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Väsentliga händelser under 2011


















IBA Dosimetry lade 2011 en ramorder till dotterbolaget C-RAD Imaging AB för leverans av
dioddetektorer till ett värde av 4,8 MSEK och utfallet blev 6,0 MSEK.
Samarbetsavtal med Skånes Universitetssjukhus och order på sju Catalyst system
Ett utvecklingsavtal har skrivits under med Elekta
C-RADs företrädesemission inbringade 32,6 MSEK och övertecknades med 65 %
Nytt konvertibellån tecknades med Norrlandsfonden
Installation av sex Catalyst system
Avsiktsförklaring undertecknad med dosimetriföretag
Order på ett första GEMini ED system
Nedskrivning av aktiverad utveckling GEMini
Omsättningen uppgick till 14,9 MSEK (14,2 MSEK)
Orderingången uppgick till 23,92 (16,55) MSEK
EBITA -16,5 MSEK (-6,3 MSEK)
Resultat efter skatt - 42 607 kSEK (-9 838 kSEK)
Resultat per aktie efter skatt -2,68 SEK (-0,80 SEK)
Soliditet 66 % (71 %)
Likvida medel 24 600 kSEK (19 376 kSEK)
Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 19 personer (21)

Väsentliga händelser efter periodens utgång




Två order på Sentinel från Elekta Kina
Nytt ramavtal för 2012 med IBA Dosimetri till ett värde av 6,1 MSEK
Ett nytt samarbetsavtal undertecknat med Uppsala Akademiska sjukhus

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:
”Orderingången för fjärde kvartalet utvecklades mycket starkt. För helåret uppgick orderingången till 23,9 MSEK eller
+45% jämfört med föregående år. Den större delen av denna orderingång har inkommit efter påbörjade leveranser av
Catalyst under årets sista två månader. Omsättningen är däremot på samma nivå som föregående år. En stor del av
orderingången kommer att faktureras under 2012. Orderstocken inför 2012 har kraftigt ökat till 12,8 MSEK.
För att säkerställa en kraftig expansion under 2012 har omfattande investeringar genomförts i produktutveckling och i
uppbyggnad av marknads- och säljorganisationen. Detta har tillfälligt påverkat resultatet negativt.
Samarbetet med universitetssjukhuset i Salzburg har utvecklats väl. GEMinis prestanda har förbättrats. Ett fortsatt
utvecklingsprogram för 2012 har blivit överenskommet. Denna utveckling samt satsningar inom dosimetri har medfört ett

ifrågasättande av tidigare aktiverad utveckling inom dotterbolaget C-RAD Imaging AB. Efter genomförda
nedskrivningsprövningar har C-RAD beslutat att skriva av all aktiverad utveckling inom detta bolag.
C-RAD gruppen visar därmed ett resultat på -42,6 MSEK att jämföra med resultatet efter skatt för 2010 på -10,3
MSEK.
Med ett starkt och innovativt produktprogram, en förstärkt marknads- och säljorganisation samt fungerande tekniska och
kommersiella samarbeten med de viktigaste strålterapiföretagen är förväntningarna för 2012 höga. Säljaktiviteterna kommer
att vara fokuserade på nyckelmarknader i Europa, Nordamerika och Ostasien.”

C-RAD AB (publ)
Årsrapport för 2011
1 januari-31 december 2011
Siffror inom parentes avser motsvarande period
föregående år.
Styrelsen och verkställande direktören för CRAD AB (publ) får härmed avge rapport för
helåret 2011.

Moderbolaget C-RAD ABs B-aktie listades på
Aktietorget juli 2007. Den 15 februari 2010
godkändes C-RAD för upptagande till handel på
NASDAQ OMX First North Premier. Första
dag för handel med C-RADs B-aktie på First
North Premier var den 8 mars 2010. Mangold
Fondkommission har utsetts till C-RAD’s
Certified Adviser.
Väsentliga händelser under året


Företaget
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för
användning inom avancerad strålbehandling.
Gruppen tillhandahåller produkter och system
för positionering, tumörlokalisering och
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen.
All produktutveckling sker i tre helägda
dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. CRAD Imaging AB är placerat i Östersund medan
de övriga företagen har sin verksamhet i
Uppsala. Det helägda dotterbolaget C-RAD
Incorporated, beläget i Chicago IL, är ett
säljbolag med fokus på den nordamerikanska
marknaden. Dotterbolaget bedriver ingen egen
utveckling. Totalt är 19 personer för närvarande
anställda i företagen.
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i
forskning och utveckling från Karolinska
Institutet i Solna och Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm. Avknoppningarna har
genomförts under perioden 2001 till 2004.
C-RADs lösningar är speciellt utvecklade för de
avancerade behandlingsmetoderna inom
strålterapi.











Samarbetet med IBA Dosimetry har under
2011 utvecklats väl. För 2011 har ett nytt
ramavtal undertecknats. Ordersumman
uppgår till 4,8 MSEK.
Samarbetsavtal har skrivits under med
Skånes Universitetssjukhus. Samarbetet är
framför allt inriktat på validering av Catalyst
och vidareutveckling av gatingfunktionalitet.
Två Catalystsystem har beställts och
installerats på sjukhuset. Ytterligare fem
Catalyst system har beställts.
I samarbete med Swedish Health Services i
Seattle har ett utvecklingsavtal skrivits under
med Elekta. Samarbetet avser utveckling av
funktionalitet för andningsstyrd
strålbehandling. Ett första Catalystsystem
har installerats. Systemet får först efter FDA
godkännande användas kliniskt.
C-RAD AB har framgångsrikt avslutat en
nyemission. Denna blev övertecknad med
65 %. Styrelsen beslutade att utnyttja en
överteckningsoption på 10 MSEK. Totalt
tecknades aktier till ett värde på 32,1 MSEK.
Norrlandsfonden har beslutat, att i samband
med emissionen, försvara sin position i
bolaget. Samtidigt förlängs villkoren för
tidigare konvertibellån.
De första sex Catalystsystemen har
installerats på kliniker i Sverige, Tyskland
och USA








En avsiktsförklaring har skrivits under med
ett ledande företag inom dosimetri-området.
Baserat på C-RADs unika GEMiniteknologi
är avsikten att utveckla en detektor för
användning inom dosimetriområdet. I en
första förstudie kommer C-RAD att föreslå
en lämplig design av detektorn.
Avtal undertecknades i början av 2011 med
Paracelsus Medical University vid
universitetskliniken i Salzburg för klinisk
utvärdering och integrering av GEMini ED
på en linac från Elekta. Samarbetet har varit
framgångsrikt och resulterat i förbättrade
prestanda av systemet.
Ett första GEMini ED system har beställts
och installerats på kliniken.
Efter genomförda nedskrivningstester
beslutar bolaget att skriva ner aktiverad
utveckling i C-RAD Imaging AB med totalt
18,1 MSEK. Nedskrivningen har ingen
kassaeffekt. GEMini som bildplatta
utvecklas vidare i samarbete med
universitetskliniken i Salzburg. Ett program
för 2012 och 2013 är under utarbetande.
Vidare har utveckling inletts för användning
av GEMini inom ett helt nytt område,
nämligen dosimetri.

Väsentliga händelser efter perioden






C-RAD har från Elekta i Kina erhållit order
på två Sentinelsystem. Sentinel kommer att
levereras med Elektas Axesse system och
leverera korrektionsdata till Elektas mest
avancerade behandlingsbord Hexapod Evo.
Efter godkännande kommer Elekta Kina att
inkludera Sentinel som en standardprodukt.
IBA har för 2012 lagt en ramorder på 6,1
MSEK för leverans av sammanlagt 1835
detektorer. Jämfört med ramordern 2011
innebär detta en ökning med + 27%.
Ett nytt detektorchip med bättre tekniska
prestanda har utvecklats. Leveranser med
detta nya chip kommer att inledas under
kvartal två 2012.
Ett nytt samarbetsavtal har undertecknats
med Uppsala Akademiska Sjukhus. Det nya
avtalet inkluderar samtliga C-RAD´s
produktområden. Det kliniska samarbetet
kommer att fördjupas. Samarbetet innehåller
också utveckling av nya funktionaliteter

Finansiell utveckling under januari till
december 2011
Koncernens omsättning för helåret 2011
uppgick till 14 909 (14 235) kSEK, en mindre
ökning jämfört med samma period förra året.
Bolaget har efter genomförda
nedskrivningsprövningar beslutat att skriva
ner den aktiverade utvecklingen i
dotterbolaget C-RAD Imaging AB med 18
MSEK. Detta i kombination med stora
marknadssatsningar samt en minskad
aktivering i C-RAD Positioning i
kombination med ökande avskrivningar i
samma bolag, ger ett kraftigt försämrat
rörelseresultat på -42 104 kSEK (-9 420).
Avskrivningarna i gruppen uppick till 7 451
kSEK (3 100) för 2011.
Totalt för koncernen har 5 825 kSEK (7 118)
aktiverats avseende arbete för egen
utveckling under året. De totala
investeringarna i balanserade utgifter uppgick
till 18 116 kSEK (37 656).
Resultatet för året uppgick till -42 607 kSEK
(-9 838).
Koncernens likvida medel uppgick per den
31 december 2011 till 24 600 kSEK (19 376).
Kassaflödet uppgick till 5 137 kSEK (15 395).
Kassaflödet från den löpande verksamheten
samt investeringarna uppgick för 2011 till 26 593 kSEK (- 14 287). En försämring med
86 %.
Finansiell utveckling under fjärde
kvartalet 2011
Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till
3 660 kSEK (5 853). Rörelseresultatet för
fjärde kvartalet uppgick till - 24 768 kSEK (-2
080). Rörelseresultat före avskrivningar
uppgick till -4 802 kSEK (-1 362).
Koncernens egna kapital uppgick till 36 015
kSEK (48 117) och soliditeten till 66 % (71).
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -5 422 kSEK (4 204).
Som en följd av emissionen som
genomfördes under fjärde kvartalet uppgick
periodens totala kassaflöde till 22 241 kSEK
(372).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Framtidsutsikter

Inga väsentliga förändringar har skett under
perioden avseende väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer.

Med ett komplett produktprogram för
positionering, rörelseövervakning och
andningsstyrd strålterapi samt interface mot
Varians acceleratorer och förstärkt marknadsoch säljorganisation är förväntningarna på en
ökad orderingång och fakturering höga.
Säljaktiviteterna kommer att vara
koncentrerade på Europa, Nordamerika och
Ostasien.

Bolagets balanserade utgifter för utveckling
och patent uppgår till 18 MSEK fördelat
främst på de två produkterna Sentinel och
Catalyst. Skulle C-RAD’s satsning på
utvecklingen av Catalyst och Sentinel
misslyckas kan bolaget tvingas skriva ner
delar av eller hela andelen av aktiverade
utvecklingskostnader.
Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick per 31
december 2011 till 19 personer (21).
Transaktion med närstående
C-RAD Positioning AB har lagt ut
serietillverkningen av Sentinelsystemet till
ScandiFlash AB. Bolaget uppfyller ställda
kvalitetskrav. Erik Hedlund, VD C-RAD AB,
äger 30 % i ScandiFlash AB.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande fria
medel i moderbolaget (kSEK):
Balanserad förlust:
- 11 634 308
Överkursfond:
109 093 391
Årets resultat:
- 39 629 575
Total balanserad vinst:
57 829 508
Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att de balanserade vinstmedlen
överförs i ny räkning.

Resultaträkningar koncernen
(Belopp i kSEK)

2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

Nettoomsättning

3 660

5 853

14 910

14 235

Aktiverat arbete för egen räkning

875

2 050

5 825

7 118

Övriga rörelseintäkter

61

-

3

91

Inköpta varor o tjänster

-1 598

-2 781

-8 042

-6 003

Övriga externa kostnader

-3 068

-2 690

- 12 101

- 7 837

Personalkostnader

-4 725

-3 723

- 16 808

- 13 843

Av- och nedskrivningar

-19 966

-718

-25 584

-3 103

Övriga rörelsekostnader

-7

- 70

-307

-78

Rörelseresultat

-24 768

-2 080

-42 104

-9 420

Finansiella intäkter och kostnader

-153

-73

-503

-418

Resultat före skatt

-24 921

-2 152

-42 607

-9 838

Skatt på årets resultat

-

-

-

-

PERIODENS RESULTAT

-24 921

-2 152

-42 607

- 9 838

Övrigt totalresultat

0

0

0

0

Periodens totalresultat

-24 921

-2 152

-42 607

-9 838

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Resultat per aktie

2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

31 dec

31 dec

Antal aktier

15 868 820

12 298 091

15 868 820

12 298 091

Genomsnittligt antal aktier

15 868 820

12 298 091

15 868 820

12 298 091

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

16 986 428

13 501 360

16 986 428

13 501 360

1 117 608

1 055 269

1 117 608

1 055 269

Soliditet 1

66 %

71 %

66 %

71 %

Resultat per aktie före utspädning

-1,57

-0,17

- 2,68

- 0,80

Resultat per aktie efter utspädning

-1,47

-0,16

- 2,51

- 0,73

Eget kapital per aktie före utspädning

2,27

3,91

2,27

3,91

Eget kapital per aktie efter utspädning

2,12

3,56

2,12

3,56

Antal utestående optioner

Balansräkningar koncernen
(Belopp i kSEK)

2011

2010

31dec

31dec

Immateriella tillgångar

18 116

37 656

Materiella tillgångar

815

693

Finansiella tillgångar

109

106

Varulager

4 031

2 488

Kortfristiga fordringar

6 532

7 501

Likvida medel

24 600

19 376

Summa tillgångar

54 203

67 820

Eget kapital

36 015

48 117

Långfristiga skulder

9 859

8 545

Kortfristiga skulder

8 329

11 158

Summa eget kapital och skulder

54 203

67 820

Rapportering av segment – koncernen
Koncernen har sedan 1 januari 2009 implementerat IFRS 8 Rörelsesegment. Koncernledningen har
analyserat den interna rapporteringen och fastställt att koncernens verksamhet styrs och utvärderas baserat
på följande segment:
- Positioning: Laserskanner för patientpositionering vid strålbehandling.
- Imaging: Detektorplatta för identifikation av en cancertumörs läge innan strålbehandling.
Dioddetektorer för användning inom dosimetri.
- Innovation: System för extern strålbehandling.
(Belopp i kSEK)
okt-dec 2011

okt-dec 2010

2011

2010

1 379
2 281

3 660
2 193

8 067
6 509
333

9 385
4 850
0

3 660

5 853

14 909

14 235

Bruttoresultat per
segment
Positioning
Imaging
Innovation

758
1 305
0

2 064
1 008
0

4 566
4 777
333

5 521
2 802
0

Kundfordringar
fördelade per
segment
Positioning
Imaging
Innovation

1 851
2 210
0

4 882
952
0

1 851
2 210
0

4 882
952
0

8
4 051
0
-399

2 704
2 894
255
0

3 093
9 086
2 461
269

3 821
7 934
255
2 225

3 660

5 853

14 909

14 235

Intäkter per
segment
Positioning
Imaging
Innovation

Intäkter fördelade
per geografisk
marknad
Omsättning
Skandinavien
Europa
USA
Asien

Kassaflöden koncernen
(Belopp i kSEK)

2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

-24 768

-2 080

-42 104

- 9 420

19 967

718

25 583

3 103

-

18

-

32

-153

-90

-503

-450

- 4 954

- 1 434

- 17 024

- 6 735

-470

5 638

-3 403

1 721

-5 424

4 204

-20 427

-5 014

Kassaflöde
investeringsverksamheten

-394

-3 575

- 6 078

- 9 273

Kassaflöde
finansieringsverksamheten

28 057

-257

31 729

29 682

Periodens kassaflöde

22 239

372

5 224

15 395

Likvida medel periodens början

2 361

19 004

19 376

3 981

Likvida medel periodens slut

24 600

19 376

24 600

19 376

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet mm

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde löpande verksamhet
före förändring rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från löpande
verksamheten

Förändring i eget kapital koncernen
(Belopp i kSEK)

2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

Ingående balans periodens början

30 384

50 315

48 117

29 816

Nyemission

32 136

-

32 136

30 187

Emissionsutgifter

-1 993

-

-1 993

-2 117

Upplösning neg goodwill

-

-

-

-

Teckningsoptioner C-RAD AB

184

-

184

-

Eget kapital konvertibellån

227

-46

87

69

Periodens resultat

-24 921

-2 152

-42 606

-9 838

Periodens omräkningsdifferens

-2

Utgående balans vid periodens slut

36 015

90

48 117

36 015

48 117

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts EGkommissionen för tillämpning inom EU.
Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen.
Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2010.
Kalender
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget från och med den 18 maj 2012 och kan
beställas på telefon 018-66 69 30 eller via e-post info@c-rad.se
Delårsrapport för första kvartalet 2012 publiceras 24 maj 2012
Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler 1 juni 2012
Halvårsrapport 2012 publiceras 30 augusti 2012
Delårsrapport för årets tre första kvartal publiceras 28 november 2012

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Rapporten har
granskats av bolagets revisor.

Uppsala 24 februari 2012

Börje Bengtsson

Erik Hedlund

Styrelseordförande

Verkställande direktör
Styrelseledamot

Mats Thorén

Anders Brahme

Bengt Lind

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Granskningsrapport
Till styrelsen i C-Rad AB (publ)
Org. nr 556663-6157
Inledning

Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(bokslutskommunikén) för C-Rad AB (publ), per 31 december 2011. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34
och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min
översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA (International
Standards on Auditing) och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad
slutsats grundad på en revision har.
Slutsats

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig
anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Uppsala den 23 februari 2011

Thomas Lindgren

Auktoriserad revisor

C-RAD AB (publ)
Bredgränd 18
753 20 Uppsala
Telefon 018 - 66 69 30
Hemsida www.c-rad.se
Org. nr. 556663-9174

