
1DELÅRSRAPPORT 2021

•  Orderingången ökade med 16 % till 72,3 (62,3) MSEK 
 (24% i konstanta valutor).

•  Orderstocken uppgick till 352,0 (282,1) MSEK.

•  Intäkterna ökade med 41 % till 60,5 (42,9) MSEK

 (51% i konstanta valutor).

•  Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (0,9) MSEK,  
 motsvarande en marginal på 10,0 (2,1) %.

•  Nettoresultat efter skatt uppgick till 5,6 (-2,4) MSEK.

•  Resultat per aktie uppgick till 0,17 (-0,07) SEK.

•  Orderingången uppgick till 138,6 (110,0) MSEK,  
 vilket motsvarar en tillväxt på 26 % (29 % i  
 konstanta valutor).

•  Intäkterna uppgick till 120,5 (94,7) MSEK, vilket  
 motsvarar en tillväxt på 27 % (36 % i konstanta  
 valutor).

•  Rörelseresultatet uppgick till 12,3 (1,9) MSEK,  
 motsvarande en marginal på 10,2 (2,0) %.

•  Nettoresultat efter skatt uppgick till 8,8 (-2,0) MSEK.

•  Resultat per aktie uppgick till 0,26 (-0,06) SEK.

Kvartalet april–juni 2021

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Första halvåret 2021

Orderingång och intäkter (Mkr)

Sammanfattning finansiellt resultat andra kvartalet

C-RAD AB JANUARI-JUNI 2021

FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT

Pressmeddelande 29 juli, 2021

DELÅRSRAPPORT

•  C-RAD tillkännagav rekryteringar som stärker  
 ledningsgruppen.

•  C-RAD meddelande om närvaro i Indien och  
 Sydostasien.

•  Den 1 juli meddelade patent- och marknads- 
 domstolen att en tidigare anställd inte hade rätt  
 till någon av den begärda ersättningen.

DELÅRSRAPPORT 2021
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”

KOMMENTAR FRÅN VD

Tim Thurn, VD

Under andra kvartalet fortsatte 
orderingången och intäkterna 
att utvecklas starkt i regionen  
Amerika, med en tillväxt på  
över 300 procent. 
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Pandemins konsekvenser på vår verksamhet har 
alltjämt minskat. Det gjorde det möjligt att hålla 
en hög takt och öka intäkterna med 42 procent 
samt att leverera ett rekordhögt rörelseresultat 
för andra kvartalet och första halvåret 2021. 
Ytskanning är på väg att bli vårdstandard och 
C-RAD är i en utmärkt position för att växa med 
denna möjlighet.

Under andra kvartalet fortsatte orderingången och intäkterna 
att utvecklas starkt i regionen  Amerika, med en tillväxt 
på över 300 procent. Vi ser förbättrade resultat från vårt 
samarbete med Elekta i Nordamerika. Partnerskapet bidrar 
till en ökad marknadsexponering och gör det möjligt för oss 
att presentera våra produkter för en större kundgrupp. 

Intäkterna i EMEA förbättrades med imponerande 38 procent 
jämfört med samma period förra året. APAC-regionen 
utvecklas fortsatt väl och i enlighet med våra planer, men 
når inte riktigt det exceptionellt starka resultatet under 
motsvarande kvartal 2020. 

Våra operativa kostnader är väl under kontroll och vi kan 
också konstatera en bruttomarginal i det högre intervallet. 
Bruttomarginalen påverkas positivt av en gynnsam 
försäljningsmix, liksom att vår service med hög marginal blir 
en allt större del av våra totala intäkter. 
 

Kostnadskontroll i kombination med försäljningstillväxt 
genererade ett rörelseresultat på 6,0 MSEK under kvartalet, 
en rörelsemarginal om 10 procent.
 
Resande och fysiska marknadsevent började återupptas 
under kvartalet - främst i Amerika och APAC. På grund av 
begränsningarna under de senaste 18 månaderna ser vi 

dock att fler och fler kundinteraktioner sker virituellt. C-RAD 
har investerat i en webbaserad plattform för att leverera 
virtuella platsbesök, där kunderna kan uppleva produkten i 
en semiklinisk installation för att se fördelarna med C-RAD-
lösningen utan att fysiskt behöva besöka en annan kund. 
De virtuella kundinteraktionerna för med sig stora fördelar 
för företaget med avseende på både lägre kostnader och 
tidseffektivitet.

Under våren öppnade C-RAD ett kontor i Delhi för att 
bättre kunna bearbeta den indiska och sydasiatiska 
marknaden. Regionen har stor efterfrågan på modern 
strålterapiutrustning, vilket gör den till en av de snabbast 
växande marknaderna världen över. 

Den globala pandemin hade betydande inverkan på de 
flesta industrier. När man tittar på strålterapi har kliniska 
åtgärder som vidtagits under pandemin påtagligt påskyndat 
implementeringen av högprecisionstekniker - så kallade 
stereotaktiska och hypofraktionsbehandlingar. För säker 
och effektiv leverans av dessa tekniker använder kunder 
ytskannningsteknik för att positionera och övervaka patienten 
under behandlingen. Denna utveckling gör oss säkra på att 
efterfrågan på vår teknik kommer att fortsätta växa framåt 
och kommer att bli en del av vårdstandarden för denna 
typ av behandling, vilket betyder att majoriteten av alla 
linjäracceleratorer kommer vara utrustad med teknologi för 
ytskanning. 

Jag är glad att kunna rapportera ytterligare ett mycket 
framgångsrikt kvartal, där C-RAD överträffat tidigare resultat 
mätt i de mest centrala finansiella måtten. Vi går stärkta ur 
det första halvåret och ser med tillförsikt fram emot andra 
halvåret, vilket typiskt sett är den starkaste delen på året 
för C-RAD. Även om det fortfarande finns osäkerheter på 
marknaden är jag överlag säker på vår framtida möjlighet.

Tim Thurn, VD

Kostnadskontroll i kom- 
bination med försäljnings-
tillväxt genererade ett 
rörelseresultat på 6,0 MSEK  
under kvartalet, en rörelse- 
marginal om 10 procent.

”
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Orderingång
Orderingången för andra kvartalet uppgick till 72,3 (62,3) MSEK, en tillväxt på 16 procent. I konstanta valutor ökade 
orderingången med 24 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Amerika visar en betydande återhämtning med en 
tillväxt på 377 procent i orderingång jämfört med andra kvartalet 2020, en period som allvarligt påverkas av en fullt pågående 
pandemi. APAC hade ett mycket starkt andra kvartal 2020 och presterar nuvarande år i enlighet med plan med en mindre tillväxt 
på 3 procent för halvårsperioden. Orderingången i EMEA ökade med 2 procent jämfört med förra året, som innehöll en enskild 
större order i Tyskland.

Alla produktkategorier visade tillväxt i orderingången. Försäljningen av positioneringsprodukter genererade en ökning med 10 
procent, vilket återigen bekräftar framstegen i konceptet att göra C-RAD-lösningar vårdstandard. Försäljningen av serviceavtal 
(Life Cycle Business) ökade med 31 procent jämfört med förra året, vilket är en bekräftelse på att kunderna är villiga att ingå ett 
komplett engagemang för C-RAD-erbjudandet över en längre tid.

För helårsperioden uppgick orderingången till 138,6 (110,0) MSEK, en tillväxt på 26 procent och 29 procent i konstanta valutor.

Orderingång kvartal 2 (Mkr) – Per produktgrupp

Orderingång jan-jun (Mkr) – Per produktgrupp

Orderingång kvartal 2 (Mkr) – Per marknad

Orderingång jan-jun (Mkr) – Per marknad

FINANSIELL UTVECKLING, KONCERNEN
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Intäkter
Intäkterna ökade med 41 procent till 60,5 (42,9) MSEK under kvartalet. I konstanta valutor var tillväxten 51 procent, mycket på 
grund av en starkare SEK jämfört med USD 2021 jämfört med 2020. APAC-intäkterna minskade med 8 procent på grund av en 
stark period förra året då större ordrar levererades. Intäkterna i Amerika ökade med 303 procent, ett resultat av en orderingång 
som åter började ta fart mot slutet av 2020 och fortsatt in i  2021 och nu levereras och därmed genererar intäkter. Intäkterna 
i EIMEA genererade en tillväxt på 38 procent, vilket tyder på att pandemins utmaningar lättar och därmed leveranser och 
installationer kan ske.

För sexmånadersperioden ökade intäkterna med 27 procent till 120.5 (94.7) MSEK, 36 procent i konstanta valutor.

Intäkter kvartal 2 (Mkr) – Per marknad

Intäkter jan-jun (Mkr) – Per marknad

Intäkter kvartal 2 (Mkr) – Per produktgrupp

Intäkter jan-jun (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 ordrar som har mottagits men inte levererats och fakturerats. Orderstocken uppgick till 352,0 
(282,1) MSEK i slutet av kvartalet, en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Från den totala 
orderstocken avser 171,2 (147,0) MSEK produkter och 180,8 (135,1) MSEK avser Life Cycle Business (serviceavtal). 

Den vägda genomsnittliga leveranstiden för produkter som omsattes under andra kvartalet var sex månader. Den 
genomsnittliga leveranstiden för sexmånadersperioden var sju månader. Detta är tiden från mottagandet av en beställning till 
leveransen har gjorts och därmed redovisning av intäkter. Den genomsnittliga leveranstiden beror på flera faktorer och varierar 
mellan perioder. 

27,2 MSEK av orderstocken för Life Cycle Business kommer att redovisas som intäkt inom 12 månader, eftersom serviceavtal 
redovisas som intäkter över kontraktstiden. Serviceavtalet kan vara upp till åtta år medan den vanligaste avtalsperioden är tre 
till fem år.

Orderstock och omvandlingsfrekvens för ordrar

Orderstock, Mkr
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Bruttovinstmarginalen var 63 (63) procent under andra kvartalet 2021. För helårsperioden var bruttovinstmarginalen 62 (60) 
procent. Som referens var bruttomarginalen för helåret 59 procent. Fluktuationer i bruttomarginalen kan förväntas mellan 
perioder eftersom det är beroende av produktmixen och variationen av försäljningskanaler på våra olika marknader.

Bruttovinst

Kvartalets rörelsekostnader uppgick till 12,7 (8,3) MSEK för kvartalet och 25,5 (19,7) för halvårsperioden. Förra årets andra 
kvartal påverkades driftskostnaderna avsevärt av pandemin, med praktiskt taget inga resor eller fysiska marknadsevent.

Operativa kostnader

Personalkostnaderna för kvartalet uppgick till 17,6 (15,4) MSEK och för halvårsperioden 33,6 (34,3) MSEK. Under andra kvartalet 
förra året minskade personalkostnaderna på grund av pandemirelaterat statligt stöd i olika regioner.  

När det gäller det statliga stödet pågår en avstämning med myndigheterna, där C-RAD liksom många andra företag har 
upplevt fel i myndighetens rapporteringsinfrastruktur, vilket har lett till ett felaktigt återkrav från myndigheterna med en 
potentiell negativ effekt på resultat om 0,9 MSEK. C-RAD bedömer återkravet som felaktigt och kommer att bestrida det. Det 
genomsnittliga antalet anställda uppgick till 62 under andra kvartalet 2021, jämfört med 62 under motsvarande period 2020. I 
slutet av juni 2021 uppgick antalet anställda i koncernen till 64 (61).

Personalkostnader

Huvudsakliga sammansättningen av övriga rörelseintäkter och kostnader avser valutakursförändringar och därmed 
omvärdering av balansposter, som beskrivs närmare i avsnitt 2 i not.

Övriga intäkter och kostnader

Aktiveringar under kvartalet uppgick till 1,2 (0,6) MSEK och är relaterade till fortsatt utveckling av Positionerings-produkterna. 
Avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 1,0 (1,0) MSEK under kvartalet. För sexmånadersperioden har 2,3 
(2,4) aktiverats och 1,9 (1,6) MSEK har skrivits av.

Totala aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 15,5 (14,2) MSEK i slutet av juni.

Aktiverade utvecklingskostnader

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 6,0 (0,9) MSEK, motsvarande en marginal på 10,0 (2,1) procent. För 
sexmånadersperioden uppgick rörelseresultatet till 12,3 (1,9) MSEK, en marginal på 10,2 (2,0) procent. Ökningen i 
rörelseresultat och förbättrade marginaler är en funktion av omsättningstillväxten med förbättrad bruttomarginal med 
begränsad ökning av rörelsekostnaderna.

Nettoresultatet efter skatt uppgick under kvartalet till 5,6 (-2,4) MSEK, motsvarande 0,17 (-0,07) SEK per aktie. För 
sexmånadersperioden uppgick nettoresultatet efter skatt under kvartalet till 8,8 (-2,0) MSEK, motsvarande 0,26 (-0,06) SEK per 
aktie. Skattekostnaden avser återföring av uppskjuten skattefordran för de svenska enheterna och påverkar inte kassaflödet. De 
totala uppskjutna skattefordringarna uppgår till 20,4 (22,5) MSEK.

Rörelse- och nettoresultat
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Stockholms hovrätt bekräftade C-RADs rätt till patentansökan ”Joniserande strålningsdetekteringsanordning” i sin dom som 
publicerades den 23 april. Denna dom kan inte överklagas.

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.

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 4,3 (-0,2) MSEK för kvartalet och 5,6 (-12,2) MSEK för 
sexmånadersperioden. Under första kvartalet konverterades optionsprogrammet från 2018 till aktier som genererade en 
kapitalökning samt under andra kvartalet inleddes 2021-programmet, totalt ett tillskott om 4,2 MSEK. Totala likvida medel vid 
periodens slut uppgick till 114,1 (83,2) MSEK. Dessutom har företaget en oanvänd kreditfacilitet på 20 MSEK.

Finansnettot för kvartalet uppgick till 0,0 (-0,2) MSEK och -0,1 (-0,6) för halvårsperioden. Företaget har ingen extern skuld eller 
använder factoring, därav den försummade finansiella kostnaden.

Kassaflöde och finansnetto

Angående väsentliga risker, osäkerhetsfaktorer och hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen för 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

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

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

Den 1 juli avslog patent- och marknadsdomstolen ett krav från en tidigare anställd om ersättning, se avsnittet om tvister ovan.

Övriga väsentliga händelser efter kvartalet

Ingen verksamhet bedrivs i moderbolaget förutom koncernledning och administration. För sexmånadersperioden uppgick 
moderbolagets intäkter till 14,2 (10,3) MSEK och rörelseresultatet till 0,5 (-1,7) MSEK.

Moderbolaget
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28 oktober, 2021
27 januari, 2022

Delårsrapport juli-september/Webcast.
Bokslutskommuniké 2021/Webcast.

Kommande rapporttillfällen

VD Tim Thurn och CFO Henrik Bergentoft presenterar delårsrapporten via Webcast, torsdagen den 29 juli 2021 klockan 
11:00 CEST. Efter presentationen, som kommer att hållas på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. För att följa 
presentationen via webbsändning, vänligen registrera deltagande via nedan länk: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LOhzz3_hTyC-f5bPbebmOw

En aktuell lista över aktieägare finns tillgängligt på följande länk; https://c-rad.se/sv/aktieagare/

Presentation av delårsrapporten

Aktieägare

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 
kvalitativare och säkrare för patienter och medicinsk personal.

Framtidsutsikter

Lars Nyberg
Styrelseordförande

Kicki Wallje-Lund
Styrelseledamot

Åsa Hedin
Styrelseledamot

Per-Arne Blomquist
Styrelseledamot

Jenny Rosberg
Styrelseledamot

David Sjöström
Styrelseledamot

Tim Thurn
VD

Styrelsen och verkställande direktören för C-RAD AB försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget 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. 
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Uppsala, 29 juli 2021

Styrelsens försäkran
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Sjukhusvägen 12K, SE-753 09 Uppsala                
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 delårsrapporten är sådan som C-RAD skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  
den 29 juli 2021 kl 08.30.

C-RAD AB (publ)



Koncernens resultaträkningar i sammandrag Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
Mkr 2021 2020 2021 2020 2020

60,5 42,9 120,5 94,7 221,6

-22,6 -15,9 -46,0 -37,6 -90,0

37,9 27,0 74,5 57,1 131,6
63% 63% 62% 60% 59%

-12,7 -8,3 -25,5 -19,7 -44,3
-17,6 -15,4 -33,6 -34,3 -64,8

1,2 0,6 2,3 2,4 5,3
-2,4 -2,2 -4,7 -4,2 -9,0
-0,5 -0,7 -0,7 0,7 -1,6

Totala rörelsekostnader -31,9 -26,1 -62,2 -55,2 -114,5

Rörelseresultat 6,0 0,9 12,3 1,9 17,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 -0,2 -0,1 -0,6 -0,7

Resultat före skatt 6,0 0,6 12,1 1,2 16,4

-0,4 -3,0 -3,3 -3,2 -2,0

Periodens resultat 5,6 -2,4 8,8 -2,0 14,4

0,17 -0,07 0,26 -0,06 0,43
0,17 -0,07 0,26 -0,06 0,43

Koncernens rapport över totalresultat Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
Mkr 2021 2020 2021 2020 2020

Periodens resultat 5,6 -2,4 8,8 -2,0 14,4

Övrigt totalresultat
Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital
Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter -0,6 -2,3 1,0 -0,5 -3,1

Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) 5,1 -4,7 9,8 -2,5 11,2

Summa totalresultat för perioden 5,1 -4,7 9,8 -2,5 11,2

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)
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Rapportering per segment
Mkr

Intäkter per region och produkt
Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår

2021 2020 2021 2020 2020
13,0 3,2 20,8 13,9 29,2
32,7 23,8 60,1 50,6 104,1
14,8 15,9 39,7 30,2 88,3
60,5 42,9 120,5 94,7 221,6

Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
2021 2020 2021 2020 2020
45,8 36,4 96,3 79,9 183,4
6,3 0,9 8,7 3,6 14,1
8,5 5,6 15,5 11,2 24,1

60,5 42,9 120,5 94,7 221,6

APAC
Summa

Summa

Intäkter per produktkategori
Positioneringsprodukter
HIT Laser
Life Cycle Business

Segmentsrapporteringen är baserad på samma redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen för 2020.

Nord- och Sydamerika
EIMEA

Intäkter per geografiskt område
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Koncernens balansräkningar i sammandrag 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2020-12-31
Mkr

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 17,5 17,9 17,9 17,9 17,9
Materiella anläggningstillgångar 2,8 2,7 3,2 2,7 3,2
Nyttjanderättstillgångar 9,5 1,6 9,9 1,6 9,9
Övriga långfristiga fordringar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Uppskjutna skattefordringar 20,4 22,5 23,7 22,5 23,7
Summa anläggningstillgångar 50,3 44,7 54,7 44,7 54,7

Omsättningstillgångar
Lager 16,6 17,8 25,7 17,8 25,7
Övriga kortfristiga fordringar 97,5 83,6 82,1 83,6 82,1
Likvida medel 114,1 83,2 108,0 83,2 108,0
Summa omsättningstillgångar 228,2 184,6 215,8 184,6 215,8
Summa tillgångar 278,5 229,3 270,5 229,3 270,5

Eget kapital
Eget kapital 213,8 185,8 199,8 185,8 199,8

Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder 7,3 0,8 7,4 0,8 7,4
Summa långfristiga skulder 7,3 0,8 7,4 0,8 7,4

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 57,3 42,7 63,3 42,7 63,3
Summa kortfristiga skulder 57,3 42,7 63,3 42,7 63,3

Summa eget kapital och skulder 278,5 229,3 270,5 229,3 270,5
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
Mkr 2021 2020 2021 2020 2020

Rörelseresultat 6,0 0,9 12,3 1,9 17,1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2,6 2,2 5,0 4,3 9,3
Erlagd ränta 0,0 -0,2 0,0 -0,6 -0,6

8,6 2,9 17,3 5,6 25,8

Kassaflöde i rörelsekapital -4,3 -3,1 -11,7 -17,8 -7,3
Kassaflöde från löpande verksamheten 4,3 -0,2 5,6 -12,2 18,4

Investeringar -1,2 -0,8 -2,4 -2,9 -6,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,2 -0,8 -2,4 -2,9 -6,8

Nyemission 0,0 2,9 0,0 104,9 104,7
Optionsprogram 0,5 0,2 4,2 0,2 0,5
Amortering av lån 0,0 -6,1 0,0 -34,7 -34,7
Amortering av leasingskuld -0,8 -0,6 -1,5 -1,2 -2,5
Kassaflöde finansieringsverksamheten -0,3 -3,6 2,7 69,2 68,0

Periodens kassaflöde 2,7 -4,5 5,8 54,1 79,7
Likvida medel vid periodens början 111,6 87,9 108,0 29,5 29,5
Kursdifferens i likvida medel -0,3 -0,2 0,2 -0,4 -1,1

Likvida medel vid periodens slut 114,1 83,2 114,1 83,2 108,0

Förändringar i koncernens eget kapital Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
Mkr 2021 2020 2021 2020 2020

Ingående balans 208,4 187,4 199,8 83,3 83,3

Optionsprogram 0,5 0,2 4,2 0,2 0,5
Nyemission 0,0 2,9 0,0 110,4 110,4
Emissionsutgifter 0,0 0,0 0,0 -5,7 -5,7
Förändringar under perioden 0,5 3,1 4,2 104,9 105,2

Periodens totalresultat 5,1 -4,7 9,8 -2,5 11,2

Eget kapital vid periodens slut 213,8 185,8 213,8 185,8 199,8
(Hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Jan-jun Jan-jun Helår
Mkr 2021 2020 2020

Intäkter 14,2 10,3 22,1

Rörelsens kostnader -13,8 -11,9 -29,8
Rörelseresultat 0,5 -1,7 -7,7

Finansiella poster -2,0 0,0 -2,1

Resultat före skatt -1,5 -1,7 -9,8
Skatt 0,0 0,3 1,6
Periodens resultat -1,5 -1,3 -8,2

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Mkr 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1,4 2,3 1,8
Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,1 0,4
Finansiella anläggningstillgångar 180,0 178,0 179,1
Uppskjutna skattefordringar 4,4 3,1 4,4
Summa anläggningstillgångar 186,1 183,6 185,7

Kortfristiga fordringar 2,0 2,0 2,7
Likvida medel 63,9 67,8 61,1
Summa tillgångar 252,0 253,3 249,5

Eget kapital och skulder
Eget kapital 242,2 246,1 239,5

Kortfristiga skulder 9,9 7,2 10,0

Summa eget kapital och skulder 252,0 253,3 249,5
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Kvartalsöversikt koncernen

Resultaträkningar Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Helår
Mkr 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2020 2019

60,5 60,0 74,3 52,6 42,9 51,8 51,0 55,6 51,5 47,3 221,6 205,4

-22,6 -23,5 -31,4 -21,0 -15,9 -21,7 -20,4 -22,6 -22,2 -19,2 -90,0 -84,4

37,9 36,6 42,9 31,7 27,0 30,1 30,6 32,9 29,3 28,1 131,6 121,0
63% 61% 58% 60% 63% 58% 60% 59% 57% 59% 59% 59%

-12,7 -12,8 -14,1 -10,5 -8,3 -11,4 -14,0 -13,6 -14,7 -10,3 -44,3 -52,6
-17,6 -16,0 -15,8 -14,7 -15,4 -18,9 -16,9 -16,6 -15,6 -14,8 -64,8 -63,9

1,2 1,1 1,5 1,4 0,6 1,8 3,0 1,5 1,6 0,6 5,3 6,7
-2,4 -2,4 -2,6 -2,2 -2,2 -2,0 -13,7 -2,6 -2,4 -2,3 -9,0 -21,0
-0,5 -0,2 -2,0 -0,3 -0,7 1,4 -1,2 0,1 1,2 0,0 -1,6 0,1

Totala rörelsekostnader -31,9 -30,3 -33,1 -26,3 -26,1 -29,1 -42,8 -31,2 -29,8 -26,8 -114,5 -130,7

Rörelseresultat 6,0 6,2 9,8 5,4 0,9 1,0 -12,1 1,7 -0,6 1,3 17,1 -9,6

Finansnetto 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,2 -0,7 -1,7

Resultat före skatt 6,0 6,2 9,7 5,4 0,6 0,6 -12,7 1,2 -1,1 1,1 16,4 -11,4

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

Periodens resultat 5,6 3,2 12,5 3,8 -2,4 0,4 -12,5 -1,4 -0,9 0,9 14,4 -13,8

Balansräkningar Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Helår
Mkr 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2020 2019

Anläggningstillgångar 50,3 50,9 54,7 51,1 44,7 49,1 48,5 58,1 69,8 58,7 54,7 48,5
Omsättningstillgångar 228,2 221,2 215,8 201,8 184,6 193,9 109,3 118,5 108,4 99,2 215,8 109,3

Summa tillgångar 278,5 272,1 270,5 252,9 229,3 243,0 157,8 176,6 178,2 157,9 270,5 157,8

Eget kapital 213,8 208,4 199,8 190,3 185,8 187,4 83,3 96,5 96,7 94,9 199,8 83,3
Långfristiga skulder 7,3 7,0 7,4 7,3 0,8 0,7 20,3 20,1 32,7 23,1 7,4 20,3
Kortfristiga skulder 57,3 56,7 63,3 55,3 42,7 54,9 54,2 60,0 48,8 39,8 63,3 54,2

Summa eget kapital och skulder 278,5 272,1 270,5 252,9 229,3 243,0 157,8 176,6 178,2 157,9 270,5 157,8

Kassaflödesanalyser Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Helår
Mkr 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2020 2019

Operativt kassaflöde 4,3 1,3 17,5 13,0 -0,2 -12,1 8,6 -0,1 -3,7 11,0 18,4 15,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,2 -1,2 -2,2 -1,7 -0,8 -2,1 -3,0 -3,3 -3,4 -1,0 -6,8 -10,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,3 3,0 -0,7 -0,3 -3,6 72,8 -5,7 6,3 7,9 7,4 68,0 16,0

Summa kassaflöde 2,7 3,1 14,5 11,0 -4,5 58,6 -0,1 2,9 0,7 17,4 79,7 21,1
 

Nyckeltal Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Helår
2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2020 2019

Total orderingång (Mkr) 72,3 66,3 122,1 80,5 62,3 47,7 88,1 69,7 64,1 47,8 312,6 269,8
Förändring per kvartal (procent) 9% -46% 52% 29% 31% -46% 26% 9% 34% -37% n/a n/a
Förändring jmf motsvarande period fg år (procent) 16% 39% 39% 15% -4% 0% 16% 9% 14% -6% 16% 9%

Totala intäkter (mkr) 60,5 60,0 74,3 52,6 42,9 51,8 51,0 55,6 51,5 47,3 221,6 205,4
Förändring per kvartal (procent) 1% -19% 41% 23% -17% 2% -8% 8% 9% -18% n/a n/a
Förändring jmf motsvarande period fg år (procent) 41% 16% 46% -5% -18% 10% -12% 19% -1% 40% 8% 8%

Bruttomarginal (procent av intäkter) 63% 61% 58% 60% 63% 58% 60% 59% 57% 59% 59% 59%
Rörelsemarginal (procent av intäkter) 10% 10% 13% 10% 2% 2% -24% 3% -1% 3% 8% -5%
Vinstmarginal (procent av intäkter) 9% 5% 17% 7% -6% 1% -25% -3% -2% 2% 6% -7%

0,17 0,09 0,37 0,11 -0,07 0,01 -0,40 -0,05 -0,03 0,02 0,43 -0,45

Eget kapital per aktie före utspädning (kronor) 6,34 6,17 5,94 5,65 5,99 6,04 2,69 3,11 3,12 3,08 5,94 2,69
Eget kapital per aktie efter utspädning (kronor) 6,33 6,17 5,94 5,65 5,97 6,02 2,68 3,10 3,11 3,06 5,94 2,68

Soliditet (procent) 77% 77% 74% 75% 81% 77% 53% 55% 54% 60% 74% 53%

Likvida medel (Mkr) 114,1 111,6 108,0 94,0 83,2 87,9 29,5 30,2 27,5 26,8 108,0 29,5

Antal anställda vid periodens slut 64,0 57 55 56 62 63 59 59 54 54 55 59

Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 33,7 33,7 33,3 33,1 32,1 32,1 30,9 30,9 30,9 30,8 33,3 30,9
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (miljoner) 33,8 33,8 33,3 33,1 32,2 32,2 31,0 31,0 31,0 31,0 33,3 31,0
Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 33,8 33,8 33,7 33,7 33,5 33,5 31,0 31,0 31,0 30,8 33,7 31,0
Antal utestående optioner vid periodens slut (miljoner) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4

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

C-RAD AB (Publ) - Delårsrapport apr-jun 2021 10 Alla siffror hänvisar till C-RAD koncernen om inte annat särskilt anges



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 2020.

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 halvåret 2021 var 10,1 (10,7), medan den genomsnittliga USD-kursen under 
perioden var 8,4 (9,7). Balansdagskurs för EUR var 10,1 (10,5) och USD 8,5 (9,3).

Not 3. Närstående
Det genomfördes inga transaktioner med närstående under det andra kvartalet 2021.

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. 

C-RAD AB (Publ) - Delårsrapport apr-jun 2021 10 Alla siffror hänvisar till C-RAD koncernen om inte annat särskilt anges
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