C-RAD AB – Bokslutskommuniké 2013
Pressmeddelande 17 februari 2014

Fjärde kvartalet visar stark tillväxt av orderingång och omsättning
Väsentliga händelser under perioden januari-december 2013
• Nettoomsättning:
• Jan-Dec 45 (25,8) MESK +74%
• Okt-Dec 16,8 (11,4) MSEK+47%
• Orderingång:
• Jan-Dec 50,3 (33,1) MSEK +52%
• Okt-Dec 18,4 (15,1) MSEK +22%
• EBITDA:
• Jan-Dec -13,6 (-13,6) MSEK
• Okt-Dec -1,6 (0,7) MSEK
• Resultat efter skatt:
• Jan-Dec -20,7 (- 19,4) MSEK
• Okt-Dec -2,4 (-1,9) MSEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orderstocken uppgick till 21,4 (14,8) MSEK
Kassan uppgick till 10,3 (8) MSEK
Positivt kassaflöde från den operativa verksamheten under Q1 och Q4
Stora ordrar till Kina och Norge
De första ordrarna för det nyutvecklade systemet Catalyst HD
Lovande resultat med GEMini-detektorn
C-RAD har återbetalat lånet till ALMI Företagspartner under december
C-RAD och Elekta har frisläppt interfacet för andningsstyrd strålbehandling
Ny VD och CFO för C-RAD AB under Q3
C-RAD har ingått ett samarbets- och distributionsavtal med ScandiDOS för den
nordamerikanska marknaden under Q2
• Cyrpa förvärv i Q1

Väsentliga händelser efter årets slut
• Order på tre system till Azerbaijan
• China Food and Drug Administration har godkänt sentinelsystemet
Jämförelse av kvartal
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Kommentarer från Tim Thurn, CEO:
”Under 2013 kan C-RAD för första gången visa ett positivt kassaflöde för två kvartal. Under både det första och sista
kvartalet genererade den operativa verksamheten ett positivt kassaflöde.
Orderingången under Q4 uppgick till 18,4 MSEK, och är därmed det starkaste kvartalet i C-RADs historia. Bolaget visar
en orderingång på mer än 50 MSEK för året. Jämfört med föregående år, är detta en ökning med 52%.
Ett av de strategiska målen under 2013 har varit att bygga upp en stark egen säljkår som täcker våra huvudmarknader i
Nordamerika, Europa och Asien. Som ett resultat av detta, har orderingången på dessa marknader mer än fördubblats.
Tack vare det stora antalet leveranser under Q3 och Q4 har bolagets kassa stärkts. Orderstocken har ökat jämfört med
slutet av det tredje kvartalet. Omsättningen blev totalt 45 MSEK. Den nu slutförda integrationen av Catalyst och
Sentinel för andningsstyrd strålbehandling med Elektas linjäracceleratorer har gett C-RAD ökade möjligheter att erbjuda
uppgraderingar till befintliga installationer, samt öppnat upp möjligheter för nya kundprojekt. Under 2013 har ökningen
till största del kommit från försäljning av produkter för patientpositionering – Catalyst, Sentinel och CYRPA-lasrar. I
detta segment ökade intäkterna med 70 % jämfört med 2012.

Orderingången 2013
översteg 50 MSEK

C-RADs utveckling hade två mål för Q4: Lansering av Catalyst HD-systemet och GEMini-detektorn. Catalyst HD är
baserat på Catalyst-teknologin och är särskilt avsedd för stereotaktiska behandlingar och protonterapi. Omedelbart
efter produktlanseringen erhölls de första kundordrarna. Detta markerar endast början på denna produkt som är
särskilt anpassad för den nordamerikanska marknaden samt för ledande strålbehandlingskliniker i Europa. Utvecklingen
av GEMini-detektorn har fortlöpt väl. Trots att vi inte uppnådde målet att presentera de första kliniska bilderna innan
jul, så är de uppnådda resultaten förtroendeingivande. Kvarvarande punkter åtgärdas nu och kliniska bilder kommer att
kunna presenteras inom kort.

Catalyst HD lanserades i
december

Förberedelserna inför listbytet till NASDAQ OMX Small Cap är i sitt slutskede. Våra förväntningar är att kunna öka det
internationella intresset för C-RAD-aktien, samt att även attrahera institutionella investerare som i allmänhet endast
kan investera i bolag listade på auktoriserade marknadsplatser.

Listbyte till Small Cap
sker

Vi går in i 2014 med en stark säljorganisation och en attraktiv produktportfölj. Efter en bra start ser vi fram emot en
fortsatt god utveckling av bolaget under året.”

C-RAD AB, Bokslutskommuniké 2013

2

Väsentliga händelser under perioden jan-dec 2013

Ordrar från Kina
och Norge

Stora ordrar från Kina och Norge
Under andra halvan av 2013 visade utvecklingen av nya marknader positiva resultat i Europa och Asien. Beställningar
från Kina och Norge på elva system har bokats. Ett distributionsavtal har tecknats med det kinesiska företaget Beijing
HGPT Technology and Trade Co. Som en del i avtalet har C-RAD mottagit en första order av Catalyst- och Cyrpa HITsystem.

Samarbete på den
japanska
marknaden

LOI undertecknat med Elekta K.K. Japan
C-RAD och Elekta har ingått en avsiktsförklaring om samarbete inom försäljning, marknadsföring samt service för CRADs produkter. Produktpaket för nya installationer av Elektas linjäracceleratorer tillsammans med Catalyst och
Sentinel kommer att definieras. Uppgraderingspaket till kunder med befintliga linjäracceleratorer kommer också att
erbjudas. C-RAD kommer att utbilda Elektas serviceorganisation i att sköta installation och service av produkterna.
Därmed kommer kunder att ha tillgång till lokal försäljning och support.

Lån från ALMI är
återbetalda

C-RAD betalade tillbaka lånet från ALMI Företagspartner i december
Lån från ALMI Företagspartner med det återstående beloppet 794 kSEK per den 30 september 2013, har betalats
tillbaka under december. Därmed har C-RAD - vid sidan av konvertiblerna från Norrlandsfonden - inga ytterligare lån.

Samarbetsavtal för
den amerikanska
marknaden

Första ordrar av
Catalyst HD

C-RAD ScandiDos
C-RAD har undertecknat ett samarbetsavtal som innebär en sammanslagning av försäljningsresurserna på den viktiga
nordamerikanska marknaden, med bolaget ScandiDos från Uppsala. Båda bolagen arbetar inom området strålterapi och
bidrar med sina produkter till förbättrad kvalitet och precision vid cancerbehandling. Avsikten med det strategiska
partnerskapet är att öka närvaron hos kunderna, utnyttja synergier och därigenom öka effektiviteten i
försäljningsarbetet.
Första ordrar för det nyutvecklade Catalyst HD-systemet
Catalyst HD-systemet, särskilt framtaget för användning inom protonterapi och för avancerade stereotaktiska
behandlingar, har lanserats i december. Catalyst HD är baserad på patenterad C-RAD-teknologi. Med en unik
konfiguration av multipla 3D-kameror och nyutvecklad mjukvara erbjuder systemet överlägsen prestanda för alla
behandlingar där bordsrotationer utförs. Sammanlagt har fyra system beställts från kunder i Europa och Nordamerika
under 2013.
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Väsentliga händelser under perioden jan-dec 2013

211 700 optioner
omvandlade

C-RADs produkter
ingår i Elektas prislista

Framgångsrikt optionsprogram för anställda
C-RAD beslutade om ett optionsprogram för de anställda i november 2011. Konverteringsperioden avslutades 24
oktober 2013. Ett stort antal anställda anmälde sig för att omvandla sina optioner till aktier. Styrelsen godkände 25
oktober 2013 att emittera 211 700 nya aktier.
C-RAD och Elekta frisläppte interface för andningsstyrd strålbehandling
Den gemensamma valideringen av C-RADs Catalyst och Elektas Response 2 interface har framgångsrikt slutförts.
Catalyst, såväl som C-RADs lösning för 4DCT, baserad på Sentinelteknik, är nu tillgängliga för kliniker världen över. Den
nya lösningen presenterades för kunder på ASTRO-mötet i Atlanta. De första systemen i Europa och i USA har
installerats. Ett försäljnings- och distributionsavtal tecknades i början av 2013. Elekta säljer på icke exklusiv basis, CRADs produkter för andningsstyrd strålbehandling. Behandlingsmetoden används när tumören ligger nära hjärtmuskeln,
för att minimera dosen till denna.

Framgångsrik
försäljning av Cyrpas
laserprodukter

Lyckad start av försäljning av Cyrpas laserprodukter
Som en del av investeringen i Cyrpa har de båda företagens försäljningsorganisationer slagits samman. Existerande
försäljningskanaler och avtal med distributörer har modifierats och därmed har försäljningsnätet utökats för båda
parter. Cyrpas laserprodukter för den globala strålterapimarknaden tillverkas av C-RAD i Uppsala. Under 2013 har
ordrar mottagits från Tyskland, Kina och andra delar av Asien.

Framgångsrika tester
av GEMini

Slutfas för utvecklingen av GEMini
Nya tester med GEMini-detektorn har framgångsrikt genomförts i Salzburg. Kliniska bilder visar att de
hårdvarumodifikationer som införts leder till förbättrad kontrast och upplösning. Ett test för att ytterligare reducera
effekterna av spridd strålning visar på väsentligt förbättrad bildkvalitet. Den kliniska lösningen kommer att valideras
under första kvartalet 2014. Vi är övertygade om att den nya detektorn, som den enda detektorn på marknaden,
kommer att uppfylla högt ställda krav för användning både som bildgivande system och för in vivo-dosimetri inom
avancerad strålterapi.
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Väsentliga händelser under perioden jan-dec 2013

Deloitte Fast 50
ranking

Ny CEO och CFO

C-RAD placerar sig som number 9 på Deloittes “Fast 50” 2013 rankinglista
C-RAD placerade sig som nummer 9 på Deloittes ”Fast 50” ranking i Sverige. Med detta resultat är C-RAD det bäst
rankade företaget, som arbetar inom hälso-och sjukvårdssektorn. År 2003 startade Deloitte med ”Fast 50” som en
korsindustriranking för bolag inom teknologisektorn. Alla teknikföretag i Sverige deltar i denna rangordning.
Ny CEO och CFO för C-RAD AB
Tim Thurn har utnämnts till VD för C-RAD AB.
Tim Thurn anställdes i C-RAD-koncernen under maj 2011. Sedan dess har han varit ansvarig för dotterbolaget C-RAD
Positioning AB. Före sin anställning på C-RAD Positioning AB ansvarade han för försäljningsaktiviteterna inom det tyska
bolaget LAP, för regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika. Under de senaste sex åren har han arbetat inom
strålterapiområdet med fokus på patientpositionering.
Erling Tomasson har utnämnts till CFO.
Erling Tomasson arbetade på Deloitte mellan 2000 och 2012. 2007 blev Erling partner hos Deloitte på Island. Han har en
bred kunskap inom redovisning och finansiering och under sin tid på Deloitte var han ansvarig för både IFRS Service Line
och Transaction Service Line inom finansiell rådgivning. Erling anställdes av C-RAD under augusti 2013.

Strategisk investering
i Cyrpa Medical

Cyrpa
För att kunna bygga ut och stärka den egna säljorganisationen krävs en breddning av produktprogrammet. C-RAD
tecknade ett avtal om att förvärva det belgiska bolaget Cyrpa International SPRL. C-RAD har i ett första skede förvärvat
29 procent av bolagets aktier och har en option att förvärva resterande 71 procent under 2016. Tillverkningen av
Cyrpas produkter har under våren flyttats till C-RADs huvudkontor i Uppsala. Cyrpa har utvecklat och introducerat nya
innovativa produkter för virtuell simulering och för användning vid strålbehandling. Cyrpa är det enda företaget med
lasersystem, som kan växlas mellan rött och grönt ljus. Med produkten Smart Phantom kan systemen kalibreras med en
noggrannhet på 0,1 mm. Kalibreringen görs på några få minuter. Med nuvarande teknik från konkurrenter är detta
moment mycket tidsödande och tar mycket tid för personalen på strålbehandlingsklinikerna.
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Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång
Framgångsrik
affärsutveckling

Sentinel godkänd
i Kina

Order på tre system till Azerbaijan
Azerbaijan Medical University har beställt ett Sentinel-system, ett fullt utrustat Catalystsystem och ett Cyrpalasersystem. Leverans av dessa system planeras till första kvartalet 2014. Ordern är ett omedelbart resultat från
säljsamarbetet mellan C-RAD och Cyrpa. Som en del i investeringen i det fransk-belgiska företaget Cyrpa har
säljnätverken integrerats för att stärka den globala närvaron för båda företagen.
The China Food and Drug Administration har godkänt Sentinelsystemet
Ett CFDA godkännande är en förutsättning för att medicinstekniska leverantörer ska kunna delta i de flesta offentliga
upphandlingar för statligt finansierade sjukhus. Majoriteten av cancercentra i Kina är antingen regionalt finansierade
eller militärsjukhus. Godkännandet omfattar funktionalitet för patientpositionering och rörelseövervakning.
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Finansiell utveckling oktober till december 2013
Koncernens nettoomsättning uppgick till 16,8 (11,4) MSEK under perioden okt-dec vilket är en förbättring med cirka 47 procent jämfört med
samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (-1,5) MSEK.
Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i
årsredovisningslagen för koncernen, och enligt Årsredovisningslagen för moderbolaget. För koncernen och moderbolaget har samma
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Nya eller omarbetade IFRS-standarder under 2013
har inte påverkat C-RAD under perioden och i nuläget kända förändringar förväntas inte påverka C-RAD under 2013.
Investeringar
Bolagets balanserade utgifter för utveckling och patent uppgår till 12,4 MSEK, som till betydande del avser Sentinel och Catalyst. Totalt för
koncernen aktiverades 3,9 (0,6) MSEK avseende arbete för egen utveckling av Gemini och Catalyst HD. Aktiveringen I fjärde kvartalet uppgick till
1,4 MSEK.
Förvärvet av minoritetsposten i Cyrpa påverkar också balansräkningen, som en direkt investering med 9 MSEK. Där utöver beviljades ett lån till
Cyrpa på 501 kEUR, i enlighet med köpeavtalet.
Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december till 28 (22) personer.
Transaktion med närstående
Scandiflash AB tillverkar och slutmonterar C-RAD-systemen Sentinel och Catalyst. Erik Hedlund, styrelseledamot i C-RAD AB, äger 30 % i
Scandiflash AB. Fakturering från Scandiflash i Q4 uppgick till 2 MSEK, och totalt 5 MSEK i 2013.
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Teckningsoptioner
På extra årsstämma 24 november 2011 beslutades att emittera teckningsoptioner till samtliga anställda och styrelsens ledamöter. Högst 600 000
teckningsoptioner gavs ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varav tecknades 600 000. Optionerna köptes av personer som var eller
hade varit anställda i koncernen samt en styrelseledamot i C-RAD AB. När optionerna förvärvades av dessa personer skedde det till marknadspris
beräknat enligt Black & Scholes-modellen. 211 700 av teckningsoptionerna utnyttjandes i inlösenperioden 1-24 oktober 2013, som ledde till att
aktiekapitalet ökades med 31 755 SEK. Enligt programmets villkor omräknades teckningskursen på grund av nyemission i mars 2013. Omräknad
teckningskurs var 16,4 SEK och totala beloppet uppgick därför till 3 469 763 SEK. Det tidigare programmet som genomfördes efter beslut på
årsstämman 2008 avslutades 2011.
Lån från ALMI Företagspartner betalat
Lån från ALMI Företagspartner med det återstående beloppet 794 kSEK per den 30 september 2013, har betalats tillbaka helt under december.
Därmed har C-RAD - vid sidan av konvertiblerna från Norrlandsfonden - inga ytterligare lån.
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Koncernens resultaträkning
Resulträkning koncernen
Belopp i kSEK

2013
Okt-Dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Totala rörelsens intäkter

2012
Okt-Dec

2013
Jan-Dec

2012
Jan-Dec

16 796
1 444
0
18 240

11 384
0
1 855
13 239

45 036
3 853
0
48 890

25 776
591
2 393
28 760

-6 494
-5 848
-7 463
-1 163
-42
-21 010

-3 974
-3 707
-4 908
-2 125
0
-14 714

-19 503
-19 935
-23 694
-5 733
-42
-68 907

-11 444
-13 196
-17 622
-5 415
-133
-47 809

Rörelseresultat (EBIT)

-2 770

-1 475

-20 018

-19 049

Resultat från andelar i intr.företag
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat före skatt

-232
623
-2 379

13
0
-1 462

-426
-252
-20 695

0
-339
-19 389

0

0

0

0

Periodens resultat1)

-2 379

-1 462

-20 695

-19 389

Differenser vid omräkning av
utlandsverksamheten
Periodens totalresultat

21
-2 358

0
-1 462

89
-20 606

0
-19 389

-0,12
-0,12

-0,03
-0,02

-1,14
-1,07

-1,22
-1,11

Rörelsens kostnader
Inköpta varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Totala rörelsens kostnader

Skatt på periodens resultat

Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
1)

100% hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Koncernens balansräkning

Balansräkning koncernen
Belopp i kSEK

2013
31-dec

2012
31-dec

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

12 380
3 294
13 327
4 105
18 703
10 262
62 072

13 492
2 756
106
3 139
10 670
7 961
38 125

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

38 328
12 186
11 558
62 072

16 264
9 295
12 566
38 125

-1,17
-1,07
62%

-1,22
-1,11
43%

Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Soliditet
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Koncernens kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys koncernen
Belopp i kSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet mm
Erlagd ränta
Kassaflöde löpande verksamhet före
förändring rörelsekapital
Förendring i rörelsekapital
kassaflöde från löpande verksamheten
Kassaflöde investeringsverksamheten
Kassaflöde finansieringsversamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel periodens slut
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2013
Okt-Dec

2012
Okt-Dec

2013
Jan-Dec

2012
Jan-Dec

-2 401

-1 476

-20 018

-19 020

-739
-63

2 456
13

1 792
-569

5 604
-339

-3 202
3 595
393
-67
2 573
2 898
7 348
15
10 262

993
3 593
4 586
-1 242
-808
2 536
5 393
32
7 961

-18 794
-9 249
-28 043
-14 197
44 496
2 255
7 961
45
10 262

-13 755
691
-13 064
-2 729
-808
-16 601
24 600
-38
7 961
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Rapportering av segment – koncernen

Segmentrapportering
Belopp in kSEK

Positioning extern försäljning
Imaging extern försäljning
Imaging intern försäljning
Totalt
Resultat från andelar i intr.företag
Financiella intäkter och kostnader
Resultat före skatt

Segment intäkter
2013
2012

36 987
6 259
1 790
45 036

16 278
6 566
2 932
25 776

Segment resultat
2013
2012

-16 824
-3 194
0
-20 018

-19 049
0
0
-19 049

-426
-252
-20 695

0
-339
-19 389

Notera:
Koncernens Segmentrapportering börja gälla från och med den 1 januari 2009, koncernen har implementerat IFRS 8 Rörelsesegment.
Koncernledningen har analyserat koncernens interna rapportering och fastställt att koncernens verksamhet styrs och utvärderas, baserat
på följande segment:
Positioning: En laserskanner för positionering av patienter under strålbehandling.
Imaging: En detekteringsplatta för lokalisering av en cancertumör före behandling. Dioddetektorer för användning inom dosimetri.
Aktiviteter mellan segmenten: En del av de anställda inom Imaging har arbetat för Positionings verksamhet och intäkterna här är i första
hand för att kompensera för personalkostnad.
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Koncernens rapport över förändringar i Eget kaptal

Förändring i eget kapital koncernen
Belopp i kSEK
Ingående balans årets början
Nyemission
Emissionsutgifter
Eget kapital konvertibellån
Periodens totalresultat
Övriga transaktioner
Utgående balans vid periodens slut
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2013
Jan-Dec
16 264
45 407
-3 030
-149
-20 695
530
38 328

2012
Jan-Dec
36 015
0
0
-244
-19 389
-119
16 264
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Uttalande från Styrelsen och VD
Helårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Uppsala, 17 februari 2014

Börje Bengtsson
Styrelseordförande

Tim Thurn
Verkställande direktör

Erik Hedlund
Styrelseledamot

Frank Lohr
Styrelseledamot

Bengt Lind
Styrelseledamot

Peter Hamberg
Styrelseledamot

C-RAD AB (publ)
Bredgränd 18 753 20 Uppsala
Phone: +46 (0) 18 66 69 30
www.c-rad.com
Corp. ID number: 556663-9174

C-RAD AB, Bokslutskommuniké 2013

14

