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”Det bästa med att arbeta på Medius är
möjligheten till inflytande och påverkan på
sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i
att driva företaget framåt. T ex blev många
av de anställda delägare för ca 2 år sedan
som del av ett incitaments program.”
Karin Paulette
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Resultaträkning i sa mandrag, tkr

• Medius har tillsammans med IBS ingått ett strategiskt
partnersamarbete. Samarbetet innebär att IBS avvecklar sitt befintliga erbjudande kring IBS Attest för att istället
erbjuda sina kunder Mediusflow.
• Nettoomsättningen ökade under året med 20 procent. Av
koncernens nettoomsättning svarade gjorda utlandsetableringar för 26 procent.
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• I Sverige har den fortsatta satsningen på säljpartners
varit lyckosam. Hälften av de största gjorda affärerna
i Sverige involverade på ett eller annat sätt en säljpartner.
• Inom affärsområdet Affärssystem har Medius etablerat sig
som en av de tre ledande aktör inom Microsoft Dynamcis
AX med spetskompetens inom retail och tjänsteproducerande företag. Under året har bland annat Acne Studios
och Brandos välkomnats som kunder till Medius.

BOLAGSÖVERSIKT

• Bolaget har från och med 2011 ändrat tillvägagångssätt
vid intäktsföring avseende underhållsavgifter, vilket för
året haft en väsentligt negativ påverkan på nettoomsättning och resultat.
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Nettoomsättningen ökade till 148,3 msek (123,7)
Rörelseresultatet uppgick till -23,9 msek (1,9)
Kassaflödet uppgick till 18,0 msek (-11,3)
Balansomslutningen ökade till 128,7 msek (77,6)

Rörelsemarginal, %
12 %

Resultaträkning i sammandrag

ÅRET I KORTHET

Tkr

Väsentliga händelser
2011 var ett betydelsefullt år för Medius.
• Under året har Medius befäst sin närvaro på de internationella marknaderna: Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Danmark, Australien och USA är länder där Medius verksamheter har etablerats. Koncernen
består nu av totalt 12 st bolag. Moderbolag i koncernen
är Medius AB.
• Medius ägargrupp har under året utökats med Novax
AB en aktiv och långsiktig investerare som utvecklar bolag med hög tillväxtpotential inom handel och
tjänster. Novax ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB
tillsammans med Axel Johnson International, Axstores,
Martin & Servera och Svensk BevakningsTjänst samt
delägda och börsnoterade Axfood och Mekonomen.
• Under året har en rad strategiska kontrakt tecknats. Däribland kan nämnas McDonalds (Norge), Acne Studios
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(Sverige), Prenatál (Nederländerna), ThyssenKrupp
Nordic (DK), IPG Photonics Corporation och IPG (USA).  

• Fortsatt stora satsningar har gjorts på produktutveckling. Medius har under året lanserat MediusFlow release
10.0 med förbättrad funktionalitet för kunder med ett
stort antal dotterbolag och med stora volymer av leverantörsfakturor. Denna funktionalitet är också mycket användbar vid nyttjande av MediusFlow som SaaS-tjänst. Vidare
har investeringar skett i Mediusflow Workflow Studio som
är ett revolutionerande verktyg för att snabbt och enkelt
utveckla och effektivisera processer och arbetsflöden.
Även en så kallad ”app” har lanserats för nyttjande av
MediusFlow med hjälp av en smartphone.

2011

8%
6%

Nettoomsättning

148 296

Rörelsens kostnader

-173 080

4%

-23 870

2%

-759

0%

-24 629

-10 %

Rörelseresultat
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Resultat efter finansiella poster

• Medius har befäst sin position som nordisk marknadsledare inom området purchase-to-pay och elektronisk
fakturahantering. Medius har även erhållit flera prestigefyllda utmärkelser under året. För femte året i följd har
Medius utsetts till DI Gasell.
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AFFÄRSIDÉ

Medius styrkor

Medius affärsidé är att med bred kompetens leverera
IT-lösningar som förenklar och effektiviserar  processer i
organisationer.

• Kompetenta och engagerade medarbetare som med
energi erbjuder kreativa lösningar på komplexa problem.
• Kundorienterad organisation som sätter kunden i fokus
genom att alltid lyssna på och utgå från kundens behov.

Vision
Medius mål är att erbjuda sina kunder världens bästa affärsstöd.

STRATEGIER I KORTHET
Fokusera på kundernas behov och alltid sätta kunden i
centrum. Medius ska ha en kundorienterad organisation som strävar efter att bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer.
Utveckla flexibla och välpaketerade erbjudanden
som kunden kan växa med. Medius ska erbjuda produkter
och tjänster som utgår från kundens situation och behov.
Positionera Medius som en internationell aktör
med verksamhet globalt. Medius erbjudanden ska vara
anpassade för internationella kunder och verksamheten ska
genomsyras av bolagets internationella närvaro..

MEDIUS ERBJUDANDE
Medius erbjuder unika lösningar som hjälper företag att automatisera sin verksamhet  genom kvalificerade IT-lösningar.
Mediusflow är en mjukvarulösning för automatisering av processer och arbetsflöden. Genom Mediusflow erbjuds kunden
en möjlighet att på ett effektivt sätt reducera sina kostnader
och samtidigt få bättre kontroll över sina administrativa flöden. Med lösningen Mediusflow Purchase-to-Pay är Medius
ledande på automatisering av processen inköp till betalning.
Medius erbjudande inom Affärssystem bygger på branschspecifika lösningar för Microsoft Dynamics AX och NAV.
Tillsammans med Mediusflow och andra specialiserade
produkter utgör detta ett integrerat lösningserbjudande där
Medius tar ett helhetsansvar för kundens processer och
arbetsflöden. Därmed kan kunden växa med Medius som
partner och leverantör av kompetenta IT-lösningar, oavsett
vilken lösning de initialt väljer att investera i.

• Flexibla och välpaketerade erbjudanden som gör att
kunden kan växa med Medius som leverantör av
kompetenta IT-lösningar.

KUNDER
• Medius har idag omkring 700 kunder i Sverige och
internationellt fördelade på två affärsområden, Mediusflow och Affärssystem.
• Medius helhetserbjudande riktar sig mot medelstora
och större företag som söker en helhetsleverantör av
breda verksamhetslösningar som de kan växa med.
• Medius segmenterar sin kundbas med hänsyn till storlek
och bransch. Segmenteringen skiljer sig åt mellan Medius
två huvuderbjudanden; Mediusflow och Affärssystem.
• Erbjudandet Mediusflow riktar in sig mot alltifrån små
företag med några tusen dokument till stora företag med
miljontals fakturor årligen.
• Internationellt marknadsför och säljer Medius enbart
Mediusflow medan man på den skandinaviska marknaden även säljer affärssystemslösningar från Microsoft.
• Segmenteringen för Mediusflow varierar mellan olika
marknader. Gemensamt är inriktningen mot detaljhandelsbolag och underleverantörer till tillverkningsindustrin.
• Affärsområdet Affärssystem siktar huvudsakligen in sig
mot detaljhandel, grossisthandel, tjänsteproducerande
företag.

MEDIUS STYRKOR
Er

Flexibla och välpaketerade erbjudanden som gör att kunden kan
växa med Medius som leverantör
av kompetenta IT-lösningar
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Kompetenta och engagerade
medarbetare som med energi
erbjuder kreativa lösningar på
komplexa problem
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Kundorienterad organisation som
sätter kunden i fokus genom att
alltid lyssna på och utgå från
kundens behov
Medius AB, 556616-3654
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VD HAR ORDET
2011 var ett år av stora investeringar
för Medius. Etablering av egna bolag
skedde under året i fem länder,
samtidigt som satsningen på befintliga
marknader har fortsatt med oförminskad kraft. Detta har för oss inneburit
att vinst har fått stå åt sidan för investering i nya marknader, erbjudanden
och struktur under fortsatt tillväxt.
Redan under den senare delen av året
kunde vi dock se hur våra investeringar gav resultat i form av både positivt
resultat och kassaflöde.

Ett tudelat år
Under det första halvåret av verksamhetsåret 2011 investerade vi kraftigt i personal, sälj- och marknadssatsningar samt
organisationsstruktur. Vi fortsatte vår etablering av utländska
dotterbolag samtidigt som våra aktiviteter på befintliga
marknader fortsatte med oförminskad kraft. Under det andra
kvartalet togs samtidigt en rad initiativ för att öka bolagets
inre effektivitet och förändra kostnadsbilden.
Redan andra halvåret 2011 såg vi resultaten av de satsningar
vi genomförde under det första halvåret.  Många av de rekryteringar vi gjorde under vår investeringsfas hade vid detta
laget hunnit bli varma i kläderna. Våra nytillkomna säljare
gjorde sina första affärer och debiteringsgraden ökade på
våra nya konsulter. Denna utveckling visade sig tydligt i årets
sista kvartal där både resultat och kassaflöde var positivt.
Förstärkt position inom både Workflow och ERP
Under året som gått har Medius genom ett antal strategiskt
viktiga affärer befäst och stärkt vår position inom båda våra
två affärsområden Workflow och ERP. Inom Workflow har vi
under året gjort fler än 300 affärer, varav en stor del härrör
från helt nya kunder. En ökande andel av våra affärer inom
Workflow görs dessutom utanför den svenska marknaden.
Inom affärsområdet ERP har Medius under året tagit stora kliv
mot en ledarposition inom våra valda vertikaler, Retail och
Professional Services. Ett antal strategiska kontrakt säkrades
inom både Microsoft Dynamics AX såväl som NAV.
Fortsatt stark tillväxt
Medius hade under 2011 en tillväxt på 20 %, vilket är en
nettomsättningsökning som väsentligt överstiger marknadens
tillväxt, varför Medius under året fortsatt att ta marknadsandelar. För att sätta denna siffra i ett rättvisande perspektiv måste
man dock också se till några omsättningspåverkande faktorer.
En sådan faktor är att en ökande andel av våra affärer utgörs
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av molntjänster. Finansiellt innebär dessa affärer att intäkten
periodiseras över kontraktets löptid. På motsvarande sätt har
vi gjort justeringar för hur underhållsavgifter intäktsförs. Detta
innebär ett intäktstapp på kort sikt, men på längre sikt ökad
förutsägbarhet och jämnare intäktsströmmar. Med hänsyn till
dessa två faktorer var den underliggande tillväxten drygt 40%.
Utsikter för 2012
När man betraktar Medius marknadserbjudande kan man
konstatera att utsikterna för de närmaste åren se mycket
positiva ut. De investeringar som gjorts på nya marknader
avseende Mediusflow gör att vi står väl rustade för fortsatt
stark tillväxt när den svenska marknaden mognar och övergår
till utbytesmarknad. Vi breddar dessutom vårt Workflowerbjudande lösningsmässigt med satsningen på Workflow
Studio. När det gäller ERP går marknaden fortsatt i riktning
mot vertikal- och industrilösningar baserat på gemensamma
och standardiserade plattformar. Då känns det extra roligt
att konstatera att Medius, med satsningarna inom Retail och
Professional Services, ständigt flyttar fram positionen kring
både Microsoft Dynamics AX och NAV.  
Sammanfattningsvis var året 2011 präglat av en starkt offensiv under första halvåret vilket möjliggjorde ett år av fortsatt
kraftig tillväxt och ett lönsamt avslut på året.
2012 börjar vi på samma sätt som vi avslutade 2011 – med
det starkaste marknadserbjudandet någonsin, en etablerad
koncernstruktur och motiverade och drivna medarbetare inom
utveckling, sälj och leverans.
Aldrig har vi haft så goda förutsättningar för framgång – nu
ska vi se till att våra högt ställda ambitioner nås.
Linköping i april 2012
Per Nordling
Verkställande Direktör
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Positionera Medius som en internationell aktör
• Medius skall positionera sig som en internationell aktör
med verksamhet över stora delar världen.
• Medius skall verka som ett internationellt bolag och detta
ska genomsyra verksamheten på alla plan.
• Medius skall ha ett erbjudande som är utvecklat och
anpassat för den internationella marknaden.

VERKSAMHETEN

Strategi

e
tv

vilken lösning de initialt väljer att investera i.
• Medius skall utveckla produkter och tjänster som är unika
och ligger i framkant vad gäller användbarhet, innovation och teknik.
• Medius skall utveckla sina erbjudanden i nära samarbete
med sina kunder och alltid utgå från kundens situation
och behov.

2011

Utveckla flexibla
och välpaketerade erbjudanden

sitionera

Positionera
Medius som
internationell aktör

Verksamheten
”Medius är ett företag där varje medarbetare snabbt
får stort förtroende och möjlighet att påverka sin
egen och företagets utveckling. För den drivne innebär detta väldigt goda möjligheter att snabbt få ett
betydande ansvar. Den internationella expansionen
medför också möjligheter att jobba utanför Sveriges
gränser för den som lockas av det!”
Mattias Wolff

Affärsidé, mål och strategier
Affärsidé
Medius affärsidé är att med bred kompetens leverera
IT-lösningar som förenklar och effektiviserar  processer i
organisationer.

Vision
Medius vision är att erbjuda sina kunder världens bästa
affärsstöd.
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Strategier
Fokusera på kundernas behov
• Medius skall ha ett starkt kundfokus och alltid sätta
kunden i centrum.
• Medius skall främja en organisation där man utgår från
kundens behov och önskemål.
• Medius skall bygga långsiktiga och lönsamma relationer
som levererar ett bestående värde för kunden .
Utveckla flexibla och välpaketerade erbjudanden
• Medius erbjudanden skall paketeras på ett sådant sätt att
kunden kan växa med Medius som leverantör, oavsett
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Kundrelationer
Medius har en eftermarknadsavdelning som ansvarar för
befintliga kunder. Deras främsta roll är att ge kunderna stöd
och hjälp i frågor som rör Mediusflow och erbjudandet. De
arbetar även med försäljning vid uppgraderingar och när
kunden vill utöka sin användning av produkten.
Medius Support Center är en viktig funktion för att säkerställa att alla våra kunder har en produkt som fungerar
problemfritt. De kunder som tecknar supportavtal ska genom
denna supportfunktion få högkompetent stöd oavsett vilket av
Medius erbjudanden de har köpt. Under 2012 har Medius
Support Center förstärkts med ett gemensamt ärendehanteringssystem för all supporthantering, vilket mottagits väl av
såväl kunder som personal.
Varje år bjuder Medius in till en rad olika kundevenemang
där kunderna får en möjlighet att lära känna Medius. Det
ger även en möjlighet för kunderna att ställa frågor och
lämna önskemål om förbättringar och nya funktioner.

Affärsmodell
Kärnverksamhet
Medius har två kärnverksamheter. Den första består av en
rad aktiviteter kring produkten och erbjudandet Mediusflow. Bland dessa aktiviteter ingår utveckling, försäljning,
implementering och förvaltning av Mediusflow. Syftet med
verksamheten är att hjälpa våra kunder att öka sin effektivitet
samtidigt som vi fortsätter stärka vår marknadsposition.
Medius andra kärnverksamhet ligger inom affärsområdet
Affärssystem där Medius säljer, implementerar och förvaltar
Microsoft Dynamics AX och NAV. Medius är Microsoft Gold
Enterprise Resource Planning (ERP) Partner vilket innebär att
Medius har en unik kompetens och erfarenhet kring dessa
affärssystem.

Kundsegment
Medius segmenterar marknaden med hänsyn till geografiskt
område, bransch och storlek på företag. Segmenteringen
skiljer sig åt, dels mellan olika marknader och dels mellan
olika erbjudanden. På så sätt kan Medius möta kundens
behov med rätt erbjudande och samtidigt rikta in sina säljresurser på ett effektivt sätt. Produktutveckling och erbjudandepaketering av Mediusflow och helhetslösningar baserade på
Microsoft Dynamics AX och NAV sker med utgångspunkt i
respektive kundsegment.

Försäljningskanaler
Medius når de flesta av sina kunder genom direktförsäljning. Detta gäller både för Mediusflow och för Microsoft
Dynamics AX och NAV.
Medius har också stort partnernätverk med olika typer av
återförsäljare som säljer Mediusflow. Den första kategorin av
partners säljer Mediusflow som en del i ett större erbjudande
som återförsäljaren själv har paketerat. Medius ansvarar
fortfarande för implementation av produkten.

Medius AB, 556616-3654
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Den andra kategorin av partners är återförsäljare med
leveranskapacitet. Utöver att sälja Mediusflow har de även
kompetens att implementera produkten. Dessa återförsäljare
har möjlighet att integrera Mediusflow med sina egna erbjudanden, vilket möjliggör anpassningar som bättre möter
kundernas behov.

Partnerrelationer

2011

VERKSAMHETEN

många år delaktig i utvecklingen av nya Microsoftprodukter.
Det innebär att Medius får tillgång till ny teknik tidigare än
övriga aktörer på marknaden.
Medius är en del av partnerorganisationen Partner Power
International, en global leverantör av affärssystem från
Microsoft. Partner Power International riktar sig till internationella kunder med kontor i flera länder. Som medlem i Partner
Power International har Medius ansvar för de implementationer som sker i Sverige.
Medius arbetar med en mängd olika försäljningspartners
över hela världen. Dessa kan antingen vara återförsäljare
av MediusFlow, återförsäljare med leveranskapacitet eller
outsourcingföretag som tar upp Mediusflow i sin produktportfölj.
Medius har ett nära samarbete med flera olika integrationspartners. Tillsammans med dessa utvecklar Medius integrationslösningar av högsta kvalitet. Det innebär att Medius kan
erbjuda en flexibilitet och kompetens kring integrationer som
är till stor nytta för sina kunder.

Medius har flera strategiska partnerrelationer. Inom affärsområdet Affärssystem har Medius ett nära samarbete
med Microsoft vilket är av stor betydelse. Medius är sedan

Den tredje kategorin av partners är outsourcingföretag, s k
BPOs, som har en portfölj av olika verksamhetsstöd som de
skräddarsyr enligt kundens behov. Dessa har oftast stor kunskap om de produkter de säljer och de har även kompetens
att ge kunden grundläggande support och service.
Försäljning av affärssystem och tillhörande tjänster sker även
genom organisationen Partner Power International. Medius
är Partner Power Internationals representant i Sverige. Kunderna är internationella företag med verksamhet i flera länder som behöver hjälp med att implementera affärssystem.

Intäktsmodell
Medius huvudsakliga intäktskälla kommer från licenser och
underhållsavgifter för produkterna Mediusflow och Microsoft
Dynamics AX och NAV. Licenser för Mediusflow kan antingen köpas eller hyras enligt ett abonnemangsavtal beroende
på kundens önskemål och behov. För licenserna till Microsoft
Dynamics AX och NAV är Medius återförsäljare.
Tillsammans med licenser säljer Medius också implementationstjänster för att implementera produkterna Mediusflow
och Microsoft Dynamics AX och NAV.
Vidare erhåller Medius intäkter från supporttjänster kopplade till produkterna. Supporttjänsterna erbjuds när kunden
befinner sig i förvaltningsfas och vill kunna känna trygghet
i att kunna nå Medius Service Center på de villkor som
avtalas.
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Marknaden för affärssystem
Marknaden för affärssystem är på frammarsch efter flera
tunga år. Under finanskrisen valde många företag att avvakta
med sina inköp och investeringar i affärssystem. Effekten blev
att efterfrågan sjönk under ett par år men att det nu finns ett
uppdämt behov och att många är redo att byta ut sina befintliga system. Dessa tendenser är något som Medius i hög grad
känner av i kontakterna med potentiella kunder.

Marknaden
Marknaden för purchase-to-pay
och elektronisk fakturahantering
Marknaden för purchase-to-pay och elektronisk fakturahantering präglas globalt av stark tillväxt. Den teknologiska
mognaden skiljer sig åt mellan olika marknader men trenden
att marknaden i sin helhet växer sig allt starkare är tydlig.
Den skandinaviska marknaden har en hög mognadsgrad och
börjar uppvisa tecken på konsolidering.  
Efterfrågan på molntjänster har ökat kraftigt under senare
år. Numera är det inte bara mindre bolag som frågar efter
molntjänster. Även stora bolag börjar upptäcka den positiva
påverkan som molnbaserad mjukvara har på den totala
ägandekostnaden. I takt med att större bolag letar sig in på
marknaden för molntjänster ändras successivt kravbilden. För
att kunna erbjuda marknaden en konkurrenskraftig tjänst krävs
att både affärsmodell och teknisk plattform har anpassats till
denna nya verklighet. Glädjande nog är Medius väl rustat
inför denna utveckling – något som flertalet stora kunder
uppmärksammat under året som gått.
Många företag väljer fortsatt att outsourca en stor del av sin
administrativa hantering av leverantörsfakturor. Aktörer på
marknaden erbjuder tjänsten att skanna och tolka fakturor åt
sina kunder.  Tillsammans med en kompetent mjukvara som
Mediusflow – gärna levererad som molntjänst - kan detta vara
en alldeles utmärkt lösning för många företag.  Parallellt med
denna utveckling kan man se tecken på en motsatt trend, där
andra företag vill återta kontrollen över denna process och
återigen börjar skanna och tolka sina fakturor själva.
Dagens användare av affärsapplikationer ställer allt högre
krav på gränssnitt och användarvänlighet. I takt med att kon-
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sumentprodukterna utvecklas i denna riktning överförs samma
kravbild till de produkter som används i den dagliga arbetssituationen. Förmågan att kunna leverera olika gränssnitt som
passar till olika roller och situationer är något som beaktas
i allt högre grad när affärsapplikationer ska upphandlas.
Medius välkomnar att användaren har hamnat i centrum –
och har gjort denna fråga till en central del i utvecklingsarbetet av Mediusflow.
Till följd av nya leveransmetoder som t.ex. molntjänster
förändras även de sätt på vilket leverantörerna tar betalt för
sina produkter och tjänster. Den traditionella prismodellen
med initialinvestering i licenser samt årliga underhålls– och
supportavgifter är inte längre given. I stället går trenden mot
mer flexibla, abonnemangsbaserade prissättningsmodeller.

Undersökningar visar att efterfrågan på affärssystem ökar i
nästan alla sektorer. Historiskt är det tydligt att efterfrågan
på affärssystem har följt konjunkturcykeln med cirka ett års
förskjutning på grund av digniteten i en upphandling. Det
innebär att många företag kommer att ta beslut om investeringar i affärssystem under 2012.
Microsofts affärssystem Microsoft Dynamics har under de senaste åren etablerat sig som ett av de ledande affärssystemen
för företag med upp till 50 000 anställda. Microsofts satsning
på en partnermodell har inneburit att det har utvecklats
ett stort antal specialiserade produkter och lösningar som
baseras på gränssnittet i Microsoft Dynamics. Det innebär en
flexibilitet och bredd i erbjudandet som ingen annan leverantör av affärssystem kan erbjuda.

Marknaden för Workflow
Workflow och Business Process Management har sedan länge
varit vedertagna begrepp på många europeiska marknader.
På den skandinaviska marknaden har intresset för dessa
lösningar framförallt återfunnits inom offentlig sektor och
stora bolag. Anledningen till detta är att automatisering av
affärsprocesser länge varit en konsultintensiv verksamhet som
krävt stora investeringar.
Utvecklingen på senare tid har gått emot att även mindre och
mellanstora bolag inser nyttan med ett IT-baserat processtöd.
Dessa bolag är ofta mer tillämpningsorienterade och förväntar sig omedelbar avkastning på sin investering. Som ett svar
på denna kravbild har många leverantörer av workflowlösningar paketerat färdigutvecklade processflöden som kan
implementeras utan stora projektbudgetar.

Medius AB, 556616-3654
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Våra lösningar

”Medius ERP är en växande organisation med högt i tak.
Det ger stora möjligheter till egna initiativ – man kan påverka hur saker görs och vad man vill jobba med. Det innebär
också att det kommer upp många möjligheter till nya utmaningar. Jag gillar också den positiva stämningen på kontoret - att man hjälper varandra utan att konkurrera.”
Kristina Johansson

Produkter och tjänster
Medius erbjudande

Mediusflow

Medius ser som sin huvuduppgift att utveckla och optimera
processer och arbetsflöden hos sina kunder för att öka
deras konkurrenskraft. Medius erbjuder unika lösningar
som hjälper företag att automatisera sin verksamhet genom
kompetenta IT-lösningar. Flaggskeppet i erbjudandet är den
egenutvecklade workflowprodukten Mediusflow.

Workflow i världsklass
Mediusflow bygger på Mediusflow Platform som är en workflowmotor i världsklass. Till den kan man snabbt och enkelt
koppla ett antal olika applikationer som tillsammans utgör ett
erbjudande eller en lösning för kunden. Dessa flexibla och
välpaketerade lösningar innebär att kunden har möjlighet att
växa i produkten genom att automatisera fler processer och
arbetsflöden. Medius utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med att bredda produktportföljen med nya applikationer
och lösningar för att möta marknadens behov.

Mediusflow
Mediusflow är en mjukvarulösning för automatisering av
processer och arbetsflöden. Mediusflow erbjuder kunder en
möjlighet att på ett effektivt sätt reducera sina kostnader och
samtidigt få bättre kontroll över sina administrativa flöden.
Med lösningen Mediusflow Purchase-to-Pay är Medius
ledande på automatisering av processen purchase-to-pay.
Affärssystem
Vidare erbjuder Medius branschspecifika lösningar för
affärssystemen Microsoft Dynamics AX och NAV. Tillsammans med Mediusflow och andra specialiserade produkter
utgör detta ett integrerat lösningserbjudande där Medius tar
ett helhetsansvar för kundens processer och arbetsflöden.
Därmed kan kunden växa med Medius som partner och
leverantör av kompetenta IT-lösningar, oavsett vilken lösning
de initialt väljer att investera i.

Medius AB, 556616-3654
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Mediusflow är lätt att lära sig och lätt att använda. Mediusflow erbjuder ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som
gör att kunden snabbt kommer igång och kan dra nytta av
mjukvarans fulla potential. Medius har utvecklat en rad olika
gränssnitt som passar olika typer av användare.
Mediusflow erbjuds även som en outsourcad lösning där
mjukvaran är installerad på servrar som tillhör Medius. Samtliga erbjudanden kring Mediusflow erbjuds som en tjänst
och erhålls som en molntjänst. Säkerheten i våra molntjänster
är den högsta möjliga för att garantera kundernas information, säkerhet och integritet.

• Mediusflow Purchase-to-Pay är en marknadsledande
helhetslösning för processen purchase-to-pay. Tack
vare Mediusflow Purchase-to-Pay kan företag automatisera tidskrävande manuell pappershantering och på
så sätt ta kontroll över processen och effektivisera flödet.
Lösningen består av tre separata applikationer; Invoice,
Purchasing och Agreement, som tillsammans utgör en
integrerad och flexibel helhetslösning. Mediusflow
Purchase-to-Pay passar alltifrån små företag på den
lokala marknaden till stora globala företag med miljontals fakturor årligen.
• Mediusflow Invoice är en toppmodern lösning för elektronisk fakturahantering där flödet av inkommande leverantörsfakturor automatiseras. Det innebär att företag snabbt
kan åtgärda fel och hantera avvikelser på ett effektivt sätt.
Dessutom reduceras manuell inmatning av data samtidigt
som flödet för attest och godkännande optimeras. En
avancerad matchningsmotor på huvud- och radnivå
bidrar ytterligare till att nå en hög grad av automatisering. Mediusflow Invoice riktar sig mot företag i alla
storleksklasser som årligen tar emot från 5000 fakturor
och uppåt.
• Mediusflow Purchasing är en lösning som hjälper företag
att automatisera den manuella hanteringen av indirekta
inköp av varor och tjänster. På så sätt kan företag ta
kontroll över hela inköpsprocessen och effektivisera
utgiftshanteringen. Mediusflow Purchasing är en optimal
lösning som tillsammans med Mediusflow Invoice ger
ökad kontroll och enklare fakturahantering genom att
matcha inkommande leverantörsfakturor mot inköpsorder.
• Mediusflow Agreement är en lösning för effektivare
avtalshantering samtidigt som företag får bättre kontroll
över sina ingångna avtal. Lösningen hjälper kunden
att hålla kolla på viktiga händelser såsom omförhandling,
förlängning och avslut. Mediusflow Agreement innefattar
även matchning mot inköpsorder och automatisk hantering av kontraktsbaserade fakturor.
• Mediusflow Small Business Suite (SBS) är en standardiserad version av Mediusflow Invoice som riktar sig till
små företag med upp till 5000 leverantörsfakturor per år.
Det går snabbt och enkelt att komma i gång med Mediusflow SBS och kunden behöver inte lära sig några nya
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system att förvalta och administrera. Mediusflow SBS
erbjuds som molntjänst vilket betyder att det är en
outsourcad lösning där Medius ansvarar för förvaltning
och underhåll.
• Mediusflow Workflow Studio är ett revolutionerande
verktyg för att snabbt och enkelt utveckla och effektivisera processer och arbetsflöden. I ett intuitivt gränssnitt
kan användaren på egen hand skapa flöden och etablera rutiner för olika typer av ärenden och dokumenthantering. Mediusflow Workflow Studio erbjuder användaren oändliga möjligheter att automatisera företags olika
verksamhetsprocesser.
• Mediusflow erbjuder även branschspecifika lösningar
som är optimalt anpassade för respektive bransch. Hit
hör detaljhandeln, tjänstehandeln och tillverkningsindustrin. Inom dessa branscher har Medius byggt upp en
unik kompetens och förståelse för de processer som
verksamheten utgörs av.

Affärssystem – Helhetslösningar
för den svenska marknaden
Medius erbjudande kring affärssystem återfinns i Sverige. Erbjudandet innefattar verksamhets- och affärssystemslösningar
som baseras på Microsofts affärssystem Microsoft Dynamics
AX och NAV. Till dessa kan man enkelt koppla Mediusflow
och andra specialiserade produkter som tillsammans med
Microsoft Dynamics utgör ett integrerat lösningserbjudande.
Medius erbjuder vertikalspecifika lösningar för detaljhandeln, grossisthandeln och tjänsteproducerande företag.
Därmed får kunden tillgång till en helhetslösning som erbjuder all nödvändig funktionalitet i en och samma paketering.
Tillsammans med Medius spetskompetens i processoptimering och verksamhetsutveckling för respektive bransch utgör
detta en vital del av Medius erbjudande.
Detta är ett flexibelt helhetserbjudande som kan anpassas
efter kundens behov och önskemål. Microsofts partnermodell
gör att det finns ett stort antal specialiserade lösningar på
marknaden som snabbt och enkelt kan kopplas ihop med
Microsoft Dynamics AX och NAV. Medius har kompetens att
sätta ihop en mix av det bästa på marknaden och erbjuda
kunden ett integrerat lösningserbjudande i absolut toppklass.

Medius AB, 556616-3654
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MEDARBETARE
Medarbetarfilosofi som skapar
mervärde
Medius medarbetarfilosofi grundar sig på våra grundläggande värderingar och den kultur som råder inom företaget, allt med utgångspunkt i Medius tre värdebegrepp:
Engagemang
innebär inom Medius att våra medarbetare känner
engagemang i sina uppgifter och att viljan att lyckas är
större än rädslan att misslyckas. Vi låter våra medarbetare växa med sina uppgifter och arbetar enligt devisen
att det är bättre att spänna bågen och inte nå målet än
att inte spänna den alls. Våra medarbetare har drivkraften att genomföra och slutföra sina åtaganden med bra
resultat samt att alltid delge och återkoppla till intressenter och kollegor.
Kvalitet
innebär för våra medarbetare att de tar ansvar och känner stolthet för sina uppdrag och för våra kunder. Detta
sker genom  att utlovade leveranser sker på utsatt tid och
enligt plan samt att vi alltid strävar efter att leverera lite
bättre än vad mottagaren förväntar sig.
Enkelhet
innebär att våra medarbetare är professionella och
ödmjuka i sitt förhållande till kollegor och kunder. Våra
medarbetare använder sin egen, sina kollegors och våra
kunders tid effektivt genom att arbeta och kommunicera
okomplicerat vilket skapar ett mervärde för våra kunder
och bidrar till att det vi levererar förenklar och effektiviserar deras verksamheter.

Tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens
Medius framgång grundar sig på att kunna attrahera,
utveckla och behålla medarbetare med hög kompetens
och med ett stort engagemang för sitt arbete. Med
universiten i Linköping, Stockholm och Göteborg har
Medius etablerat ett långsiktigt samarbete, vilket innebär
att många av våra medarbetare börjar sin professionella karriär inom Medius med examensarbetet för att
sedan snabbt avancera vidare in i sina professionella
roller, som säljare, konsulter produktutvecklare eller inom
någon av bolagets supportfunktioner.  Individuell kompetensutveckling planeras årligen tillsammans med den
anställde och sker sedan främst inom ramen för olika
kundprojekt samt individuellt anpassad vidareutbildning.   
Vidareutbildning sker dels genom vår egen akademi,
Medius Academy som fortlöpande erbjuder utbildningar
inom bland annat affärsmannaskap, produktkunskap,
teknik samt projektledning, Våra utbildningar genomförs av både interna lärare och med hjälp av externa
resurser.
Medius AB, 556616-3654
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Medius snabba tillväxt skapar
nya karriärvägar
Medius har en öppen attityd och tar vara på personalens kompetens. Medius expansion produktmässigt
och geografiskt skapar kontinuerligt nya möjligheter till
professionell utveckling för våra medarbetare. Inlärningstrappan är brant vilket innebär att de som önskar tidigt
får ta ansvar och Medius erbjuder därmed goda möjligheter för medarbetarna att utvecklas i sina yrkesroller
såväl i Sverige eller i någon av Medius internationella
verksamheter.

HISTORIA

Attraktiv arbetsplats

Uppstartsfas 2001-2004

Inom Medius arbetar vi kontinuerligt med att vidareutveckla och stärka vi-känslan för att motivera, stimulera
och behålla våra medarbetare samtidigt som vi attraherar nya talanger.  Övertygelsen är att mångfald främjar
både professionell och personlig utveckling. Inom
Medius arbetar vi därför aktivt med att ha en blandning av medarbetare med olika utbildning, bakgrund ,
kön och ålder för att skapa en kreativ och stimulerande
arbetsmiljö.

Medius grundades i november 2001 för att tillgodose
marknadens behov av ett verktyg vilket kunde hantera och
automatisera verksamhetsprocesser som andra affärssystem
inte klarade av.

Genom en öppen dialog skapas förståelse för bolagets
utveckling och den egna rollens påverkan på denna.
Lönesättningen kombinerar fast lön med en resultatorienterad komponent, där medarbetaren genom sin egen
insats får en större påverkan på sin egen lönesituation.

Redan under det första verksamhetsåret arbetade Medius
med två kunder vilka hade skilda lösningsbehov. Den ena
kunden var en detaljhandelskedja som ville skapa ett shared
service center där hanteringen av leverantörsfakturor var den
viktigaste delen. Den andra kunden var ett tillverkande företag
som ville förbättra sina ISO-relaterade processer. Gemensamt
för dessa två kunder var att de behövde ett processtöd som
kompletterade befintliga affärssystem. Genom att utveckla en
mjukvaruplattform för generellt workflow så kunde man lösa
kunderna behov.

Genom ett par olika aktieprogram har ett stort antal av
Medius medarbetare valt att bli aktieägare i bolaget.
Olika former av gemensamma arrangemang ökar samhörigheten på arbetsplatsen. Med en ung och medveten
medarbetarskara är Medius naturligt ett bolag där
även motion och fysisk aktivitet är en viktig komponent i
gemenskapen inom arbetsplatsen.

Successivt paketerades plattformen till en produkt och med de
första tillämpningarna tilltog kundtillströmningen. Tillsammans
med de första kunderna utvecklades konceptet som sedan
kom att kallas Mediusflow. Med detta lades grunden för
bolagets tillväxt i Sverige.

Personalomsättningen är fortsatt låg inom bolaget, vilket
är väsentligt då det innebär att våra medarbetare trivs
och att Medius är en attraktiv arbetsgivare samtidigt som
det säkerställer en kontinuteten för våra kunder.

Under den följande tillväxtfasen lanserades Mediusflow fullt
ut i Sverige. Försäljningen accelererade och Medius anställde
nya medarbetare i allt högre takt.

Av bolagets antal anställda har drygt 90% en akademisk
utbildning och medelåldern uppgick 2011 till 34 år.

Tillväxtfas 2005-2009

Perioden präglades av kraftig tillväxt på den svenska marknaden. Omsättningen ökade med 60 procent årligen och kontor
etablerades i Stockholm, Göteborg och Eskilstuna. Samtidigt
blev Medius 2007 utsett till Gasellföretag av Dagens Industri.
Detta upprepades tre gånger de följande tre åren och 2010
blev Medius Supergasell.
Medius undersökte möjligheten att etablera sig internationellt.
Kort därefter började Medius exportera Mediusflow, främst till
de nordiska grannländerna.
Medius beslutade att göra en strategisk satsning på Microsofts

affärssystem Microsoft Dynamics AX och NAV. En unik kompetens etablerades och arbetet med att utveckla denna satsning
fortsatte under expansionsfasen.

Internationaliseringsfas 2010-2011
I takt med att Medius börjat erbjuda Mediusflow internationellt framstod behovet av en ny koncernstruktur allt tydligare.
Under 2010 etablerades verksamhet i Storbritannien, Australien, Nederländerna, Norge,  Danmark,  Frankrike och Polen.
Dessa verksamheter fungerar som sälj- och leveransbolag på
sin respektive hemmamarknad. Under samma år förlades
dessutom allt utvecklingsarbete i ett separat bolag, Medius Research and Development AB. För att säkerställa expansionen
valde Medius att ta in extern finansiering i form av riskkapital.
2011 etablerades verksamhet i USA. Per den 31 januari
2011 bestod Medius av 12 egna bolag. De koncerngemensamma funktionerna samlades i moderbolaget Medius AB.
Marknadsmässigt innebar den nya koncernstrukturen ökad
lokal närvaro och trovärdighet på de marknader Medius valt
att rikta in sig på.
Den nya koncernstrukturen innebar också en ökad komplexitet
i den finansiella rapporteringen. Riktlinjer för koncernintern
prissättning har under denna fas utvecklats och förfinats.

Fortsatt tillväxt 2012->
Internationellt har Medius initialt valt en etableringsstrategi
där bolaget utforskar marknaden tillsammans med partners och återförsäljare. Detta har givit goda möjligheter till
lokala anpassningar samtidigt som Medius kan dra nytta av
existerande nätverk och kontakter. Allteftersom Medius bygger
upp kunskap om de olika marknaderna kommer direktförsäljningen att öka successivt.
Medius har nått en god bit på väg mot målet att etablera
bolaget som en stark internationell aktör. Ännu återstår mycket
men planen ligger klar – Medius ska bli världsledande inom
automatisering av processer och arbetsflöden.

Medius AB, 556616-3654
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FEMÅRSÖVERSIKT

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Resultaträkning i sammandrag

Aktiekapital

Nya ägare

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2011 till 177 761
sek som fördelades på 509 178 A-aktier och 27 106 Baktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster vid årsstämman
medan varje B-aktie berättigar till 1 röst. Samtliga aktier
medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Under 2011 har Novax gått in som ägare i Medius. Novax
tecknade sig för sammanlagt 52 849 A-aktier och 5 654
B-aktier. Innkap förvärvade under året ytterligare 42 274
A-aktier och 1 414 B-aktier. Aktieförvärven skedde genom
en riktad nyemission.

Tkr

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Nettoomsättning

148 296

123 705

77 101

46 125

25 651

13 744

Rörelsens kostnader

-173 080

-128 975

-71 974

-45 052

-24 095

-12 782

-23 870

1 919

5 282

1 267

1 563

1 380

-759

-430

-173

51

41

6

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-24 629

1 489

5 109

1 318

1 604

1 386

Balansräkning i sammandrag
Tkr

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

Summa anläggningstillgångar

22 683

7 765

526

655

575

237

Summa omsättningstillgångar

77 048

69 850

55 076

14 668

10 699

6 335

128 692

77 615

55 602

15 323

11 274

6 572

Summa tillgångar
Summa eget kapital

2007-12-31 2006-12-31

65 826

39 284

34 276

3 113

2 267

1 532

0

733

739

1 534

1 224

839

62 866

37 598

20 586

10 676

7 783

4 202

128 692

77 615

55 602

15 323

11 275

6 572

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Rörelsemarginal, %

neg.

1,6

6,8

2,7

6,1

9,7

Nettomarginal, %

neg.

1,2

6,6

2,8

6,3

9,8

Avkastning på eget kapital, %

neg.

4,0

27,3

35,8

60,7

77,9

Soliditet, %

51,1

50,6

61,7

27,5

27,9

32,5

164

126

74

48

30

15

Avsättningar
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Aktieägare

Antal aktier

%

Per Nordling

181 453

33,8

Per den 31 december 2011 svarade de fyra största ägarna
för 76,5 procent av kapitalet. Totalt hade Medius 97 aktieägare per den 31 december 2011.

Innkap 4 Partners L.P

122 838

22,9

Novax AB

58 503

10,9

Mikael Lindblom

47 290

8,8

Mikael Svensson

45 502

8,5

Martin Kåver

14 427

2,7

Monica Spjut Källum

11 782

2,2

Johan Castevall

11 345

2,1

6 712

1,3

Niclas Lilja
Övriga Aktieägare
Total

36 432

6,8

536 284

100,0

Nyckeltal
Tkr

Medelantalet anställda

2010 och 2011 års siffror gäller för koncernen medan tidigare år är beräknade för moderbolaget.
Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Nettomarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital (med avdrag för uppskjuten skatt).
Soliditet
Eget kapital (med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Medius AB, 556616-3654
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och Australien. Det lokala dotterbolaget svarar för lokal försäljning och implementering, samt svarar även för relationen
till partnernätverket inom sin geografi. Det australienska dotterbolaget är inte rörelsedrivande utan verksamhet bedrivs i
samarbete med lokala partners . Moderbolag i koncernen är
Medius AB.
Medius ägargrupp har under året utökats med Novax AB
som är en aktiv och långsiktig investerare som utvecklar
bolag med hög tillväxtpotential inom handel och tjänster.
Novax ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans
med Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera
och Svensk BevakningsTjänst samt delägda och börsnoterade Axfood och Mekonomen.

Årsredovisning 2011

Under året har en rad strategiska kontrakt tecknats.
Däribland kan nämnas McDonalds (Norge), Acne Studios
(Sverige), Prenatál (Nederländerna), ThyssenKrupp Nordic
(Danmark) och IPG Photonics Corporation (USA).
Medius har befäst sin starka marknadsposition i Norden
under det gångna året och  har även erhållit flera prestigefyllda utmärkelser, bland annat har Medius för femte året i
följd utsetts till DI Gasell.

Förvaltningsberättelse
Allmänt
Bolaget har under året haft en fortsatt stark tillväxt.  Ett stort
antal nya kunder har valt Medius som leverantör däribland kan
nämnas McDonald’s,  Elekta,  Acne,  Atlet,  Elfa, Tradedoubler,
MECA och Rusta.
Nettoomsättningen ökade med 20% jämfört med föregående
år, medan resultatet påverkades negativt av den ökade andelen periodiserade intäkter, samt även av de utlandsetableringar
som genomförts i den pågående internationella etableringen.
Bolaget har från och med 2011 ändrat tillvägagångssätt vid
intäktsföring avseende underhållsavgifter. Underhållsavgifterna
har därmed under året periodiserats över avtalens löptid till
skillnad från tidigare då underhållsavgifterna intäktsförts i sin
helhet vid betalning.  Även kraven på avtalens utformning samt
underlaget för intäktsföring har höjts. Omarbetning av tidigare
rapporterade värden har inte skett.
Medius erbjuder kunderna licenslösningar, vilka kunden antingen köper eller hyr, det senare så kallad Saas lösning (Software
as a Service). När det gäller driften varierar kundernas val av
lösning, vissa driftsätter i egna servermiljöer, medan andra
väljer externa lösningar genom olika servicebyrålösningar eller,
vilket blir allt vanligare, drift i det så kallade ”molnet”.
Bolaget har haft ett fortsatt fokus på att sälja och leverera Mediusflow som SaaS-lösning. Intäkterna från dessa tjänster har
periodiserats över avtalens livslängd, vanligtvis 36 månader.
Tidigare år har dessa intäkter, då de förekommit, intäktsfört i
sin helhet vid avtalstillfället.
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Den ökande andelen av periodiserade intäkter har resulterat i
att totalt 86 % av bolagets totala affärsvolym (nettoomsättning
med tillägg av förändring i orderstock avseende underhållsavgifter och SaaS ) intäktsförts under året, att jämföra med 99
% föregående år. 14% av årets affärsvolym ingick därmed i
utgående orderstock vid årets utgång.
Under året har bolaget övergått till att tillämpa en funktionsindelad resultaträkning, från att tidigare ha tillämpat en kostnadsslagsindelad resultaträkning.

Verksamheten
MMedius är ett internationellt företag verksamt inom automatisering och effektivisering av processer och arbetsflöden,
vilket sker genom en rad kvalificerade IT-lösningar där den
egenutvecklade produkten Mediusflow utgör kärnan i erbjudandet tillsammans med affärssystemslösningar från Microsoft. Medius riktar sig till företag i alla storleksklasser genom
ett brett utbud av produkter och tjänster. Medius vision är att
erbjuda sina kunder världens bästa affärsstöd.

Väsentliga händelser
Under året har Medius utökat sin närvaro på den internationella marknaden, genom såväl etablering av nya
dotterbolag, som genom fortsatta satsningar i de utlandsverksamheter vilka etablerades under 2010. Vid utgången
av 2011 är Medius representerat genom egna dotterbolag
i 7 länder, medan bolaget representeras av ägarmässigt
fristående partners i ett antal ytterligare länder. Helägda
dotterbolag finns vid utgången av 2011 i Sverige, Norge,
Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, USA

Fortsatt stora satsningar har gjorts på produktutveckling.
Medius har under året lanserat Mediusflow release 10.0
med förbättrad funktionalitet för kunder med ett stort antal
dotterbolag och stora volymer av leverantörsfakturor. Denna
funktionalitet är också mycket användbar vid nyttjande av
Mediusflow som SaaS-tjänst. Vidare har en så kallad ”app”
lanserats för nyttjande av Mediusflow med hjälp av en
smartphone.

Marknadens utveckling
Marknaden för Purchase-to-pay (P2P) och elektronisk fakturahantering präglas av fortsatt stark tillväxt. Den teknologiska
mognaden skiljer sig åt mellan olika geografiska marknader men trenden att marknaden i sin helhet växer sig allt
starkare är tydlig.
Den ekonomiska utvecklingen i vissa länder i Europa har
haft en viss negativ inverkan på affärsvolymen. Effekten har
dock begränsats då P2P lösningar möjliggör interna effektiviseringar med korta återbetalningstider varvid intresset för
denna typ av investeringar är fortsatt stort.
En tydlig trend är att försäljningen av Purchase-to-pay
lösningar som Saas lösning ökar i affärsvolym och värde.
Även internationellt är trenden tydlig då nästan alla stora
leverantörer av purchase-to-pay även erbjuder sina lösningar
som molntjänster.
Produkterna på marknaden blir alltmer standardiserade
vilket är ett tecken på att marknaden mognar allt mer. Produkterna har också blivit mer flexibla i sin funktionalitet vilket
innebär att färre kundanpassningar behöver göras.
Användarvänlighet får en allt större betydelse vid sidan av

2011
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produkternas grundläggande funktionalitet. Produktutvecklingsfokus skiftar därmed från att vara teknikorienterat till att
bli alltmer användarorienterat.
Utbudet av mobila klienter på marknaden har ökat och
därmed även behovet av att kunna erbjuda tjänster vilka kan
nyttjas på dessa plattformar.
Prissättningen på marknaden går mot att bli abonnemangsbaserad. Det innebär att kunderna abonnerar på en tjänst
istället för att köpa en produkt. Det kan även uttryckas som
att kunden hyr licensen istället för att köpa den.
Marknaden för affärssystem är på frammarsch efter flera
tunga år. Under finanskrisen valde många företag att
avvakta med sina inköp och investeringar i affärssystem. Effekten blev att efterfrågan sjönk under ett par år medan det
nu finns ett uppdämt behov och många företag och organisationer är därmed redo att nu byta ut sina befintliga system.
Microsofts affärssystem Microsoft Dynamics har under
senaste åren etablerat sig som ett av de ledande affärssystemen för företag med upp till 50 000 anställda. Microsofts
satsning på en partnermodell har inneburit att det har utvecklats ett stort antal specialiserade produkter och lösningar
som baseras på gränssnittet i Microsoft Dynamics.

Verksamhetsområden
Mediusflow
Mediusflow är en mjukvarulösning för automatisering av
processer och arbetsflöden, vilken ger kunden möjlighet att
på ett effektivt sätt reducera sina kostnader och samtidigt
få bättre kontroll över sina administrativa flöden. Med
lösningen Mediusflow Purchase-to-Pay är Medius en av de
ledande på sina huvudmarknader  på automatisering av
leverantörsfakturahantering . Lösningen säljs och implementeras på samtliga marknader där Medius finns representerat.
Affärssystem
Medius erbjuder branschspecifika lösningar för affärssystemen Microsoft Dynamics AX och NAV. Tillsammans med
Mediusflow och andra specialiserade produkter utgör detta
ett integrerat lösningserbjudande där Medius tar ett helhetsansvar för kundens processer och arbetsflöden. Därmed kan
kunden växa med Medius som partner och leverantör av
kvalificerade IT-lösningar, oavsett vilken lösning de initialt
väljer att investera i. Affärssystemlösningar erbjuds kunder
på den svenska marknaden.

Affärspartners
Under år 2011 har Medius verksamhet via partnerverket
utvecklats ytterligare.
Den ökade marknadsbearbetningen via fristående partners
har inneburit att det internationella distributionsnätverket för  
Mediusflow är större än tidigare. Detta då det inte uteslutande är Medius dotterbolag som kan bistå med tjänster till
Mediusflow-kunder utan dessa stöds även genom ett antal
fristående partners. Detta gäller på marknader där Medius
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inte är representerat genom egna dotterbolag men även
på de marknader där Medius har en egen närvaro genom
dotterbolag.
Även inom verksamhetsområdet Affärssystem, där partners
företrädesvis verkar som underkonsulter i större gemensamma projekt, har partnernätverket utökats.

Nettoomsättningen
Koncernens nettoomsättning uppgick till 148,3 msek jämfört
med 123,7 msek för föregående år motsvarande en ökning
med 20 procent. I absoluta tal kom tillväxten främst från den
skandinaviska marknaden som ökade nettoomsättningen
med 29,4 msek vilket var en ökning med 27%. Svenska
marknaden svarade för 74,9 % (75,3%) av koncernens totala
nettoomsättning. Den fortsatta satsningen på internationell
expansion medförde för 2011 att verksamheterna utanför
Sverige ökade sin andel av koncernens omsättning från
24,7% 2010 till 25,1% 2011.
Valutakurseffekter vid konsolidering har för året haft en
marginell påverkan på koncernens omsättning.
Den totala affärsvolymen (omsättning samt förändring i
orderstock avseende underhållsavgifter Mediusflow och
SaaS) ökade emellertid på jämförbar basis med 39%. Detta
då underhållsavgifter och supportavtal i väsentligt högre
utsträckning än tidigare periodiserats över avtalens löptid. Ej
intäktsförd affärsvolym för SaaS var för året 13,2 msek (0,7) .
Licensintäkterna uppgick under året till 41,4 msek (40,4).
Dessa har för året påverkats av att försäljningen av SaaS periodiserades över 36 månader istället för att de som tidigare
intäktsförts vid avtalstillfället.
Underhållsintäkterna uppgick till 10,6 msek (17,5).Underhållsintäkterna avser rätten till programuppdateringar. Från
och med 2011 periodiseras dessa över avtalets löptid vilket
jämfört med tidigare år har haft en negativ effekt på 2011
års redovisade underhållsintäkter.
Konsultintäkterna var 90,6 msek (62,5). Konsultintäkterna
avser konsulttjänster relaterade till programvaran Mediusflow
samt affärssystemet Microsoft Dynamics AX. Dessa har ökat
kraftigt under året bland annat på grund av en väsentligt
ökande effektivitet under andra halvåret.
Supportintäkterna uppgick till 5,4 msek (2,9). Supportintäkterna består av timbaserade tjänster relaterade till de
programvaror som Medius levererar samt därtill hörande
supportavtal. Supportavtalen faktureras i förskott och periodiseras över avtalens löptid.
Då såväl SaaS- som underhålls- och supportintäkter, ökar
sin andel av nettoomsättningen blir begreppet affärsvolym
ett allt viktigare volymbegrepp för att följa verksamhetens
utveckling. Då detta begrepp utgörs av intäkter med tillägg
av förändring i orderstock visar det den faktiska volymen
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tecknade affärer under året, oavsett om dessa intäktsförts
under året eller kommer att intäktsföras under kommande
perioder. Affärsvolymen under 2011 uppgick till 172,0 msek
(123,5), motsvarande en ökning med 38%.
I Sverige har försäljningen via partners utvecklats starkt
under året och partnerförsäljning svarar för en allt större
andel av affärsvolymen. Medius har fortsatt att utveckla sitt
partnerstöd och flera strategiska partnerskap har etablerats.
Internationellt har direktförsäljningen ökat väsentligt i och
med etablerandet av dotterbolag i ett flertal länder, men
även partnerförsäljningen har ökat på den internationella
marknaden.
Den norska marknaden har utvecklats mycket positivt under
året och är den marknad utanför Sverige som står för störst
andel av nettoomsättningen utanför Sverige.
Danmark är en konkurrensutsatt marknad där Medius byggt
upp ett kompetent partnernätverk.  Dotterbolagen i Nederländerna, Frankrike och Storbritannien har under året präglats av
längre säljcykler och därmed lägre tillväxttakt än planerat.
USA är en marknad med stor potential där flera nya kundoch partneravtal tecknats. I Australien tecknades det första
kundavtalet under 2011.

Kostnader och effektivitet
Rörelsens kostnader uppgick till -173,1 msek (-121,8),
motsvarande en ökning med 42%. Som andel av nettoomsättningen utgjorde rörelsens kostnader 117% (98%), medan
de som andel av affärsvolymen uppgick till 100% (98%).  
Ökningen av rörelsekostnaderna speglar koncernens organiska tillväxt och effekten av ett flertal utlandsetableringar
under 2010/2011.
Direkta kostnader uppgick till -102,1 msek, motsvarande
59% av rörelsens kostnader, medan indirekta kostnader var
-69,4 msek, motsvarande 40% av rörelsens kostnader.
Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna har ökat till
följd av de fortsatta internationella satsningarna. För året var
dessa  -42,6 msek (-27,7), motsvarande 29% av nettoomsättningen, medan administrationskostnaderna, vilka även de
påverkas av den fortsatta expansionen var -18,6 msek  
(-8,1) och utgjorde 13% av nettoomsättningen.
Kostnaderna för produktutveckling uppgick till -9,1 msek
(-6,7), medan kostnaderna för de övriga verksamheterna i
koncernen var -164,0 (-115,1) msek.  Av dessa  var -117,4
msek (-102,4) hänförbara till verksamheter i Sverige, medan
-42,5 msek (-19,8) var relaterade till utlandsverksamheterna.
Av rörelsens kostnader utgör personalkostnader den största
enskilda posten. Dessa var under 2011 115,3 msek (76,6),
motsvarande 67% (63) av kostnaderna.
Valutakurseffekter vid konsolidering har för året haft en
marginell påverkan på koncernens kostnader.
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Produktutveckling
Produktutvecklingskostnaderna har ökat i bolaget till följd
av de fortsatta satsningarna på utvecklingen av Mediusflow.
Medius har under året intensifierat utveckling av programvaran Mediusflow.  För 2011 uppgick utvecklingskostnaderna
till -9,1 msek  (-6,7). Av den totala utvecklingsutgiften -18,3
msek (13,8) har 10,7 msek aktiverats (7,2), medan avskrivning av tidigare aktiverad produktutveckling uppgick till -1,4
msek (-0,1).
Lanseringen av Mediusflow rel 10.0 under året har inneburit
en rad produktförbättringar avseende ny funktionalitet, framför allt för installationer som betjänar koncerner med många
dotterbolag och bolag med stora fakturavolymer. Vidare har
en applikation för nyttjande av Mediusflow med hjälp av
mobil klient, så kallad ”app”, lanserats.
Personalen som arbetar med produktutvecklingstjänster
avseende Mediusflow är lokaliserad i Polen och Sverige.
Det genomsnittliga antalet polska medarbetare som arbetat
med produktutveckling rörande Mediusflow har under 2011
fördubblats jämfört med föregående år.

Organisation och medarbetare,
antal anställda
Genomsnittligt antal anställda under året uppgick till 164
jämfört med 126 under fjolåret. En ökad konsolidering under
andra halvåret resulterade i en kraftigt ökad effektivitet.
Internationellt har genomsnittligt antalet medarbetare ökat
från 13 till 33.
Av det totala antalet genomsnittligt anställda var 95 st
sysselsatta inom konsultverksamheten och 55 stycken inom
försäljning och produktutveckling.
Genomsnittsåldern på medarbetarna var 34 år. Av antalet
genomsnittligt anställda utgjorde 20 procent kvinnor och 80
procent män. Personalomsättningen var fortsatt låg.
Affärsvolymen per genomsnittlig anställd uppgick till 1 049
ksek (986 ksek). Omsättningen per genomsnittlig anställd
uppgick till 905 ksek (980 ksek).

Resultatutveckling
Det ändrade tillvägagångssättet vid intäktsföringen av licensintäkter samt periodiseringen av Saas intäkter har negativt
påverkat resultatet under året. Vidare har den fortsatta
internationella satsningen under året belastat resultatet.
Konsultmarginalen har under året förstärkts till 17% (9%),
medan bruttomarginalen (31%) har förändrats  -5 % jämfört
med föregående år. Kostnadsmassan i de svenska verksamheterna har minskat relativt koncernens totalkostnad.
Rörelseresultatet uppgick till -23,9 msek (1,9)  Rörelseresultatet minskade därmed med 25,8 msek. Utöver kostnaderna
för utlandsetableringarna, påverkades resultatet av det ändrade tillvägagångsättet vid intäktsföring av underhållsintäkter
och Saas affärer med 23,1 msek.
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Finansnettot uppgick till -0,8 msek (-0,4), medan resultat efter
finansiella poster uppgick till -24,6 msek (1,5).
Årets skatteeffekt  uppgick till 6,4 msek (-0,5) och årets
resultat var -18,2 msek (1,0).

Likviditet och finansiell ställning
Kassaflödet efter investeringar uppgick till -27,0 msek (-15,3).
Rörelsekapitalbindningen har ökat från 26% av nettoomsättning 2010 till 29% år 2011.  Kundfordringar, som utgör
den största enskilda rörelsekapitalposten uppgick vid årets
utgång till 30% (33%) av nettoomsättningen.
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till
29,0 msek jämfört med 11,2 msek per den 31 december
2010. Under året har nyemissioner genomförts, vilka tillfört
bolaget 45,0 msek.
Det egna kapitalet per 31 december uppgick till 65,8 msek
jämfört med 39,3 msek per den 31 december 2010, motsvarande en soliditet på 51,1 procent (50,6%).
Befintliga bankkrediter har ej nyttjats under året.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och
övriga för bolaget tillämpliga regler och förordningar samt i
enlighet med av styrelsen fastställd arbetsordning. En successiv anpassning sker till Svensk kod för bolagsstyrning.
Styrelsen arbetar efter en fastställd agenda och fattar beslut
i frågor som rör bolagets strategiska inriktning, finansiering,
större investeringar, förvärv, avyttringar, organisationsfrågor,
incitamentsprinciper och viktigare policys. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning inkluderande en vd-instruktion
som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören, samt formerna för den ekonomiska
rapporteringen.
Styrelsen har under året avhållit 13 möten varav 6 per
telefon. Utöver styrelsens ledamöter deltar bolagets finansdirektör, tillika styrelsens sekreterare, vid styrelsens möten. Då
behov föreligger deltar även andra tjänstemän i koncernen
som föredragande i specifika frågor. Styrelsen har valt att ej
tillsätta specifika utskott.
Antalet styrelseledamöter uppgår till sex ordinarie ledamöter
och tre suppleanter.

Moderbolaget
Moderbolaget Medius AB har helägda rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna,
Polen, Norge, Danmark och USA. Moderbolaget svarar för
koncernledning, strategisk affärsutveckling, marknadsföring
samt central administration på koncernnivå och gentemot
dotterföretag.

Medius AB, 556616-3654

23

ÅRSREDOVISNING

2011

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2011

2011

Årsredovisning 2011

Balansräkning - koncern
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 44 ksek (114,1
ksek). Resultat efter finansiella poster uppgick till -22,8 msek
msek (-7,5 msek).

Förslag till vinstdisposition

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december
2011 till 10,9 msek jämfört med 9,7 msek per 31 december
2010.

Tkr

Tkr

Till årsstämmans förfogande står i moderbolaget följande
resultatdisposition:

Not

2011-12-31

2010-12-31

12

16 366

7 081

13

355

528

17

5 595

-

366

156

22 683

7 765

44 866

40 527

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Överkursfond

75 972

Balanserade vinstmedel

373

Årets resultat

-22 805

Summa

53 539

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Styrelsen föreslår årets resultat överförs i ny räkning.

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Resultaträkning - koncern
Tkr

Not

År 2011

År 2010

Licensintäkter

41 384

40 365

Underhållsintäkter

10 572

17 474

Supportintäkter

5 389

2 853

Konsultintäkter

90 555

62 488

Övriga intäkter

396

525

Nettoomsättning

2

148 296

123 705

Licenskostnader

-15 191

-11 260

Underhållskostnader
Konsultkostnader
Övriga kostnader

Utvecklingskostnader
Sälj och marknadsföringskostnader
Administrativa kostnader

29 033

16 373
58 607

Kassa och bank

28 961

11 243

Summa omsättningstillgångar

106 010

69 850

SUMMA TILLGÅNGAR

128 692

77 615

Balansräkning - koncern

-5 199

-2 046
-59 423

3

-2 726

-5 847

EGET KAPITAL OCH SKULDER

-102 792

-78 576

Eget kapital

45 504

45 130

4, 5, 7, 8

-9 055

-6 727

4, 5, 7

-42 623

-27 737

4, 5, 6, 7

-18 609

-8 117

914

26

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

-2

-656

Indirekta kostnader

-69 375

-43 210

Rörelseresultat

-23 870

1 920

Tkr

2 091
36 056

Årets resultat

-18 224

992

Summa eget kapital

65 826

39 284

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

9

-1 206

-433

-24 629

1 489

6 405

-497

Förskott från kunder

-18 224

992

Leverantörsskulder

17

733

Summa avsättningar

733

Kortfristiga skulder

Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

24

145

4 236

Räntekostnader och liknande resultatposter
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178
79 636

3

Årets resultat

2010-12-31

Fria reserver

447

11

2011-12-31

16

Bundna reserver

9

Resultat före skatt

Not

Aktiekapital

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

931

77 048

-79 676

Bruttoresultat

776

254

Summa kortfristiga fordringar

4, 5, 7

Direkta kostnader

15

2 895

19, 20

41

18

13 148

12 144

1

837

12 487

7 284

37 189

17 315

62 866

37 598

128 692

77 615

9 712

4 720

Inga

Inga

Medius AB, 556616-3654
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ÅRSREDOVISNING

2011

Årsredovisning 2011

Kassaflödesanalys - koncern
Tkr

Erhållen ränta
Erlagd ränta

År 2011

År 2010

-23 804

1 919

381

3

-1 206

-433

Tkr

Not

1 749

389

-2 878

-793

-25 758

1 085

Underhållsintäkter

15 920

Supportintäkter

2 758

Konsultintäkter
Övriga intäkter

37
2

7

525

44

114 121

Underhållskostnader
Övriga kostnader

-2 046
4, 5, 7
3

Direkta kostnader
Utvecklingskostnader
Sälj och marknadsföringskostnader

-15 487

-25 291

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

25 268

16 525

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-15 977

-7 681

Administrativa kostnader

-4 476

-56 792

-105

-5 844

-4 581

-73 265

-4 537
4, 5, 7, 8

40 856
-12 427

4, 5, 7

-15 408

-27 204

4, 5, 6, 7

-9 966

-7 705

Övriga rörelseintäkter

720

Övriga rörelsekostnader

19
-576

Indirekta kostnader
Rörelseresultat

62 495

-8 582

Bruttoresultat

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

2010
32 423

Konsultkostnader

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

2011

Licenskostnader

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald inkomstskatt

Årsredovisning 2011

Licensintäkter

Nettoomsättning

Avskrivningar

2011

Resultaträkning - moderbolag

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

ÅRSREDOVISNING

14

Resultat från andelar i koncernföretag

-24 654

-47 892

-29 191

-7 036

6 060

Investeringsverksamheten

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

393

3

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

-68

-497

-22 805

-7 530

-22 805

-4 720

-10 715

-7 163

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-137

-357

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

-210

-156

Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

48
-11 062

Resultat före skatt
Bokslutsdispostioner
Årets resultat

10

2 810

-7 628

Finansieringsverksamheten
Nyemission

45 000

4 057

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

45 000

4 057

Årets kassaflöde

17 961

-11 252

Likvida medel vid årets början

11 243

22 535

-243

-40

28 961

11 243

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Medius AB, 556616-3654
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ÅRSREDOVISNING

2011

Årsredovisning 2011

Balansräkning - moderbolag

Tkr

ÅRSREDOVISNING

Not

2011-12-31

2010-12-31

Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
439
150

916

150

1 355

Omsättningstillgångar

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

Balanserad vinst

Kundfordringar

33 271

Fordringar på koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

178

145

60 470

6 715

1 852

619

31

719

1 222

14 283

Summa kortfristiga fordringar

63 575

55 607

Kassa och bank

10 891

9 748

Summa omsättningstillgångar

74 466

65 355

SUMMA TILLGÅNGAR

74 616

66 710

15

20

20

198

165

75 971

31 004

373

5 093

Årets resultat

-22 805

-4 720

Summa fritt eget kapital

53 539

31 377

Summa eget kapital

53 737

31 542

2 655

9 126

15 674

3 734

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder

129

6 355

2 457

15 953

Summa kortfristiga skulder

20 880

35 169

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

74 616

66 710

4 870

4 720

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

28

2010-12-31

Fritt eget kapital
Överkursfond

Kortfristiga fordringar

Medius AB, 556616-3654

2011-12-31

16

Bundna reserver
21

Summa anläggningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not

Bundet eget kapital
13

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag

Årsredovisning 2011

Balansräkning - moderbolag

TILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer

2011

18

19, 20

Medius AB, 556616-3654
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ÅRSREDOVISNING

2011

Årsredovisning 2011

ÅRSREDOVISNING

2011

Årsredovisning 2011

Kassaflödesanalys - moderbolag

Tkr

År 2011

År 2010

-29 191

-7 116

393

3

-68

-417

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Betald inkomstskatt

209
-1 233

-970

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-30 099

-8 292

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-59 241

-22 096

Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder

45 484

14 582

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-43 857

-15 806

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-

-170

Investeringar i dotterbolag

-

-904

Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

48
-1 026

Finansieringsverksamheten
Nyemission

45 000

4 057

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

45 000

4 057

Årets kassaflöde

1 143

-12 775

Likvida medel vid årets början

9 748

22 522

10 891

9 748

Likvida medel vid årets slut

Medius AB, 556616-3654
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ÅRSREDOVISNING

2011

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2011

Värdet av den uppskjutna skattefordran är baserad på
bedömningar om framtida skattepliktiga vinster och därtill
hörande förväntningar om framtida utnyttjande av underskottsavdrag.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan
redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden
på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade
reserverna.
För de svenska bolagen har en skattesats om 26,3 %
använts.

NOTER

NOT 1

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd, med undantag
av BFN 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2
regelverk).
Företaget har ändrat tillvägagångssätt vid intäktsföring avseende SaaS-lösningar av hyresnatur som periodiseras över
avtalens löptid. Underhållsavgifterna har från 2011 periodiserats över avtalens löptid.  Kraven på avtalens utformning
samt underlaget för intäktsföring har ökats. Omarbetning av
tidigare rapporterade värden har inte skett. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år
bortsett från att funktionsindelad resultaträkning tillämpas
från och med 2011.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer 50 % av rösterna.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden,
vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet,
fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna
kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens
egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna
överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av dotterföretagets nettotillgångar, upptas skillnaden som koncernmässig goodwill. Om istället det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen
upptagna värdet av företagets nettotillgångar, redovisas
skillnaden som avsättning för negativ goodwill. Avsättningen
upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen.
Bolaget tillämpar dagskursmetoden för omräkning av bokslut
för utländska dotterföretag. Det innebär att de utländska
dotterföretagens tillgångar och skulder omräknas till balans-
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dagens kurs. Samtliga poster ingående i resultaträkningarna
omräknas till genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs
direkt till koncernens egna kapital.
Koncernintern prissättning
Metoden som tillämpas för transfer pricing är TNMM (transaction net margin method), som är en generellt accepterad
metod för transfer pricing. Den marginalnivå som bolag
beslutat om är EBIT 1%.  Principen bygger på att de svenska
bolagen (R&D AB, Medius AB, Medius Sverige AB) är entreprenör och således har högst riskexponering i koncernen.
Produktuveckling sker  av det svenska bolaget R&D och i
Polen. Produktuvecklingstjänster köps från Polen till ett värde
av kostnadstäckning plus 5% påslag.  Koncerninterna lån
debiteras till en genomsnittlig årsränta om 3,5%.
Skatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten
skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur
redovisade värden på tillgångar och skulder förväntas blir
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjuten skatt redovisas tillsammans med aktuell skatt i
koncernens resultaträkning. Uppskjuten skatte-fordran redovisas bland finansiella anläggningstillgångar och uppskjuten
skatteskuld redovisas bland långfristiga skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader och
underskottsavdrag redovisas som tillgång om det bedöms
sannolikt att underskottsavdragen kan utnyttjas.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder
av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.
Intäkter licenser, underhålls- och supportavgifter
Försäljning av licenser redovisas vid leverans av produkter
till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen
redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Licenser sålda via partner intäktsförs när licensen är såld till
slutkund.
SaaS-lösningar av hyresnatur periodiseras över avtalens
löptid. Underhållsavgifterna har från  2011 periodiserats
över avtalens löptid.  Kraven på avtalens utformning samt
underlaget för intäktsföring har ökats. Omarbetning av
tidigare rapporterade värden har inte skett.
Supportavgifter redovisas över kontraktsperiodens längd.
Tjänsteuppdrag
För utförda tjänsteuppdrag redovisas inkomsten och de
utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive
kostnad i förhållande till uppdragets färdig¬ställandegrad
på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags
färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter
på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de
fall utfallet av ett tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag
inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter
endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna
uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.
Intäkter och kostnader från uppdrag på löpande räkning
resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras.

2011

Årsredovisning 2011

Arbetad men ej fakturerad tid rapporteras som Upplupen
intäkt och återfinns under ”Upplupna intäkter” i balansräkningen.
Övriga tjänsteintäkter
Till övriga rörelseintäkter hör hårdvara, valutavinster och serviceavgifter debiterade från moderbolaget till koncernbolag.
Immateriella tillgångar
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten aktiverats i
koncernbalansräkningen som immateriell tillgång. Tillgången
värderas löpande ur ett marknadsperspektiv och resurser för
att kunna färdigställa produkten säkerställs.
Dessa tillgångar skrivs i normalfallet av linjärt över 3 år om
inte något särskilt påkallar annan hantering. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post utvecklingskostnader.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell
anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs,
beaktas tillgångens restvärde. För inventarier, verktyg och
installationer tillämpas en avskrivningstid på 3-5 år.
Andelar i dotterföretag
När företaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett
dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som
utdelning från dotterföretag räknas endast erhållen utdelning
av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Andra finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt
innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell
anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde
om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell
leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som
efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar.
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NOT 2

Övriga rörelseintäkter

Koncernen

2011

Årsredovisning 2011

NOT 6

Moderbolaget
År 2011

ÅRSREDOVISNING

År 2011

År 2010

Vidarefakturerade reskostnader

241

329

Valutakursvinster

155

196

7

196

Totalt

396

525

7

525

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

År 2011
Kundförluster

     Övriga tjänster

Moderbolaget

År 2010

År 2011

År 2010

-1 465

-5 844

-105

-5 844

-264

-3

-2 726

-5 847

-105

-5 844

-997

Övriga rörelsekostnader
Valutakursförluster
Totalt

Övriga revisorer
     Revisionsuppdraget

Leasingkostnader

Koncernen
År 2011

År 2010

År 2011

År 2010

Consulting

-829

-657

-82

-574

Utveckling

-82

-137

0

-137

-1 328

-344

-125

-203

-253

-79

-183

-79

-2 492

-1 217

-390

-993

Sälj och marknadsföring
Administration
Företagets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) uppgår
under året till

Koncernen
År 2011

Moderbolaget

År 2010

År 2011

32

25

4

23

Män

132

101

10

90

Totalt

164

126

14

113

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören

2 495

2 106

2 495

2 106

Löner och ersättningar till övriga anställda

79 976

53 138

7 186

48 290

Totalt

82 471

55 244

9 681

50 396

Sociala avgifter enligt lag och avtal

24 378

16 665

3 551

16 137

456

372

456

372

8 006

4 291

1 211

4 253

115 311

76 572

14 899

71 158

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

119

182

119

52

37

52

37

88

14

88

14

601

100

601

100

270

923

270

44

1 078

Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag  
År 2011

År 2010

År 2011

År 2010

Externa direkta kostnader

-31 421

-23 806

-853

-21 153

Aktivering av produktutveckling

10 715

7 163

-119 158

-80 082

-15 397

-74 191

-4 329

-2 713

-1 023

-2 413

-11 658

-4 944

-950

-4 278

-3 059

-1 892

-629

-5 471

-1 291

Personalkostnader
Resekostnader
Kostnader för lokalhyra
Externa tjänster

-2 776

Avskrivningar

-1 749

-389

Övrigt

-9 646

-13 859

-11 104

-13 462

Totalt

-173 080

-121 812

-29 955

-121 176

NOT 8

4

2

-209

Rörelsens kostnader avseende produktutveckling

2

År 2011

År 2010

Utgifter för produktutveckling

-18 340

-13 807

Aktiverat arbete för egen räkning

10 715

7 163

Avskrivning av tidigare aktiverad produktutveckling

-1 430

-82

Totalt

-9 055

-6 727

NOT 9

Finansiella poster   

År 2011

År 2010
-12 427

-

-12 427

Moderbolaget

Koncernen
År 2011

År 2010

År 2011

År 2010

Ränteintäkter

169

3

393

3

Valutakursvinst

278

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

447

3

393

3

13

Valutakursförluster
Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknande resultatposter

Antal verkställande direktörer och andra ledande

Moderbolaget

Koncernen

Räntekostnader

Antal styrelseledamöter på balansdagen
6

Moderbolaget

Koncernen

Finansiella intäkter

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Män

293

År 2010

Medelantalet anställda
Kvinnor

År 2010

     Övriga tjänster

Marknadsföringskostnader

NOT 5 personal 

År 2011

     Skatterådgivning

NOT 7

Moderbolaget

År 2010

     Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Totalt

NOT 4

År 2011
Revisionsuppdrag

     Skatterådgivning
Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

329

     Revisionsuppdraget

Övriga rörelsekostnader

Årsredovisning 2011

Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

År 2010

     Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

NOT 3

2011

-34

-1

-1 063

-412

-12

-108

-33

-56

-472
-25

-1 206

-433

-68

-497

befattningshavare
Kvinnor

1

1

1

1

Män

4

4

4

4

Totalt

Medius AB, 556616-3654

34

11

9

7

7

NOT 10

Bokslutsdispositioner 

Moderbolaget
År 2011

År 2010

Återföring till periodiseringsfond

-

2 810

Totalt

-

2 810

År 2011

År 2
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NOT 11

Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt för året*

2011

Årsredovisning 2011

Koncernen

NOT 16

Moderbolaget

År 2011

År 2010

År 2011

År 2010

77

-503

-

-

Uppskjuten skatt (spec i not 17)

6 328

6

-

-

Totalt

6 405

-497

0

0

17

*) varav skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

ÅRSREDOVISNING

17

2011

Eget kapital 

Koncernen

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria reserver och
årets resultat

145

2 091

37 048

39 284

33

-

44 967
-234

45 000
-234

2 145

-2 145

Eget kapital 2010-12-31
Nyemission
Förändring av omräkningsdifferens avseende befintliga dotterbolag
Förskjutningar mellan bundna och fria reserver
Årets resultat

NOT 12

Eget kapital 2011-12-31

Immateriella anläggningstillgångar   

Årsredovisning 2011

178

4 236

Summa eget
kapital

-18 224

-18 224

61 412

65 826

Summa eget
kapital

Koncernen
2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2010-12-31

7 163

-

Årets aktiverade utgifter, intern utveckling

10 715

7 163

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17 878

7 163

-82

-

Årets avskrivningar

Ingående avskrivningar

-1 430

-82

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 512

-82

Ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats direkt mot eget kapital är -275 tkr (-41 tkr).

Moderbolaget
Eget kapital 2010-12-31
Nyemission

Aktiekapital

Reservfond

Övrigt fritt eget
kapital

145

20

31 377

31 542

33

-

44 967

45 000

-22 805

-22 805

178

20

53 539

53 737

Årets resultat
Eget kapital 2011-12-31

Aktiekapitalet består av 509 178 st A-aktier samt 27 106 st B-aktier, total om 536 284 med kvotvärde 0,33 kr
Utgående restvärde enligt plan

NOT 13

16 366

7 081

NOT 17

Materiella anläggningstillgångar   
Moderbolaget

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2011-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

1 525

1 169

1 339

1 169

151

356

Avyttringar

170
-1 339

Omräkningsdifferens

1 662

1 525

0

1 339

Ingående avskrivningar

-997

-691

-900

-691

Avskrivningar

-319

-306

0

-209

Avyttringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

NOT 14

900

9

Omräkningsdifferens

-1 307

-997

355

528

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver

Underskotts avdrag

Summa

-1 862

1 129

-733

359

5 969

6 328

-1 503

7 098

5 595

Ingående balans 2011-01-01

Utgående balans 2011-12-31

NOT 18

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Koncernen

-900

0

439

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

Upplupen semesterskuld

9 596

8 086

1 394

7 437

Upplupna sociala avgifter

5 196

5 801

Upplupna projektkostnader

3 479
16 006

2 609
-

843
-

2 912

819

219

632

37 189

17 315

2 456

15 953

2011-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

Företagsinteckningar

4 720

4 720

4 720

4 720

Pansatta aktier i dotterbolag

4 992

-

150

-

Totalt

9 712

4 720

4 870

4 720

Övriga poster

Moderbolaget
År 2011

År 2010

Moderbolaget

2011-12-31

Förutbetalda underhållsavgifter

Inköp och försäljning av koncernföretag

Produkt
utveckling

Årets skattekostnad/-intäkt

-14

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Uppskjuten skatt   

Totalt

5 579
2 305
-

-

Nedan anges andelen av årets inköp från och försäljning till koncernföretag.
Inköp

(%)

25

4

Försäljning

(%)

0

2

NOT 19

Ställda säkerheter    

Koncernen

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer enligt not 1

Moderbolaget

För egna avsättningar och skulder

NOT 15

Moderbolaget

Koncernen
Upplupna intäkter nedlagd tid
Upplupna intäkter licenser och underhållsavgifter
Förutbetalda hyror
Förutbetald leasing
Övriga poster
Totalt

Medius AB, 556616-3654
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Avseende skulder till kreditinstitut

förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter
2011-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

9 662

7 854

8 190

16 523

7 676

5 515

1 770

208

975

169

123
955

210

17

114

425

230

295

29 033

16 373

1 222

14 283

NOT 20

Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Moderbolaget

Koncernen
2011-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

10 000

4 000

10 000

4 000

Medius AB, 556616-3654
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ÅRSREDOVISNING

2011

Årsredovisning 2011

ÅRSREDOVISNING

2011

Årsredovisning 2011

Not 3 - Ersättning till revisorerna

NOT 21

Koncernföretag

Moderbolaget
2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden

916

Koncernintern avyttring

-766

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

150

Utgående redovisat värde
Säte

Eget kapital

Årets resultat

Medius Research & Development AB

Linköping, Sverige

89

749

Medius International AB

Linköping, Sverige

50

26

  Medius Sverige AB

Linköping, Sverige

73

3 504

  Medius Poland Sp.Zo.o

Krakow, Polen

9

-89

  Medius Software Pty Ltd

Sydney, Australien

-231

-15

  Medius Workflow Ltd

London, England

  Medius Business Process Software B.V

-94

-96

Eindhoven, Nederländerna

642

102

  Medius Sas

Paris, Frankrike

137

-43

  Meduis Aps

Köpenhamn, Danmark

  Medius AS

Oslo, Norge

  Medius Software Inc.

Raleigh, NC, USA
Kapitalandel,
%

Röstandel,
%

Antal
aktier

Medius Research & Development AB

100

100

1000

Medius International AB

100

100

500

19

-78

1 251

77

18

-51

Redovisat
värde

Redovisat
värde

2011-12-31

2010-12-31

100

100

50

50

  Medius Sverige AB

100

100

500

50

  Medius Poland Sp.Zo.o

100

100

10

117

  Medius Software Pty Ltd

100

100

  Medius Workflow Ltd

100

100

1

  Medius Business Process Software B.V

100

100

180

170

  Medius Sas

100

100

200

190

  Medius Aps

100

100

100

105

  Medius AS

100

100

100

134

  Medius Software Inc.

100

100

100

Totalt

NOT 22

Linköping 2012-06-01

150

Namn

Namn

Styrelsen och Verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed
och ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för bolaget ger en rättvisande
översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

150

916

Uppgifter om moderbolaget 

Medius AB är ett svenskregistrerat företag med huvudkontor i Linköping, Platensgatan 8, 582 20 Linköping. Medius AB tillsammans med
dotterbolagen bildar koncernen.
			

Lars Karlsson
Ordförande
PER NORDLING

PEDER HOLM

Verkställande Direktör
Ledamot

Ledamot

MIKAEL LINDBLOM

HÅKAN GYRULF

Ledamot

Ledamot
Göran Matz
Ledamot

Min revisionsberättelse har angivits den 2012-06-01.

JONAS LEEK
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Medius AB
Org nr 556616-3654
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Medius AB för år 2011. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 20-41.

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

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna

Medius AB, 556616-3654
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riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen och koncernredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2011 och
av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Medius AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Linköping den 1juni 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Jonas Leek
Auktoriserad revisor

Medius AB, 556616-3654
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2011
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BOLAGSSTYRNING

STYRELSE OCH REVISOR
Per Nordling

Lars Karlsson

Peder Holm

Håkan Gyrulf

Mikael Lindblom

Göran Matz

Ledamot
Född 1962. Civilingenjör från Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm. Doktorandstudier i Industriell Marknadsföring
vid Linköpings Tekniska Högskola.

Ordförande
Född 1948. Civilekonom och doktorandstudier i Industriell marknadsföring vid
Linköpings universitet och Linköpings
Tekniska Högskola.

Ledamot
Född 1950. Ekonomexamen Linköpings
Högskola

Ledamot
Född 1972. Civilekonom från Linköpings
Universitet.

Ledamot
Född 1967. Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Övriga styrelseuppdrag: -

Nuvarande befattning: Vice President of
Sales, Medius AB

Övriga styrelseuppdrag: Martin Olsson
Cashar

Övriga styrelseuppdrag: Avionetics AB,
Ackell & Associates AB, Sigel Ltd Pty och
Pemino AB

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i
Litium Affärskommunikation AB, Millnet
AB, Gothia AB, TelliQ AB och Dynamic
Code AB. Ledamot i Arkub AB och
FastPartner AB.

Ledamot
Född 1972. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt studier vid
University of North Carolina. Innehar
även en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat
Maskinteknik vid Chalmers Tekniska
Högskola. Styrelseledamot sedan 2009.
Övriga styrelseuppdrag: Heptagon Microelectronics, Besedo Global Services AB,
Emric AB, 21 Grams AB samt nomineringskommitten för Ignis ASA (Oslo Stock
Exchange).

Tidigare befattningar: Ekonomichef på
IFS AB, VD på Booksy AB och säljansvarig på SYSteam CAB AB.

Nuvarande befattning: IT-direktör
Martin&Servera

Nuvarande befattning: Chief Executive
Officer, Medius AB.
Tidigare befattningar: VD på Usesoft AB,
regionchef på Benefit AB, konsultchef
på IFS AB och logistikansvarig på Saab
Flygdivisionen AB.
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Nuvarande befattning: Egen företagare
inom affärs- och organisationsutveckling.
Tidigare befattningar: Ekonomichef, VD
och styrelseordförande i Arnek Annonsbyrå AB, samt grundare, VD och
styrelseordförande i IFS AB.

Nuvarande befattning: Investment Director,
InnovationsKapital Nordic Advisors AB.
Tidigare befattningar: Investment Analyst
och Investment Manager, InnovationsKapital Nordic Advisors AB.

Nuvarande befattning: Tidigare befattningar: Diverse ekonomibefattningar inom Unileverkoncernen,
CFO i dotterbolag inom Euroc koncernen samt CFO befattningar i Munters,
Intentia och IFS.

Tidigare befattningar:  IT-direktör Servera
R&S AB

JONAS LEEK
Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB
Född 1972. Auktoriserad revisor. Revisor
i bolaget sedan 2009.
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KoncernLEDNING

Per Nordling

Mikael Lindblom

Johan Castevall

Niclas Lilja

Eva Eriksson

Chief Executive Officer
Född 1962. Civilingenjör
från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm.
Doktorandstudier i Industriell
Marknadsföring vid Linköpings Tekniska Högskola.

Vice President of Sales
Född 1972. Civilekonom från
Linköpings Universitet.

Chief Financial Officer
Född 1978. Civilingenjör i Industriell
Ekonomi från Linköpings Tekniska
Högskola samt studier vid University of
Massachusetts i Boston.

Vice President of Product Development
Född 1978. Civilingenjör i Industriell
Ekonomi från Linköpings Tekniska
Högskola.

Human Resources Manager
Född 1963. Studier i ekonomi och
HR vid Örebro Universitet.

Nuvarande och tidigare befattningar:
Anställd på Medius sedan 2003 med
nuvarande befattning som CFO. Tidigare
har Johan haft flera befattningar på
Medius, däribland som Vice President of
Operations, regionchef för Stockholm, affärsområdesansvarig för Consulting samt
affärsområdesansvarig för International.
Johan har tidigare arbetat på riskkapitalbolaget Windmill AB.

Nuvarande och tidigare befattningar:
Anställd på Medius sedan 2003
med nuvarande befattning som Vice
President of Product Development.
Tidigare har Niclas haft flera olika
befattningar på Medius, däribland
som utvecklingsansvarig samt som
Konsult inom en rad olika affärsområden. Niclas har tidigare arbetat på
TietoEnator AB.

Nuvarande och tidigare
befattningar: Se föregående
sida.
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Nuvarande och tidigare
befattningar: Se föregående
sida.

Nuvarande och tidigare befattningar: Anställd sedan 2008 med
nuvarande befattning som ansvarig
för HR. Eva har tidigare innehaft
befattningen som CFO på Medius.
Tidigare har Eva haft befattningar
som ekonomi- och personalchef Ibitec
AB, ekonomichef DataVis AB och
därefter som CFO för hela DataViskoncernen.
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ADRESSER
Sverige - Huvudkontor
Medius AB
Platensgatan 8
582 20 Linköping
Sweden
Stadsgården 6, plan 7
116 45 Stockholm
Sweden
Lilla Bommen 1, plan 16
411 04 Göteborg
Sweden
Munktellstorget 2,
633 43 Eskilstuna
Sweden

Australien
Medius Software Pty Ltd.
Level 2, Building 8, 49
Frenchs Forest Rd
Frenchs Forest, NSW 2086
Australia
Danmark
Medius Aps
Delta Park 46
DK-2655 Vallensbæk
Denmark
Frankrike
Medius SAS
14, Avenue d’Eylau
75116 Paris
France

Norge
Medius AS
Rådhusgata 23
NO-0158 Oslo
Norway
Polen
Medius Poland Sp. z o.o.
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
Poland
Nederländerna
Medius Business Process
Software B.V.
Victorialaan 15
5213 JG ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

Storbritannien
Medius Ltd.
1 Furzeground Way,
Stockley Park
UB11 1BD Heathrow
United Kingdom
USA och Kanada
Medius Software Inc.
3737 Glenwood Avenue,
Suite 100
Raleigh, North Carolina
27612
USA

DECEMBER 2011
Medius AB, 556616-3654
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