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•  Orderingången ökade med 23 % till 81,5 (66,3) MSEK  
 (17 % i konstanta valutor).

•  Orderstocken uppgick till 451,6 (340,1) MSEK.

•  Intäkterna minskade med 6 % till 56,3 (60,0) MSEK

 (10 % i konstanta valutor), relaterat till svag   
 utveckling i Kina på grund av pandemin.

•  Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (6,2) MSEK,  
 motsvarande en marginal på 0,3 (10,4) %.

•  Nettoresultatet efter skatt uppgick till  
 -1,2 (3,2) MSEK.

•  Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,09) SEK.

Kvartalet januari-mars 2022 

Väsentliga händelser under kvartalet

Orderingång och intäkter (MSEK)

Summering finansiellt resultat första kvartalet

C-Rad AB januari–mars 2022

2022 öppnar med solid tillväxt i orderingång

Pressmeddelande 6 maj, 2022

DELÅRSRAPPORT

•  C-RAD fick order på sin SGRT-lösning till ett   
 protonterapicenter i USA på  9 MSEK.

•  German University Hospital lade en order på SGRT- 
 lösningar till C-RAD på 10 MSEK.

•  Riktlinjer som belyser den kliniska    
 implementeringen av ytskanning publicerade av AAPM.
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”

VD:s KOMMENTARER

Tim Thurn, VD

Vi inleder året med ett starkt  
momentum vad gäller orderingång, 
med mätbar tillväxt i alla regioner 
och en total tillväxt på 23 procent  
i kvartalet. 

DELÅRSRAPPORT 2022
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Vi inleder året med ett starkt momentum vad 
gäller orderingång, med mätbar tillväxt i alla 
regioner och en total tillväxt på 23 procent i 
kvartalet. Avseende intäkter hade vi en solid 
tillväxt i USA och Europa men på grund av 
ett tillfälligt uppehåll i leveranserna till Kina 
minskade de totala intäkterna jämfört med förra 
året, som en direkt konsekvens minskade även 
rörelseresultatet. De återkommande intäkterna 
från vår serviceverksamhet fortsätter att visa 
god tillväxttakt.

Det betydande behovet av cancervård i APAC-regionen skapar 
en underliggande efterfrågan på strålbehandlingsutrustning 
med hög precision. Detta i kombination med C-RAD’s starka 
närvaro och en utmärkt marknadsposition i regionen skapar 
ett momentum som återspeglas i en orderingångstillväxt 
på 34 procent. I USA kunde vi säkra ännu en order från MD 
Anderson, med flera C-RAD-system för installation i deras 
nybyggda protonanläggning. Ytterligare en större order 
erhölls från ett universitetssjukhus i Tyskland. 

Intäkterna minskade jämfört med förra året med 6 procent, 
på grund av den beklagliga återkomsten av pandemin i Kina 
som har bidragit till att installationer har försenats. Strikta 
nedstängningar i större städer har påverkat kunder och 
vår långvariga distributör i Kina, vilket lett till försenade 
betalningar med följden att färre leveranser skett jämfört 
med tidigare kvartal. De senaste två åren har lärt oss att både 
varaktigheten och konsekvenserna av pandemin är svåra att 
förutse. På medel-  och lång sikt är vi dock mycket positiva till 
potentialen i Kina. Nordamerika fortsatte den positiva trenden 
med en intäktstillväxt på 64 procent och EMEA växte med 
10 procent. APAC minskade med 45 procent, där Kina är 
den region som avsevärt minskade intäkterna jämfört med 
förra året.

Eftersom det är vår fasta övertygelse att ytskanning är på 
väg att bli vårdstandard, är vi mycket positiva till potentialen 
för vår teknik. För att fånga den potentialen och accelerera 
tillväxten har vi beslutat att under de kommande kvartalen 
stärka vårt kommersiella team på strategiska marknader 
med cirka en tredjedel.

Vår life cykle business med främst servicekontrakt fortsätter 
att växa snabbt i orderingång och intäkter med 195 procent 
respektive 47 procent –   vilket utgör 18 procent av den totala 
omsättningen mot 12 procent föregående år. Detta är en 
viktig drivkraft bakom den förbättrade bruttomarginalen och 
bekräftar återigen våra kunders långsiktiga engagemang för 
våra lösningar.

Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK för kvartalet, 
en betydande minskning jämfört med föregående år. 
Bruttomarginalen och rörelsekostnaderna är i linje med de 
senaste kvartalens nivå emedan de lägre intäkterna är den 
enda faktorn som förklarar minskningen av rörelseresultatet.

En viktig milstolpe på resan mot att göra ytskanning till 
vårdstandard inom avancerad strålterapi: Utgivningen av en 
oberoende rapport med riktlinjer för klinisk implementering 
och användning av ytskanning. En dedikerad arbetsgrupp 
bildad av AAPM (American Association of Physicist in 
Medicine) fick i uppdrag att tillhandahålla tekniska riktlinjer 
inom ytskanning. Slutsatsen av rapporten var att den kliniska 
användningen av ytskanning har ökat dramatiskt med 
påvisad användbarhet för initial patientpositionering och 
rörelseövervakning i realtid på en mängd olika anatomiska 
platser. Motsvarande arbetsgrupper på europeisk och 
nationell nivå arbetar med liknande riktlinjer för att göra det 
möjligt för centra att anpassa tekniken sömlöst.

Året har verkligen börjat med turbulens på världsscenen, 
där C-RAD har exponering mot Kina men mindre så i den 
tragiska situationen i Ukraina och Ryssland, utan lokala 
C-RAD-anställda och mycket begränsade affärsaktiviteter. 
Trots turbulensen förblir vi övertygade om att ytskanning
är på väg att bli vårdstandard, vår plan att öka våra 
försäljningsaktiviteter bekräftar  vår fasta tro på våra 
lösningar och den potential de har.

Tim Thurn, VD

Vår life cykle business med främst 
servicekontrakt fortsätter att växa snabbt 
i orderingång och intäkter med 195 procent 
respektive 47 procent –   vilket utgör 
18 procent av den totala omsättningen 
mot 12 procent föregående år. 

”
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Orderingång
Orderingången för första kvartalet uppgick till 81,5 (66,3) MSEK, en tillväxt på 23 procent. I konstanta valutor ökade 
orderingången med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. Nordamerika växer med 18 procent, med väsentligt 
bidrag av den separat tillkännagivna ordern till protonterapicentret MD Anderson av både system och flerårigt servicekontrakt. 
EMEA växte med 19 procent med solida resultat på våra huvudmarknader, med separat tillkännagivande av en order till 
Universitetssjukhuset Regensburg, som har blivit ett av de modernaste och ett av de mest effektiva sjukhusen i Tyskland sedan 
etableringen 1992. Ordern inkluderar flera system och ett flerårigt serviceavtal. APAC-regionen växte med 34 procent över 
hela regionen, inklusive Kina, vilket bekräftar att den tillfälliga förseningen i leveranser inte signalerar ett minskat intresse  
för ytskanning.

Q1 Orderingång (Mkr) – per produktgruppQ1 Orderingång (Mkr) – per marknad

Finansiell utveckling, gruppen

Intäkter
Intäkterna minskade med 6 procent till 56,3 (60,0) MSEK under kvartalet. I konstanta valutor var minskningen 10 procent. APAC 
minskade med 45 procent, där Kina är den region som avsevärt minskade intäkterna jämfört med förra året. Återkomsten av 
pandemin i Kina har påverkat vår långvariga distributör i Kina som följaktligen tog färre leveranser jämfört med tidigare kvartal. 
Nordamerika fortsatte den positiva trenden med en intäktstillväxt på 64 procent och EMEA växte med 10 procent.

Q1 Intäkter (Mkr) – per marknad Q1 Intäkter (Mkr) – per produktgrupp
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Det finns ett säsongsmönster i C-RADs verksamhet. Andra halvåret är vanligtvis den starkaste perioden, både vad gäller 
orderingång och intäkter. Detta beror på att ett stort antal kunder är sjukhus och kliniker som har årliga budgetar anpassade till 
kalenderåret. Eftersom den större delen av C-RADs kostnadsbas är fast, har fluktuationer i intäkterna en direkt påverkan på det 
kvartalsvisa rörelseresultatet. Volatilitet i orderingång mellan kvartal och marknad kan därmed förväntas i C-RADs verksamhet.

Säsongsmässighet

Orderingång, intäkter och rörelseresultat före jämförelsestörande poster (Mkr)

Orderstocken representerar order som har tagits emot men inte levererats och fakturerats. Orderstocken uppgick till 
451,6 (340,1) MSEK vid utgången av kvartalet, en ökning med 33 procent jämfört med samma period föregående år. Av den 
totala orderstocken avser 229,5 (169,8) MSEK produkter och 222,1 (170,3) MSEK Life Cycle Business (servicekontrakt).

Den vägda genomsnittliga leveranstiden för intäktsförda produkter under första kvartalet var sex månader. Den genomsnittliga 
leveranstiden för helåret 2021 var sju månader. Detta är tiden från mottagandet av en order tills leverans har skett, och därmed 
intäktsredovisning. Den genomsnittliga leveranstiden beror på flera faktorer och varierar mellan perioder.

38,0 MSEK, motsvarande 17 procent av orderstocken för Life Cycle Business, kommer att intäktsföras inom 12 månader, 
eftersom servicekontrakt intäktsförs över kontraktsperioden. Serviceavtalet kan vara upp till åtta år medan den vanligaste 
avtalstiden är tre till fem år.

Orderstock och omvandlingsfrekvens för ordrar

Orderstock (Mkr)
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Bruttovinst
Bruttovinstmarginalen var 64 (61) procent under första kvartalet 2022. Variationer i bruttovinsten kan förväntas mellan perioder 
då den är beroende av produktmixen och variation av försäljningskanaler på våra olika marknader, där en större del av 
direktförsäljningen var den främsta drivkraften bakom den förbättrade bruttomarginalen jämfört med samma kvartal 2021.

Externa kostnader
De externa kostnaderna för kvartalet uppgick till 14,9 (12,8) MSEK och är i linje med nivån för fjärde kvartalet 2021. Ökningen 
jämfört med föregående år är främst hänförlig till ökade resor och fysiska marknadsaktiviteter då pandemin har lättat upp i 
flera marknader.

Personalkostnader
Personalkostnaderna för kvartalet uppgick till 21,2 (16,0) MSEK, i linje med fjärde kvartalet 2021. Drivkraften bakom de 
ökade kostnaderna jämfört med föregående år är en förstärkning av organisationen, främst inom försäljning och services. 
Medelantalet anställda var 69 under första kvartalet 2022, jämfört med 57 under motsvarande period 2021. Vid kvartalets slut 
uppgick antalet anställda i koncernen till 70 (57).

Övrgia intäkter och kostnader
Övriga rörelseintäkter och kostnader avser i huvudsak fluktuationer i valutakurser, och därmed omvärdering av balansposter, 
som beskrivs närmare i avsnitt 2 i not 2.

Aktiverade utvecklingskostnader
Aktiveringarna under första kvartalet 2022 uppgick till 1,7 (1,1) MSEK och är relaterade till fortsatt utveckling av 
positioneringsprodukterna. Avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter uppgick till 1,2 (0,9) MSEK under kvartalet. 

Totala aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 16,4 (15,3) MSEK vid utgången av första kvartalet 2022.

Rörelse- och nettoresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,2 (6,2) MSEK, motsvarande en marginal på 0,3 (10,4) procent. Bruttomarginalen och 
rörelsekostnaderna är i linje med de senaste kvartalsnivåerna medan de lägre intäkterna är den enda faktorn som förklarar 
minskningen av rörelseresultatet. Som kommenterats i avsnittet säsongsvariationer är kostnadsbasen på kort sikt till stor del 
fast varmed fluktuationer i intäkter har en direkt inverkan på rörelseresultatet.  

Nettoresultatet efter skatt i kvartalet uppgick till -1,2 (3,2) MSEK, motsvarande -0,04 (0,09) SEK per aktie. Skattekostnaden avser 
enbart återföring av uppskjuten skattefordran för de svenska enheterna och påverkar inte kassaflödet. Den totala uppskjutna 
skattefordran uppgår till 11,8 (20,7) MSEK.
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Den 1 juli avslog patent- och marknadsdomstolen ett krav från en tidigare anställd på ersättning för en uppfinning som gjorts 
under dennes anställning. Vidare framgår av domstolens dom att den tidigare anställde ska stå för C-RADs juridiska avgifter, 
uppgående till 2,9 MSEK, vilka kommer att redovisas i resultaträkningen när de återbetalas. Domen överklagades av motparten 
22 juli, vilken har beviljats av domstolen med ej fastställt datum för detta. 

Avseende det statliga stöd som erhållits i Sverige har C-RAD, liksom många andra företag, upplevt fel med myndighetens 
rapporteringsinfrastruktur, vilket lett till ett felaktigt krav på ersättning från myndigheterna med en potentiell negativ effekt på 
resultatet om 0,9 MSEK. C-RAD bedömde yrkandet som ogiltigt och bestred det, förvaltningsrätten har i februari 2022 dömt till 
förmån för C-RAD varför yrkandet har återkallats. 

Alla kostnader för tvisterna redovisas som kostnad när de uppstår.

Nedan följer en sammanfattning av aktiva långsiktiga incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet består av teckningsoptioner 
värderade i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.

Tvister

Pågående incitamentsprogram

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 (1,3) MSEK för kvartalet. Det negativa rörelsekapitalet är ett  
resultat av en högre lagernivå för att säkra leveranskapaciteten och även negativt påverkad av de försenade betalningarna från 
Kina. Totala likvida medel vid periodens slut uppgick till 115,5 (111,6) MSEK. Därutöver har bolaget en outnyttjad kreditfacilitet  
på 20 MSEK.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -0,1 (-0,1) MSEK. Företaget har inga externa skulder och använder inte heller factoring, 
därav den försumbara finansiella kostnaden.

Kassaflöde och finansnetto

Angående väsentliga risker, osäkerhetsfaktorer och hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen för 2021.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det inträffade inga övriga väsentliga händelser under perioden utöver vad som har beskrivits ovan.

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden.

Övriga väsentliga händelser efter kvartalet
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21 juli, 2022
28 oktober, 2022
26 januari, 2023

Delårsrapport april-juni/webcast
Delårsrapport juli-september/webcast
Bokslutskommuniké 2022/webcast

Kommande rapporttillfällen

VD Tim Thurn och CFO Henrik Bergentoft presenterar delårsrapporten via Webcast fredagen den 6 maj kl 11:00 CET. Efter 
presentationen kommer det att finnas utrymme för frågor och svar. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att delta 
i presentationen live, vänligen registrera dig via länken nedan:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VBEfJPgCSnK_OM5-09IaMQ

En aktuell lista över aktieägare finns tillgängligt på följande länk; https://c-rad.com/investors/shareholders-se/

Presentation av delårsrapporten

Aktieägare

Ingen verksamhet bedrivs i moderbolaget förutom koncernledning och administration. För första kvartalet 2022 uppgick 
intäkterna för moderbolaget till 7,0 (6,3) MSEK och rörelseresultatet till 0,1 (-0,6) MSEK.

Årsstämman 2022 för C-RAD AB kommer hållas 6 maj 2022, utan fysisk närvaro med poströstning.

Moderbolaget

Årsstämma 2022

Vi är fortsatt säkra på våra möjligheter på marknaden, och är övertygade om att C-RAD har en god position för att dra nytta av 
denna möjlighet. C-RAD kommer att fortsätta att bidra till att effektivisera cancerbehandlingen för vårdgivare – att göra vården 
mer kvalitativ och säkrare för patienter och medicinsk personal.

Framtidsutsikter
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C-RAD ABs verkställande direktör bekräftar att denna rapport ger en rättvisande översikt av koncernens
verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Om det finns avvikelser mellan rapporten på engelska och svenska är det den svenska versionen som gäller. 

Uppsala, 6 maj 2022

VD:s försäkran

Tim Thurn
VD

C-RAD AB (publ) 
Sjukhusvägen 12 K, SE-753 09 Uppsala, Sweden
Telefon +46 (0)18 - 66 69 30 
www.c-rad.com                  
Org. nr. 556663-9174 
                     
För ytterligare information: 
Tim Thurn, VD, Telefon: +46 (0)18 66 69 30
 
C-RAD AB är sedan december 2014 noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. 
Informationen i rapporten är sådan som C-RAD skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen  
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  
den 6 maj 2022 kl 08.30.at 8:30 am.

C-RAD AB (publ)



Koncernens resultaträkningar i sammandrag Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

Mkr 2022 2021 2021

56,3 60,0 261,2

-20,2 -23,5 -95,5

36,2 36,6 165,7

64% 61% 63%

-14,9 -12,8 -52,5

-21,2 -16,0 -71,7

1,7 1,1 4,6

-2,6 -2,4 -9,7

1,0 -0,2 -0,3

Totala rörelsekostnader -36,0 -30,3 -129,7

Rörelseresultat 0,2 6,2 36,0

0,0 0,0 0,0

-0,1 0,0 -0,3

Resultat före skatt 0,1 6,2 35,7

-1,3 -3,0 -10,6

Periodens resultat -1,2 3,2 25,1

-0,04 0,09 0,74

-0,04 0,09 0,74

Koncernens rapport över totalresultat Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

Mkr 2022 2021 2021

Periodens resultat -1,2 3,2 25,1

Övrigt totalresultat

Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital

Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter 0,7 1,6 2,0

Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) -0,5 4,8 27,1

Summa totalresultat för perioden -0,5 4,8 27,1

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella tillg.

Övriga rörelseintäkter/kostnader

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Intäkter

Aktiverade utvecklingskostnader

Inköpta varor och tjänster

Övriga externa kostnader

Bruttoresultat

Bruttomarginal

Personalkostnader

Resultat per aktie före utspädning (kronor)

Resultat per aktie efter utspädning (kronor)

Skatt på periodens resultat

(hänförligt till moderbolagets aktieägare)

(hänförligt till moderbolagets aktieägare)

C-RAD AB (Publ) - Delårsrapport jan-mar 2022 Alla siffror hänvisar till C-RAD koncernen om inte annat särskilt anges



Rapportering per segment

Mkr

Intäkter per region och produkt

Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

2022 2021 2021

12,7 7,8 51,2

30,0 27,4 127,9

13,7 24,9 82,1

56,3 60,0 261,2

Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

2022 2021 2021

41,8 50,5 211,8

4,2 2,4 15,6

10,4 7,1 33,7

56,3 60,0 261,2

APAC

Summa

Summa

Intäkter per produktkategori

Positioneringsprodukter

HIT Laser

Life Cycle Business

Segmentsrapporteringen är baserad på samma redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen för 2021.

Nord- och Sydamerika

EIMEA

Intäkter per geografiskt område

C-RAD AB (Publ) - Delårsrapport jan-mar 2022 Alla siffror hänvisar till C-RAD koncernen om inte annat särskilt anges



Koncernens balansräkningar i sammandrag 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Mkr

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 17,3 17,7 17,0

Materiella anläggningstillgångar 3,1 3,0 3,3

Nyttjanderättstillgångar 8,9 9,4 9,3

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,1 0,0

Uppskjutna skattefordringar 11,8 20,7 13,1

Summa anläggningstillgångar 41,0 50,9 42,6

Omsättningstillgångar

Lager 25,9 21,1 17,2

Övriga kortfristiga fordringar 119,1 88,5 124,4

Likvida medel 115,5 111,6 122,4

Summa omsättningstillgångar 260,5 221,2 264,1

Summa tillgångar 301,5 272,1 306,7

Eget kapital

Eget kapital 230,6 208,4 231,1

Långfristiga skulder

Långfristiga leasingskulder 6,0 7,0 6,4

Summa långfristiga skulder 6,0 7,0 6,4

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder 64,9 56,7 69,2

Summa kortfristiga skulder 64,9 56,7 69,2

Summa eget kapital och skulder 301,5 272,1 306,7

C-RAD AB (Publ) - Delårsrapport jan-mar 2022 Alla siffror hänvisar till C-RAD koncernen om inte annat särskilt anges



Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

Mkr 2022 2021 2021

Rörelseresultat 0,2 6,2 36,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2,4 2,5 10,1

Erlagd ränta 0,0 0,0 0,0

2,5 8,7 46,1

Kassaflöde i rörelsekapital -7,4 -7,4 -27,9

Kassaflöde från löpande verksamheten -4,9 1,3 18,1

Investeringar -1,7 -1,2 -5,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,7 -1,2 -5,8

Nyemission 0,0 0,0 0,0

Optionsprogram 0,0 3,8 4,2

Amortering av lån 0,0 0,0 0,0

Amortering av leasingskuld -0,8 -0,8 -3,2

Kassaflöde finansieringsverksamheten -0,8 3,0 1,0

Periodens kassaflöde -7,4 3,1 13,4

Likvida medel vid periodens början 122,4 108,0 108,0

Kursdifferens i likvida medel 0,5 0,5 1,0

Likvida medel vid periodens slut 115,5 111,6 122,4

Förändringar i koncernens eget kapital Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

Mkr 2022 2021 2021

Ingående balans 231,1 199,8 199,8

Optionsprogram 0,0 3,8 4,2

Nyemission 0,0 0,0 0,0

Emissionsutgifter 0,0 0,0 0,0

Förändringar under perioden 0,0 3,8 4,2

Periodens totalresultat -0,5 4,8 27,1

Eget kapital vid periodens slut 230,6 208,4 231,1

(Hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

Mkr 2022 2021 2021

Intäkter 7,0 6,3 25,5

Rörelsens kostnader -6,9 -6,9 -25,0

Rörelseresultat 0,1 -0,6 0,5

Finansiella poster 0,0 0,0 -2,0

Resultat före skatt 0,1 -0,6 -1,5

Skatt 0,0 0,0 -0,1

Periodens resultat 0,1 -0,6 -1,6

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,8 1,6 1,0

Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,3

Finansiella anläggningstillgångar 175,9 183,4 183,4

Uppskjutna skattefordringar 4,2 4,4 4,2

Summa anläggningstillgångar 181,3 189,8 189,0

Kortfristiga fordringar 3,3 2,3 3,2

Likvida medel 62,0 59,8 60,6

Summa tillgångar 246,7 251,9 252,8

Eget kapital och skulder

Eget kapital 242,2 242,7 242,1

Kortfristiga skulder 4,5 9,2 10,7

Summa eget kapital och skulder 246,7 251,9 252,8

C-RAD AB (Publ) - Delårsrapport jan-mar 2022 Alla siffror hänvisar till C-RAD koncernen om inte annat särskilt anges



Kvartalsöversikt koncernen

Resultaträkningar Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Helår

Mkr 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2021 2020

56,3 77,4 63,2 60,5 60,0 74,3 52,6 42,9 51,8 261,2 221,6

-20,2 -26,5 -22,9 -22,6 -23,5 -31,4 -21,0 -15,9 -21,7 -95,5 -90,0

36,2 50,9 40,3 37,9 36,6 42,9 31,7 27,0 30,1 165,7 131,6
64% 66% 64% 63% 61% 58% 60% 63% 58% 63% 59%

-14,9 -14,5 -12,4 -12,7 -12,8 -14,1 -10,5 -8,3 -11,4 -52,5 -44,3

-21,2 -20,1 -18,0 -17,6 -16,0 -15,8 -14,7 -15,4 -18,9 -71,7 -64,8

1,7 1,1 1,1 1,2 1,1 1,5 1,4 0,6 1,8 4,6 5,3

-2,6 -2,5 -2,5 -2,4 -2,4 -2,6 -2,2 -2,2 -2,0 -9,7 -9,0

1,0 0,1 0,3 -0,5 -0,2 -2,0 -0,3 -0,7 1,4 -0,3 -1,6

Totala rörelsekostnader -36,0 -35,9 -31,5 -31,9 -30,3 -33,1 -26,3 -26,1 -29,1 -129,7 -114,5

Rörelseresultat 0,2 14,9 8,8 6,0 6,2 9,8 5,4 0,9 1,0 36,0 17,1

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,7

Resultat före skatt 0,1 14,9 8,7 6,0 6,2 9,7 5,4 0,6 0,6 35,7 16,4

-1,3 -3,5 -3,8 -0,4 -3,0 2,7 -1,5 -3,0 -0,2 -10,6 -2,0

Periodens resultat -1,2 11,4 4,9 5,6 3,2 12,5 3,8 -2,4 0,4 25,1 14,4

Balansräkningar Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Helår

Mkr 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2021 2020

Anläggningstillgångar 41,0 42,6 47,5 50,3 50,9 54,7 51,1 44,7 49,1 42,6 54,7

Omsättningstillgångar 260,5 264,1 238,0 228,2 221,2 215,8 201,8 184,6 193,9 264,1 215,8

Summa tillgångar 301,5 306,7 285,4 278,5 272,1 270,5 252,9 229,3 243,0 306,7 270,5

Eget kapital 230,6 231,1 219,6 213,8 208,4 199,8 190,3 185,8 187,4 231,1 199,8

Långfristiga skulder 6,0 6,4 7,1 7,3 7,0 7,4 7,3 0,8 0,7 6,4 7,4

Kortfristiga skulder 64,9 69,2 58,8 57,3 56,7 63,3 55,3 42,7 54,9 69,2 63,3

Summa eget kapital och skulder 301,5 306,7 285,4 278,5 272,1 270,5 252,9 229,3 243,0 306,7 270,5

Kassaflödesanalyser Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Helår

Mkr 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2021 2020

Operativt kassaflöde -4,9 13,1 -0,5 4,3 1,3 17,5 13,0 -0,2 -12,1 18,1 18,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,7 -1,2 -2,2 -1,2 -1,2 -2,2 -1,7 -0,8 -2,1 -5,8 -6,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,8 -0,8 -0,8 -0,3 3,0 -0,7 -0,3 -3,6 72,8 1,0 68,0

Summa kassaflöde -7,4 11,1 -3,5 2,7 3,1 14,5 11,0 -4,5 58,6 13,4 79,7

 

Nyckeltal Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Helår

2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2021 2020

Total orderingång (Mkr) 81,5 132,9 82,1 72,3 66,3 122,1 80,5 62,3 47,7 353,5 312,6

Förändring per kvartal (procent) -39% 62% 14% 9% -46% 52% 29% 31% -46% n/a n/a

Förändring jmf motsvarande period fg år (procent) 23% 9% 2% 16% 39% 39% 15% -4% 0% 13% 16%

Totala intäkter (mkr) 56,3 77,4 63,2 60,5 60,0 74,3 52,6 42,9 51,8 261,2 221,6

Förändring per kvartal (procent) -27% 23% 4% 1% -19% 41% 23% -17% 2% n/a n/a

Förändring jmf motsvarande period fg år (procent) -6% 4% 20% 41% 16% 46% -5% -18% 10% 18% 8%

Bruttomarginal (procent av intäkter) 64% 66% 64% 63% 61% 58% 60% 63% 58% 63% 59%

Rörelsemarginal (procent av intäkter) 0% 19% 14% 10% 10% 13% 10% 2% 2% 14% 8%

Vinstmarginal (procent av intäkter) -2% 15% 8% 9% 5% 17% 7% -6% 1% 10% 6%

-0,04 0,34 0,15 0,17 0,09 0,37 0,11 -0,07 0,01 0,74 0,43

Eget kapital per aktie före utspädning (kronor) 6,83 6,85 6,51 6,34 6,17 5,94 5,65 5,99 6,04 6,85 5,94

Eget kapital per aktie efter utspädning (kronor) 6,79 6,84 6,50 6,33 6,17 5,94 5,65 5,97 6,02 6,84 5,94

Soliditet (procent) 76% 75% 77% 77% 77% 74% 75% 81% 77% 75% 74%

Likvida medel (Mkr) 115,5 122,4 111,0 114,1 111,6 108,0 94,0 83,2 87,9 122,4 108,0

Antal anställda vid periodens slut 70 66 65 64 57 55 56 62 63 66 55

Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 33,8 33,7 33,7 33,7 33,7 33,3 33,1 32,1 32,1 33,7 33,3

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (miljoner) 33,9 33,8 33,8 33,8 33,8 33,3 33,1 32,2 32,2 33,8 33,3

Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,7 33,7 33,5 33,5 33,8 33,7

Antal utestående optioner vid periodens slut (miljoner) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3

Aktiverade utvecklingskostnader

Avskrivningar materiella och immateriella tillg.

Övriga rörelseintäkter/kostnader

Övriga externa kostnader

Skatt på periodens resultat

(hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Resultat per aktie före utspädning (kronor)

Personalkostnader

Intäkter

Inköpta varor och tjänster

Bruttoresultat
Bruttomarginal
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NOTER

##

Not 1. Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är, för koncernen, upprättad enligt IAS 34, RFR1 "Redovisning för koncerner" och Årsredovisningslagen och, för moderbolaget, enligt 
Årsredovisningslagen och RFR 2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som anges i not 1 i årsredovisningen 2021.

Not 2. Valutakurser
De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, vilket är den funktionella valutan för C-RAD. Försäljning och beställningar genereras till stor del i utländsk valuta, 
främst EUR och USD, dessutom ingår utländska dotterbolag i konsolideringen. Orderingång, orderstock och resultaträkning omräknas till periodens genomsnittskurs medan 
balansräkning omräknas till balansdagskurs. Den genomsnittliga EUR-kursen under första kvartalet 2022 var 10,5 (10,1), medan den genomsnittliga USD-kursen under 
perioden var 9,3 (8,4). Balansdagskurs för EUR var 10,3 (10,2) och USD 9,3 (8,7).

Not 3. Närstående
Det genomfördes inga transaktioner med närstående under det första kvartalet 2022.

Not 4. Aktiverade utvecklingskostnader 
Utvecklingskostnader som uppfyller kriterierna för redovisning enligt IAS 38 aktiveras. Nedskrivningsprövning görs kvartalsvis. Utvecklingen av pågående utvecklingsprojekt 
granskas regelbundet. 

Not 5. Uppskjuten skatt 
Den uppskjutna skattefordran granskas vid slutet av varje rapporteringsperiod och justeras i linje med det sannolika framtida skattepliktiga resultatet.

Not 6. Eventualförpliktelser 
Eventualförpliktelse i moderbolaget C-RAD AB om 2 000 000 kr avser borgensåtagande för dotterbolag.

Not 7. Ställda säkerheter
Ställda säkerheter består av företagsinteckning hos Nordea om 20 000 000 kr avseende outnyttjad checkräkningskredit. 

Not 8. Alternativa nyckeltal
C-RAD AB presenterar vissa finanisella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. C-RAD anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till 
investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Dessa mått ska inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. 

Bruttoresultat och bruttomarginal 
Bruttoresultat är skillnaden mellan nettoomsättning och kostnad för sålda produkter och redovisas på egen rad i resultaträkningen. Bruttomarginalen är en procentsats som 
visar bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen. Bruttomarginal används av ledningen för att analysera effekter på resultaträkningen från faktorer såsom 
produktmix och prisutveckling.

Rörelseresultat och rörelsemarginal 
Måttet presenteras i resultaträkningen då C-RAD anser att detta ger användare av de finansiella räkningarna bättre förståelse för koncernens operativa utveckling från ett 
finansiellt perspektiv. Rörelsemarginalen är en procentsats som visar det operativa resultatet i förhållande till nettoomsättningen.
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En AAPM-arbetsgrupp fick i uppdrag att ”tillhandahålla tekniska riktlinjer för kliniska indikationer för användning för allmän 
positionering, behandling med djupinandning av bröstet (DIBH) och ramlös stereotaktisk strålkirurgi (SRS). Dessutom fick 
arbetsgruppen i uppdrag att tillhandahålla idrifttagning och pågående kvalitetssäkring (QA) krav för ytstyrd strålterapi (SGRT) 
som en del av ett omfattande QA-program inklusive riskbedömning.”[1]Gruppen bestod av forskare från olika kliniska institut 
samt representanter från alla större leverantörer av ytskanningsteknologi.

”Den kliniska användningen av ytskanning har ökat dramatiskt med påvisad användbarhet för initial patientpositionering, 
rörelseövervakning i realtid och strålöppning på en mängd olika anatomiska platser.” rapporten säger.[1] En annan studie som 
nyligen publicerats visar också att implementeringen av SGRT kan förbättra säkerheten och kvaliteten i behandlingsrummen 
genom att förhindra fel i dess egenskap av oberoende system i behandlingsrummet. Studien visar också att ett betydande antal 
fel förutspåddes ha kunnat förebyggas med användning av ytskanning.[2]

”Releasen av rapporten visar intresset för att standardisera arbetsflöden med ytskanning, vilket är en viktig milstolpe för 
att etablera tekniken som vårdstandard inom avancerad strålterapi. Det har varit djupgående och inspirerande diskussioner 
med dessa erfarna och dedikerade SGRT-användare och författare. Resultatet är en grundlig och heltäckande rapport som 
ska användas som en riktlinje för att säkerställa säker implementering av SGRT på kliniker runt om i världen”, säger Mattias 
Nilsing, PhD, produktchef C-RAD, och deltagare i arbetsgruppen.

 AAPM är en vetenskaplig och professionell organisation med över 8 000 medlemmar, dedikerade till att säkerställa 
noggrannhet, säkerhet och kvalitet i användningen av strålning i medicinska procedurer som medicinsk bildbehandling och 
strålbehandling.

 ”Att implementera innovativ teknologi med möjlighet att förbättra klinisk standard är en gemensam ansträngning och kräver 
ett nära samarbete mellan akademi, professionella organisationer och industriella partners. Rapporten fungerar också som en 
annan viktig milstolpe som bekräftar vår fasta övertygelse om att ytskanning kommer att bil vårdstandard. Jag vill passa på att 
tacka alla deltagare som bidragit till att upprätta denna omfattande rapport.” säger Tim Thurn, VD och koncernchef för C-RAD AB.

En dedikerad arbetsgrupp bildad av AAPM (American Association of Physicist in Medicine) 
utfärdade en rapport med riktlinjer för klinisk implementering och användning av ytskanning.
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