot
Helena Liljedahl, född 1966, styrelseledamot sedan 2017. Liljedahl har
över 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning,
produktion, outsourcing, konsulting, finans och ledningsarbete på
främst ägarledda konsumentvaruföretag. Liljedahl har innehaft flera
ledande befattningar inom bl. a. Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Liljedahl är utbildad
civilekonom vid Stockholms Universitet och Julius-Maximilians
Universität i Würzburg, Tyskland.
Helena Liljedahl äger 0,03 % av röster och kapital i Invent Medic.

Johan Wennerholm
Styrelseledamot
Johan Wennerholm, född 1968, styrelseledamot sedan 2017.
Wennerholm

har omfattande

erfarenhet

från

utveckling

av

medicintekniska produkter genom tidigare erfarenheter från ledande
positioner som bl. a. styrelseledamot i Exini Diagnostics AB, CFO för
Enzymatica AB, VD för Occlutech International AB och CFO för
CellaVision AB. Vid sidan av sitt engagemang i Invent Medic är
Wennerholm i dagsläget verksam som styrelseledamot i Gelexcell
Competence AB och som managementkonsult genom det egna bolaget
Nordic Infrastructure AB. Johan Wennerholm är utbildad civilekonom
vid Lunds universitet och har en officersutbildning från Marinens
officershögskola.
Johan Wennerholm äger 100 % av Nordic Infrastructure AB som i sin
tur äger 0,06 % av röster och kapital i Invent Medic.
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Ledning
Karin Bryder
VD
Karin Bryder, Ph.D., född 1965, är doktor i medicinsk vetenskap med
inriktning på immunologi. Bryder är VD och projektledare i bolaget och
tillträdde VD-posten i början av 2015. Bryder har lång erfarenhet inom
området med flera tidigare ledande befattningar såsom IP-chef på
Alligator Bioscience, projektledare på Enzymatica AB samt VD på
ProNoxis AB.
Karin Bryder äger 50 % i Bryder Consulting AB som i sin tur äger 2,1 % av
aktierna i Invent Medic. Resterande 50 % av Bryder Consulting AB ägs av
närstående till Karin Bryder. Vidare äger Bryder Consulting AB cirka 33,3
% i Avena Partners som i sin tur äger 0,4 % i Invent Medic.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Invent Medic Sweden AB, 556682-1046, med säte i Lund, bedriver verksamhet som omfattar forskning,
utveckling och marknadsföring av nya och innovativa produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras
hälsa och livskvalitet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Första kvartalet
•

Invent Medic erhåller i mitten av januari 2017 patentgodkännande från Europapatentverket gällande
produkten TVS, Tension Free Vaginal Support.

•

Invent Medic erhåller i slutet av februari 2017 certifiering av bolagets kvalitetsledningssystem.

•

Invent Medic håller i slutet av februari 2017 extra bolagsstämma. Kommuniké från extra bolagsstämma
finns tillgänglig via bolagets hemsida (www.inventmedic.com) samt på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se).

•

Invent Medic genomför i mars 2017 en företrädesemission som tecknas till 186 procent. Genom
företrädesemissionen nyemitteras 1 002 500 aktier och bolaget tillförs cirka 10,2 MSEK före
emissionskostnader.

Andra kvartalet
•

Invent Medic rekryterar Elisabeth Sthengel som Design and Development Manager och Karianne
Ellekrans som Marketing Manager.

•

Invent Medics styrelseledamot Jan Claréns ägarandel i Invent Medic minskar till under 10 procent (som
en följd av den företrädesemission som genomfördes i mars 2017).

•

Invent Medic meddelar i maj 2017 att tidsplanen för lanseringen av TVS har uppdaterats. Enligt tidigare
plan skulle den kliniska multicenterstudien av TVS färdigställas under Q2 2017 men på grund av hård
belastning inom vården har f.n. ett mindre antal kliniker än beräknat hittills kunnat engageras i studien.
Detta tillsammans med en brist på initial tid hos de kliniker som ingår i studien, har medfört en fördröjning
av patientrekryteringen. Studien är nu beräknad att färdigställas under Q4 2017.

•

Invent Medic håller årsstämma den 5 maj 2017. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig via Bolagets
(www.inventmedic.com) och AktieTorgets respektive hemsida (www.aktietorget.se).

Tredje kvartalet
•

Invent Medic beviljas i augusti 2017 bidrag från Vinnova med 170 000 SEK för projektet ”Förberedande
arbete för lansering av TVS i Europa (exkl. Sverige).

Fjärde kvartalet
•

Invent Medic meddelar i december 2017 att bolagets kliniska multicenterstudie är under avslutande.
Totalt har 97 patienter inkluderats.
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Övrig information
FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Nettoomsättning, KSEK
Resultat efter finansiella poster KSEK
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

170101

160101

140701

130701

120701

171231

161231

151231

140630

130630

135

0

500

0

0

-8 148

-4 243

-1 157

-45

-62

84

89

81

20

15

449

701

466

32

44

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, om inget annat anges.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktie
kapital
Belopp vid årets ing. 170101

802 000

Fond för
utv.
utgifter
839 572

Överkurs
fond
11 608 006

Balanserat
resultat
-2 023 989

Årets
resultat
-4 243
001

-4 243 001

4 243 001

Totalt
6 982 588

Resultatdisposition enligt
bolagsstämman:
Balanseras i ny räkning
Förändring av fond för
utvecklingsutgifter
Nyemission

693 946
100 250

-693 946
10 125 250

Kostn. hänförliga till emission

10 225 500

-1 056 360

-1 056 360

Årets resultat
Belopp vid årets utg. 171231

902 250

1 533 518

20 676 896

-6 960 936

-8 148
365
-8 148
365

-8 148 365
8 003 363

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT
Till årsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat

-6 960 936
20 676 896
-8 148 365
5 567 595

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

5 567 595

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Not

2017

2016

Rörelsens intäkter m.m.
Övriga rörelseintäkter

1

153 541

0

693 946

839 572

847 487

839 572

-6 213 579

-4 241 745

-2 750 312

-812 519

-31 896

-18 606

-8 995 787

-5 072 870

-8 148 300

-4 233 298

0

140

-65

-9 843

-65

-9 703

Resultat efter finansiella poster

-8 148 365

-4 243 001

Resultat före skatt

-8 148 365

-4 243 001

0

0

-8 148 365

-4 243 001

Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2,5

Personalkostnader

2

Avskrivningar

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

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Not

2017-12-31

2016-12-31

2 727 543

1 531 306

2 727 543

1 531 306

108 998

140 894

2 836 541

1 672 200

18 774

0

Övriga fordringar

474 835

343 289

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

120 119

217 440

Summa

594 954

560 729

Kassa och bank

6 026 764

5 632 568

Summa

6 026 764

5 632 568

Summa omsättningstillgångar

6 640 492

6 193 297

SUMMA TILLGÅNGAR

9 477 033

7 865 497

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och patent

3

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

4

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Lager
Lager av färdiga varor
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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2017-12-31

2016-12-31

902 250
1 533 518
2 435 768

802 000
839 572
1 641 572

20 676 896
-6 960 936
-8 148 365
5 567 595

11 608 006
-2 023 989
-4 243 001
5 341 016

8 003 363

6 982 588

820 626
89 802
563 242

560 957
59 310
262 642

Summa kortfristiga skulder

1 473 670

882 909

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 477 033

7 865 497

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Kassaflödesanalys
2017

2016

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-8 148 300

-4 233 298

-693 946

-

Avskrivningar

31 896

18 606

Erhållen ränta

-

140

-65

-9 842

8 810 415

-4 224 394

Aktiverat arbete

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
-

Ökning(–)/Minskning(+) av varulager

-18 775

-

-

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar

-37 843

-178 948

-

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

594 379

430 925

-8 272 654

-3 972 417

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-502 291

-1 051 819

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-159 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-502 291

-1 211 319

9 169 140

8 068 006

-

-285 000

9 169 140

7 783 006

394 195

2 599 270

Likvida medel vid årets början

5 632 569

3 033 299

Likvida medel vid årets slut

6 026 764

5 632 569

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Inkomstskatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning
skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.
Bidrag från staten som inte är förenade med en framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för bidraget
är uppfyllda. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
prestationen utförs.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård
och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättning efter avslutad anställning
I bolaget förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda
avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om
det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de
anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Ersättning vid uppsägning
Ersättning vid uppsägning utgår vid beslut att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens
upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om
ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget
har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa
uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivning sker
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Avskrivningar påbörjas när
tillgången kan användas.
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående
nyttjandeperiods används.
Typ

Nyttjandeperiod

Procent

Inventarier och verktyg

5

20
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Nyckeltalsdefinitioner
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver.
Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten + Outnyttjad checkkredit) / Summa
kortfristiga skulder
Not 1

Övriga
rörelseintäkter
Bidrag Vinnova

2017

2016

153 000

-

Kursvinster

541

-

Summa

153 541

-

Not 2

Personal

2 017

2 016

Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare

1 762 349

1 133 981

Övriga anställda

832 104

491 034

Totala löner och andra ersättningar

2 594 453

1 625 015

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader

744 997

196 022

(varav pensionskostnader)

141 968

33 590

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

3 339 450

1 854 627

Kvinnor

3

1

Medelantalet anställda

3

1

Medelantalet anställda

I personalnot ingår kostnader från både personalkostnader och övriga externa kostnader i resultaträkningen.
I övriga externa kostnader ingår 594 000 SEK som är konsultarvode till VD t.o.m 2017-06-30. Fr.om 2017-07-01 är VD
anställd i bolaget.
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Not 3
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och patent

2017-12-31

2016-12-31

691 734

479 486

502 291

212 248

1 194 025

691 734

839 572

0

693 946

839 572

Utgående anskaffningsvärden utvecklingsarbete

1 533 518

839 572

Redovisat värde

2 727 543

1 531 306

Ingående anskaffningsvärden patent
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp patent
Utgående anskaffningsvärden patent
Ingående anskaffningsvärden utvecklingsarbete
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp utvecklingsarbete

Not 4
Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31

2016-12-31

159 500

97 611

Inköp

0

159 500

Försäljningar/utrangeringar

0

-97 611

Utgående anskaffningsvärden

159 500

159 500

Ingående avskrivningar

-18 606

-97 611

0

97 611

-31 896

-18 606

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden

Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-50 502

-18 606

Redovisat värde

108 998

140 894

Not 5
Ersättning till revisorer
PWC

2017

2016

Revisionsuppdraget

68 000

34 500

Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget

18 000

11 000

Övriga tjänster

12 000

13 500

Summa

98 000

59 000

Not 6
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse

2017-12-31

2016-12-31

300 000

300 000

Ansvarsförbindelse kopplat till erhållen insats mot framtida förpliktelser att betala royalty på intäkter från
utvecklingsprojekt.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
•

Invent Medic rapporterar att en preliminär analys av läckagedata i den nyligen avslutade kliniska studien
visar att studien nått sitt primära resultatmått och att inga allvarliga skador eller biverkningar har
rapporterats. En slutgiltig rapport av resultaten kommer att redovisas till bolaget i mitten av mars.

•

Invent Medic rapporterar att bolaget planerar för en utvidgad lansering av TVS till en större målgrupp
genom varumärket Arcamea. Styrelsen bedömer att den utvidgade marknadslanseringen kommer att
öka tillgängligheten av produkten och ge bolaget utökade marknadsmöjligheter.

•

Invent Medic meddelar att styrelsen, för att finansiera den nyligen kommunicerade utökade
marknadslanseringen av TVS, beslutat att, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, genomföra
en företrädesemission om högst cirka 19,3 MSEK. Emissionen har säkrat cirka 7,6 MSEK i
teckningsåtaganden motsvarande ca 39%.

•

I slutet av mars 2018 lämnar bolaget in den tekniska filen för TVS till granskning av bolagets Notified
Body. Därmed har CE-märkningsprocessen påbörjat sin slutfas.

•

I slutet av mars 2018 erhåller bolaget slutrapport från den kliniska studien med TVS. Slutrapporten visar
att användande av TVS ger signifikant reduktion av urinläckage. Detta innebär att studien nått sitt
primära resultatmått.
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Underskrifter
Lund den 10 April, 2018

Lars Persson
Styrelseordförande

Lars Wilander
Styrelseledamot

Jan Clarén
Styrelseledamot

Gun-Britt Fransson
Styrelseledamot

Helena Liljedahl
Styrelseledamot

Johan Wennerholm
Styrelseledamot

Karin Bryder
Verkställande Direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2018

Lars Nilsson
Auktoriserad Revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Invent Medic Sweden AB, org.nr 556682-1046

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Invent Medic Sweden AB för år 2017. Bolagets årsredovisning
ingår på sidorna 10-22 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Invent Medic Sweden ABs finansiella ställning per den 31 december 2017
och av dess finansiella resultat 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
Invent Medic Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 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 3-9. Den andra
informationen innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende denna. 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 skyldig 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 på fel.
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.

Invent Medic Sweden AB Årsredovisning 2017

21

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 på fel, 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 fel 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 finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Invent Medic Sweden AB för år 2017 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 Invent Medic Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort 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. Den 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 gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
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 av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Malmö den 12 april 2018
Lars Nilsson
Auktoriserad revisor
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