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Om C-RAD

Om C-RAD gruppen
C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de 6 helägda 
dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB, C-RAD Innova-
tion AB, C-RAD Inc, C-RAD GmbH och C-RAD WOFE.
 C-RAD Imaging AB har sitt säte på Frösön utanför Östersund. Moder-
bolaget samt C-RAD Positioning AB och C-RAD Innovation är lokalise-

Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forsk-
ning och utveckling, som har sitt ursprung från Ka-
rolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna, 
samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
 C-RADs affärsidé är att säkerställa hög precision, 
effektivitet och säkerhet vid strålbehandling av pa-
tienter med cancer och därmed bidra till att fler kan 
botas från sin sjukdom. Nya avancerade strålbehand-
lingsmetoder, som bland annat har utvecklats på 
Karolinska Institutet i Solna, kräver att stråldosen till 
patienten kan levereras med hög precision.
 C-RADbolagen grundades under åren 2003 till 
2004. Grundarna är forskare ifrån Karolinska Insti-
tutet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 
kliniker ifrån Karolinska Sjukhuset i Solna samt per-
soner med lång industriell erfarenhet ifrån stråltera-
piområdet. Gruppen består av moderbolaget C-RAD 
AB ( publ) med organisationsnummer 556663- 9174 
samt de sex dotterbolagen C-RAD Positioning AB, 

C-RAD Imaging AB, C-RAD Innovation AB och C-RAD 
Inc. med kontor i Miami, C-RAD GmbH med kontor i 
Berlin och C-RAD WOFE (under bildande) med kontor 
i Shanghai. Uppdelning av verksamheterna i flera 
dotterbolag är främst betingad av aktiviteter med 
helt olika tekniska, marknadsmässiga och finansiella 
förutsättningar. C-RAD AB, C-RAD Positioning AB 
och C-RAD Innovation AB har säte i Uppsala. C-RAD 
Imaging AB har sin verksamhet på Frösön utanför 
Östersund. 
 Lanseringen av det laserbaserade skanningsyste-
met Sentinel påbörjades under 2006. Leveranser av 
en första version inleddes under 2007. Säljaktiviteter 
för en första version av det unika detektorsystemet 
GEMini inleddes under 2010 och vid ESTRO-mässan 
2011 introducerades Catalyst, ett helt nytt koncept för 
interaktiv patientövervakning. 
 C-RAD AB är sedan 8 mars 2010 noterat på NAS-
DAQ OMX First North och deras premiumsegment.

rade till Uppsala. Dessutom finns försäljningsbolag i Miami, USA, Berlin, 
Tyskland samt Shanghai, Kina.
 Moderbolaget ansvarar för gruppens övergripande ledning och 
 styr ning samt kontakter mot finansmarknaden.
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Kallelse till årsstämma för C-RAD AB (publ)
Aktieägarna i C-RAD AB (publ) kallas härmed till års-
stämma fredagen den 31 maj 2013 klockan 13.00 hos Hotel 
Uppsala, Kungsgatan 27, Uppsala.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara 
införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 24 maj 2013, 
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 
onsdagen 29 maj 2013.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till  
bolaget på följande sätt: per fax 018-12 69 30, e-post: 
info@c-rad.se, eller per brev: C-RAD AB (publ),  
Bredgränd 18, 753 20 UPPSALA.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisa-
tionsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För 
aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas 
tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk 
person skall visa kopia av registreringsbevis eller motsva-
rande behörighetshandlingar utvisande behörig firmateck-
nare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade 
genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste 
för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt 
föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta 
förvaltaren härom i god tid före den 24 maj 2013, då sådan 
införing skall vara verkställd.

Årsstämma
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VD har ordet

Under de senaste femton åren har strålterapi av patienter 
med cancer  genomgått en teknisk revolution. Den enskilt 
viktigaste händelsen har varit införandet av intensitetsmo-
dulerad strålterapi, så kallad IMRT. Med denna teknik kan 
en högre stråldos levereras till tumörområdet samtidigt som 
strålningen till omkringliggande frisk vävnad har kunnat 
reduceras. Resultatet har blivit att fler patienter med cancer 
kan botas samtidigt som risken för strålskador har kunnat 
minimeras. Införandet av IMRT har medfört vidareut-
vecklingar med bildstyrd strålbehandling, så kallad IGRT, 
maskiner med hög dosrat samt införande av rotationsterapi, 
så kallad VMAT.

C-RAD har utvecklat tre olika system för att säkerställa 
hög precision vid avancerad strålterapi.

• Sentinel har unik funktionalitet för 4DCT studier och 
erbjuder samtidigt kostnadseffektiva lösningar för posi-
tionering och rörelseövervakning.

• Catalyst är ett helt nytt system med banbrytande funk-
tionalitet för användning vid avancerade tillämpningar.

• GEMini är en bildplatta för både kilovolt- och mega-
voltområdet. Denna kan också användas för dosimetri-
tillämpningar. Kliniska tester pågår av detta system.

Under det gångna året har C-RADs optiska system med 
avancerade lösningar för positionering, rörelseövervakning 
och andningsstyrd strålbehandling introducerats på viktiga 
marknader i Europa, Nordamerika och Asien. C-RAD har 
idag referensinstallationer och kliniska samarbeten med 
ett antal välrenommerade kliniker. Dessa installationer är 
en förutsättning för bolagets fortsatta expansion. De första 
kliniska rapporterna är under publicering. Erfarenheterna 
med Catalyst är mycket goda. Lägesfel och avvikelser på 
grund av rörelser under strålbehandlingen på 5–10 mm är 
vanliga. Dessa kunskaper är viktiga för att förbättra kvalite-
ten vid strålbehandlingen. Systemets interaktiva funktiona-

C-RADs lösningar bidrar till att fler 
patienter med cancer kan botas

Introduktionen av det unika Catalystsystemet i kombination med det laserbaserade 
systemet Sentinel har varit framgångsrik på många marknader.  En förutsättning 
för en fortsatt expansion är en utbyggnad av den direktsäljande organisationen på 
nyckel marknader. C-RAD har under året startat två nya säljkontor i Shanghai och i 
Berlin. Orderingången för 2012 ökade med 38 % till 33 MSEK. Omsättningen för året 
ökade med 73 % till 26 MSEK.

litet medför förutom bättre precision  att fler patienter per 
timme kan behandlas.

En förutsättning för att C-RADs system kliniskt skall 
fungera är att dessa kan kommunicera med strålbehand-
lingsapparaterna och de diagnostiska systemen på kliniker-
na. Arbetet med fungerande interface mot övrig medicinsk 
teknisk utrustning har målmedvetet bedrivits under flera 
år. Detta har under 2012 givit positiva resultat. Fungerande 
interface finns nu mot Varians acceleratorer samt datorto-
mografer från Philips, Siemens och Toshiba. Under 2013 
introduceras interface mot Elektas acceleratorer och GEs 
datortomografer. 

Samtidigt med att Elektas interface frisläpps för försälj-
ning kommer Catalystsystemet med andningsstyrd funktio-
nalitet att kunna erbjudas till Elektas kunder.

Marknadsmässigt har den tekniska och kliniska utveck-
lingen inom området fått stora konsekvenser. Flera mindre 
aktörer har slagits ut eller blivit uppköpta. Marknaden har 
från att tidigare ha varit en marknad med fri konkurrens 
istället utvecklats till ett starkt oligopol. På många markna-
der råder monopol.

Amerikanska Varian och svenska Elekta kontrollerar 80 
% av marknaden för strålterapiutrustning och har därmed 
stort inflytande över kunderna och deras investeringar.

C-RAD, som ett mindre högteknologiskt företag,  har 
för att nå ut till slutkunderna varit hänvisad till samarbeten 
med de större företagen inom området samt försäljning via 
distributörer. Den nya situationen med två dominerande 
aktörer kräver en ändring av den hittillsvarande strategin 
för distribution. Organisationen för direktförsäljning måste 
byggas ut, vilket kräver betydande investeringar samtidigt 
som effektiviteten i säljarbetet ökar.

C-RAD har alltsedan starten sålt direkt till strålterapi-
klinikerna i Skandinavien. Bolaget är här väletablerat med 
en stor installerad bas. Sedan tre år tillbaka har C-RAD ett 

4



eget dotterbolag i USA. C-RAD Incorpotated har hittills 
haft alltför blygsamma resurser för att kunna hävda sig på 
denna marknad med över 3000 kliniker. Under föregående 
år har dotterbolag etablerats i Berlin och Shanghai. Båda 
dessa bolag har snabbt kunnat visa resultat.

För att kunna expandera den egna säljorganisationen 
och skapa förutsättningar för lönsamhet krävs en bredd-
ning av produktutbudet. Under 2012 undersökte C-RAD 
olika alternativ för att genomföra en sådan strategi. För-
handlingar om förvärv inleddes med det belgisk/ franska 
bolaget Cyrpa. Ett avtal blev undertecknat där C-RAD i ett 
första skede förvärvar 29 % av aktierna i bolaget och med 
en option att förvärva resterande 71 % under 2016. Under 
våren 2013 flyttas tillverkningen av Cyrpas produkter till 
C-RADs huvudkontor i Uppsala. 

Cyrpa har utvecklat och introducerat nya innovativa 
lasersystem för användning inom virtuell simulering och 
strålbehandling. Cyrpa är det enda företaget på marknaden 
med lasersystem, som kan växla mellan rött och grönt ljus. 
Smart Phantom är ett elektroniskt fantom med vars hjälp 
lasersystemen kan kalibreras med en noggrannhet på 0,1 
millimeter. Verksamheterna i C-RAD och Cyrpa kommer 
både produkt- och säljmässigt att integreras.

För att finansiera förvärvet av Cyrpa har C-RAD genom-
fört en företrädesemission under mars 2013. Före avdrag för 
emissionskostnader inbringade denna totalt 42 MSEK. Norr-
landsfonden har för avsikt att försvara sin position i bolaget 
med teckning av ett konvertibellån på 2,7 MSEK.

Utvecklingen av bild- och detektorplattan GEMini har 
pågått under många år. Under 2011 inleddes ett samarbete 
med Universitetskliniken i Salzburg. Som resultat av sam-
arbetet beslutades under föregående år att ändra detektorn 
på ett antal väsentliga punkter. De inledande testerna ser 
mycket lovande ut. Under våren 2013 kommer kliniska 
tester med den nyutvecklade detektorn att inledas. Avsikten 
är att på marknaden kunna presentera en unik detektor med 
hög stråltålighet för samtidig användning inom konventio-
nell röntgen, för portalbilder och portaldosimetri.

C-RAD har under 2012 genomfört betydande investe-
ringar, som resulterat i :

• Nya innovativa lösningar med hög klinisk acceptans.
• Utökat samarbete med de större medicinsktekniska 

företagen.
• En satsning på ökad direktförsäljning.
• En breddning av produktprogrammet genom förvärv.

Förväntningarna inför 2013 är höga från många av våra 
aktieägare, medarbetare och kliniker. Målet är att C-RAD 
skall bli världsledande med lösningar för att säkerställa hög 
precision, effektivitet och säkerhet så att fler patienter med 
cancer kan botas.

Erik Hedlund
Verkställande direktör
C-RAD AB
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Året som gått
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Väsentliga händelser under året som gått
• IBA lade under 2012 en ramorder på 6,1 MSEK för 

leverans av sammanlagt 1835 detektorer. 
Efter ett längre leveransstopp på grund av materialpro-
blem löper dioddetektorproduktionen med fullt kapa-
citetsutnyttjande sedan augusti månad. Eftersläpningen 
inhämtades till årets slut. 

• C-RADs nya Catalystsystem blev godkänt av Food and 
Drug Administration, FDA i USA för användning inom 
positionering, rörelseövervakning och andningsstyrd 
strålbehandling. Därmed kunde säljaktiviteterna på den 
viktiga USA-marknaden inledas. Dessutom har Sentinel 
fått FDA-godkännande med funktionalitet för 4DCT.

• Efter validering mot Varians så kallade MMI interface 
har kommunikation med C-RADs Catalystsystem 
godkänts. Därmed kan Catalystsystemet erbjuda full 
funktionalitet för auto set up och andningsstyrd strålbe-
handling till Varians kunder.

• C-RAD utvecklade interface för kommunikation mellan 
Toshibas CT system och Sentinel. Sedan tidigare fanns 
interface mot Philips och Siemens datortomografer.

Sentinelsystemet används bland annat för 4DCT till-
lämpningar. Därvid övervakas andningsrörelserna vid 
datainsamling på datortomografen.

• C-RAD och Elekta ingick avtal avseende C-RADs 
unika Catalystsystem. Catalyst kommer standardmäs-
sigt att offereras till Elektas kunder vid andningsstyrd 
strålbehandling baserat på ”fri andning”. Introduktion är 
planerad till våren 2013.

• C-RAD erhöll patent i USA för den unika interaktiva 
teknologin. Lägesfel kan direkt projiceras på patienten. 
Catalyst har som första system utrustats med denna 
funktionalitet.

• C-RAD startade egna dotterbolag och försäljningskon-
tor i Berlin,Tyskland och i Shanghai, Kina. Bolaget i 
Kina är under bildande.

• Elekta i Kina placerade ordrar på sammanlagt fem 
Sentinelsystem. I och med att Sentinel har blivit godkänt 
enligt SFDA kommer Elekta att standardmässigt att 
erbjuda Sentinel med sitt Axessystem. Godkännandet 
beräknas föreligga till andra kvartalet 2013. Via C-RADs 
dotterbolag i Shanghai har två Catalystsystem beställts.
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• Herlev Hospital i Danmark beställde åtta Catalyst- och 
två Sentinelsystem. Hittills är detta C-RADs enskilt 
största order. Systemen installeras under 2012 och 2013.
Samtidigt har ett kliniskt samarbetsavtal undertecknats.

• Hovrätten för Skåne/ Blekinge fastställde domen i 
tingsrätten i tvisten mellan C-RAD och det tyska före-
taget LAP. LAP döms att förutom rättegångskostnader 
att betala skadestånd till C-RAD.

• Sammanlagt sex Sentinel- och Catalystsystem beställdes 
av två ledande strålbehandlingskliniker i Syd korea. 

Väsentliga händelser efter perioden
• För att kunna bygga ut och  stärka den egna säljorgani-

sationen krävs en breddning av produktprogrammet.
C-RAD har tecknat avtal om att förvärva det belgiska 
bolaget Cyrpa Medical Security. C-RAD förvärvar i ett 
första skede 29 % av bolagets aktier och har en option 
att förvärva resterande 71% under 2016. Tillverkningen 
av Cyrpas produkter flyttas under våren 2013 till C-
RADs huvudkontor i Uppsala.
 Cyrpa har utvecklat och introducerat nya innovativa 
produkter för virtuell simulering och för användning 
vid strålbehandlingen. Cyrpa är det enda företaget med 
lasersystem, som kan växlas mellan rött och grönt ljus. 
Med produkten Smart Phantom kan systemen kalibre-
ras med en noggrannhet på 0.1 millimeter och kalibre-
ringen görs på några få minuter. Med nuvarande teknik 
från konkurrenter är detta moment mycket tidsödande 
och tar mycket tid för personalen på strålbehandlings-
klinikerna.

 Genom att integrera de båda produktprogram-
men från C-RAD och Cyrpa kommer vi att som enda 
företag kunna erbjuda kompletta och nya innovativa 
lösningar för användning både vid datortomografen och 
vid den linjära acceleratorn. 
 Säljresurserna och distributionskanalerna för de båda 
företagen kommer att integreras på alla nyckelmark-
nader. Detta kommer att inledas under andra kvartalet 
2013. 

• Förvärvet av Cyrpa krävde ett kapitaltillskott. Under 
mars 2013 genomfördes en företrädesemission. Denna 
tillsammans med utnyttjande av en övertilldelningsop-
tion och teckning av ett nytt konvertibellån till Norr-
landsfonden inbringade före emissionskostnader 45 
MSEK.

• C-RAD kommer att utveckla interface för kommunika-
tion med General Electrics datortomografer. Utveckling 
och validering är planerat till andra kvartalet 2013.

•  Ett avtal har undertecknats med det holländska företa-
get Cablon Medical.  C-RAD kommer att på licensbasis 
sälja Cablon Medicals programvara för dosimetritil-
lämpningar. Samtidigt får Cablon Medical rätten att 
sälja GEMini till kunder i BeNeLuxländerna.

• Elekta och C-RAD har skrivit under ett försäljnings- 
och distributionsavtal. Elekta kommer att sälja  C-
RADs Catalystsystem för andningsstyrd strålbehand-
ling för användning inom strålterapi. Andningsstyrd 
strålbehandling används ofta när tumörvolymen är nära 
hjärtmuskeln och det därmed föreligger hög risk för 
strålskador på detta organ.
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Egna försäljnings 
kontor
Direktbearbetning av  
distributörer
från Shanghai-kontoret 
Distributörer

C-RAD:s produkter  Sentinel och Catalyst är samtidigt både 
en konkurrent och ett komplement till de tyngsta leverantö-
rernas lösningar. Det gör att vi måste marknadsföra produk-
terna både mot de större acceleratorleverantörerna och mot 
användarna. Vi har genom vårt starka produkterbjudande, 
lyckats etablera samarbeten med såväl de dominerande aktö-
rerna, som med strålbehandlingskliniker världen över.

Idag finns samarbets- och utvecklingsavtal med både 
Varian och Elekta men för att uppnå lönsam tillväxt krävs 
också att ytterligare resurser läggs på ett aktivt mark-
nadsförings- och säljarbete, då de stora aktörerna endast i 
begränsad omfattning paketerar sina lösningar tillsammans 
med produkter och system från tredjepartsleverantörer som 
C-RAD.

Vi har idag två starka produkter i Sentinel och Catalyst, 
och räknar med att under 2013 kunna presentera en vida-
reutveckling av GEMini-systemet med unika prestanda för 
både dosimetri och som bildgivande system.

C-RAD bearbetar slutkunderna i ökande utsträckning 
via direktförsäljning. Under de senaste två åren har tre 
säljbolag etablerats. Dessa kompletterar den direktförsälj-
ning som sker till Skandinavien och till övriga Europa och 
världen genom distributörer.

USA
Ett amerikanskt bolag, beläget i Miami, har startats. Då 
den amerikanska marknaden är både stor och betydelsefull, 
räknar vi dock med att behöva göra ytterligare investeringar 
i sälj- och serviceorganisation.

Tyskland
Kontoret i Berlin är inriktat på kundbearbetning i de så 
kallade DACH-länderna (Tyskland, Österrike och Schweiz).

Kina
Vårt kontor i Shanghai arbetar sedan 2012 för att utveckla 
vår närvaro på den mest expansiva marknaden i världen. 
Kontoret direktbearbetar nya distributörer och ger service 
till redan etablerade samarbeten.

För att kunna fortsätta bygga ut och stärka den egna 
säljorganisationen krävs även en breddning av produktpro-
grammet. Som ett led i detta tecknade C-RAD i februari 
avtal om förvärv av det belgisk/franska bolaget Cyrpa, ett 
företag som tillverkar unika positioneringslasrar. Då dessa 
produkter på ett bra sätt kompletterar befintliga produkter 
får vi en bredare portfölj för våra säljare. Säljresurserna och 
distributionskanalerna för de båda företagen kommer att in-
tegreras på alla nyckelmarknader. Detta kommer att inledas 
under andra kvartalet 2013.
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C-RAD ...

... inom positionering
Patientpositionering är ett område där kraven på 
noggrannhet och tidseffektivitet har ökat markant 
under de senaste åren i samband med införan-
det av nya effektiva behandlingsmetoder såsom 
intensitetsmodulerad strålterapi och rotationsterapi 
(IMRT resp. IMAT).

En av de dagliga utmaningarna för behandlings-
personalen är att säkerställa att patienten vid varje 
behandlingstillfälle ligger i korrekt position och 
kroppsställning på britsen. Då denna procedur nor-
malt upprepas 30 gånger så kan även relativt små (i 
synnerhet systematiska) fel ha en direkt påverkan 
på det slutliga behandlingsresultatet.

Traditionellt har den initiala uppläggningen 
gjorts med rumslasrar och hudmarkeringar. Denna 
metod har dock erkända brister och positione-
ringsfel upp till 15 millimeter är inte ovanliga. 
I kombination med bildgivande system såsom 
CBCT och EPID kan precisionen ökas men även i 
detta fall kvarstår ofta problem med att till exempel 
armar eller ben inte ligger i korrekt läge. På grund 
av strålningsexponeringen måste även personalen 
lämna rummet vid användning av dessa system 
vilket kan innebära ett orosmoment för patienten.

Catalystsystemet erbjuder här en helt unik funk-
tionalitet vilket möjliggör att såväl ställnings- som 
positioneringsfel kan korrigeras med ett minimum 
av arbetsinsatser från behandlingspersonalen. 
Eftersom information om nödvändiga justeringar 
projiceras i realtid direkt på patientytan kan terapi-
assistenten behålla sitt fokus i kliniska situationen 
och behöver därmed inte vid något tillfälle släppa 
kontakten med patienten.

Med koppling mot de vanligast förekommande 
behandlingsborden kan den slutliga injusteringen 
av bordspositionen göras automatiskt, vilket ytter-
ligare underlättar för personalen. Resultatet är ett 
överlägset ergonomiskt arbetsflöde som ger en ökad 
patienttrygghet och samtidigt garanterar bästa 
möjliga behandlingsresultat.

Detta helt igenom interaktiva arbetsflöde 
särskiljer alltså Catalystsystemet från alla andra på 
marknaden tillgängliga positioneringssystem.  
De bakomliggande principerna skyddas av ett  
amerikanskt patent och en europeisk patentan-
sökan, som ger ett rejält försprång mot konkurren-
terna samt även möjligheter till framtida licens-
intäkter.
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... inom rörelseövervakning
Oavsett vilken metod som används för uppläggning och 
positionering så utgår behandlingsplanen från att patien-
ten ligger stilla under varje behandlingstillfälle. Av denna 
anledning är behandlingsrummen utrustade med videoka-
meror som är kopplade till monitorer ute i kontrollrummet. 
Nackdelen med att enbart förlita sig på denna konventio-
nella övervakningsmetod är att personalen oavbrutet måste 
bevaka monitorerna och manuellt stoppa behandlingen 
vid större patientrörelser. Dessutom har det med dagens 
moderna behandlingsmetoder blivit allt viktigare att även 
upptäcka mindre förflyttningar.

Med såväl Sentinel som Catalyst övervakas patienten 
automatiskt med submillimeterprecision. Vid större rörelser 
utanför satta toleranser aktiveras ett ljus- och/eller ljudlarm 
vilket direkt påkallar personalens uppmärksamhet.

Utöver detta beräknar Catalystsystemet dessutom kon-
tinuerligt den så kallade isocentriska förflyttningen (det 
vill säga rörelsens påverkan på själva behandlingsområdet). 

... inom andningsstyrd strålbehandling

Behandlingsstrålen stängs av automatiskt vid såväl hastiga 
som gradvisa förflyttningar.

Sammantaget säkerställer detta att den ursprungliga posi-
tioneringsnoggrannheten bibehålls under hela behandlingen 
utan några manuella insatser.

För vissa patientgrupper är tumörområdet beläget nära 
känsliga organ som rör sig med patientens andning. Ett 
typexempel är vänstersidiga bröstpatienter, där hjärtmuskeln 
under delar av andningscykeln kommer befinna sig inom 
det bestrålade området. Ett stort antal uppföljningsstudier 
genom åren har visat att konventionell strålbehandling i 
dessa fall medför ökad risk för ett antal följdsjukdomar 
under lång tid efter genomförd behandling.

Genom så kallad andningsstyrd strålbehandling (gating) 
aktiveras behandlingsstrålen endast när patientens and-
ningsläge är gynnsamt. För vänstersidiga bröstpatienter 
är detta när hjärtmuskeln befinner sig på största möjliga 
avstånd från behandlingsområdet.

Ett antal produkter för andningsstyrd strålbehandling har 
sedan en tid tillbaka funnits på marknaden. Gemensamt för 
dessa är att de kräver att en markör eller i vissa fall ett bälte 
ska placeras på eller runt patienten för att kontinuerligt 
mäta andningsrörelsen. Detta innebär ett dagligt manuellt 
handhavande.

Eftersom Sentinel och Catalyst mäter andningen optiskt 
och med submillimeterprecision direkt baserat på patient-
ytans rörelse medför detta stora ergonomiska fördelar för 
personalen. Vidare undviks risken att markörens råkar 
placeras lite olika från dag till dag vilket skulle riskera att ge 
en variation i den uppmätta signalen.

Med den kompletta lösningen med Sentinel i diagnosti-
krummet och Catalyst i behandlingsrummet säkerställs ett 
enkelt och smidigt arbetsflöde där alla behandlingsparame-
trar automatiskt tas fram för den patient som ska genomgå 
undersökning eller behandling.
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... inom diagnostik
Inom diagnostikområdet pågår en ständig utveckling för 
att förbättra bildkvaliteten, inte minst i de fall då bilderna 
kommer användas som underlag för dosplanering och efter-
följande strålbehandling.

En av de stora utmaningarna är att andningsrörelser ofta 
riskerar att skapa en oskärpa i bilderna vilket gör det svårt att 
med säkerhet bestämma till exempel en tumörs utbredning.

Lösningen på detta problem är så kallad fyrdimensio-
nell datortomografi (4DCT). Detta innebär att patientens 
andningsmönster mäts in parallellt med att undersökningen 
genomförs. I efterhand sorteras sedan bildinformationen ut 
i de olika andningsfaserna vilket ger en tydlig bild över hur 
såväl tumörområdet som frisk vävnad och känsliga organ rör 
sig under hela andningscykeln.

Sentinelsystemet erbjuder här en mycket smidig och ef-
fektiv lösning i och med att patientens andningsrörelse kan 
mätas optiskt helt utan markörer eller manuella moment, 
till skillnad från andra tillgängliga lösningar. Idag finns 
Sentinelkoppling mot samtliga fyra stora datortomografle-
verantörer (Siemens, Philips, GE och Toshiba).

Ett ökande intresse har också noterats från såväl slutkun-
der som industriella partner att använda Sentinel för 4D-

... inom bildbehandling
Bildgivande system inom röntgen- eller terapiområdet (kV 
resp. MV) används regelmässigt inom strålterapiprocessen 
för olika ändamål. MV-bilder (portalbilder eller EPID) har 
länge varit det vanliga förfarandet för att verifiera patient-
positionen, där behandlingsstrålen (med förkortad expo-
neringstid) har använts för att ta genomlysningsbilder för 
kontroll av exempelvis benstrukturernas läge.

Under de senaste åren har det skett en utveckling där 
man allt mer använder ett separat röntgensystem (CBCT) 
för att kontrollera positionen före behandling. Använd-
ningen av EPID har därmed gradvis förändrats och fokus 
för systemet blir nu istället att ta bilder kontinuerligt 
under behandlingens gång. Dels ger detta information 
om patientens position under behandlingen och dels kan 
det användas för att säkerställa att dosleveransen fortlöper 
enligt plan.

GEMini är en produktfamilj som från grunden är 
utvecklad för de nya krav som råder för bildgivande system 
inom strålterapiområdet. Ursprungsteknologin är licen-
sierad från CERN i Geneve och har sedan av C-RAD i 
samarbete med Karolinska Institutet och Kungliga Tek-
niska Högskolan i Stockholm vidareutvecklats specifikt för 
strålterapiområdet. I samband med detta arbete har bolaget 
erhållit tre godkända patent. En gemensam grundkonstruk-
tion kan anpassas till olika tillämpningar och energiområ-
den.

Speciellt i de nya tillämpningarna för online-mätningar 
med EPID-detektorer har modellvarianten GEMini ED 

en rad fördelar jämfört med andra tillgängliga alternativ. Då 
detektorn i dessa fall alltid kommer befinna sig i behand-
lingsstrålen utsätts den för betydligt högre dosbelastning 
än vid andra tillämpningar. Det är ett välkänt problem att 
EPID-detektorer från etablerade leverantörer uppvisar 
gradvis försämrade prestanda och till slut helt slutar fung-
era. Detta resulterar i regelmässiga och kostsamma utbyten 
vilket direkt belastar klinikens årliga driftsbudget.

Sedan 2011 har ett kliniskt samarbetsprojekt bedrivits 
tillsammans med Paracelsus Medical University i Salzburg. 
Målet har varit att integrera en GEMini ED-detektor med 
en av klinikens Elekta-acceleratorer för att sedan få tillgång 

rekonstruktion även inom andra diagnostiska modaliteter 
som till exempel magnet- och positronkameror (MRI resp. 
PET). Detta kan på sikt erbjuda kommersiella möjligheter   
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främst med anledning av det ökande införandet av avance-
rade behandlingsmetoder såsom intensitetsmodulerad strål-
terapi och rotationsterapi (IMRT resp. IMAT). Att verifiera 
dessa behandlingar på konventionellt sätt kräver avsevärda 
manuella insatser medan det med portaldosimetri kan göras 
helt automatiskt och integrerat i behandlingsflödet.

... inom dosimetri
I de fall EPID-detektorn används för att verifiera den 
levererade dosen (sk. portaldosimetri) har GEMini ED 
ytterligare fördelar. Genom sin höga utläsningshastighet 
och linjära respons är den synnerligen lämpad för denna 
tillämpning.

Efterfrågan på sådana lösningar är på kraftig uppgång, 

En av hörnstenarna i det nya Catalyst-systemet är använd-
ningen av så kallde icke-rigida algoritmer. Till skillnad från 
den stelkroppsmodell som används i Sentinel och övriga 
ytskannersystem som idag finns på marknaden baseras där-
med beräkningarna på en deformabel patientmodell vilket 
ger tillgång till väsentligt mer information med betydligt 
högre precision såväl före som under behandlingen.

Systemet kan utifrån uppmätta avvikelser i patientens 
kropsställning och position automatiskt beräkna vilken 
påverkan detta sannolikt har på behandlingsområdet (den 
sk. isocentriska förflyttningen). Det innebär bland annat att 
kliniskt relevanta patientrörelser direkt kan särskiljas från 
perifera rörelser som inte påverkar behandlingsresultatet. 

Stora resurser har lagts vid att optimera beräkningshas-
tigheten i systemet. Catalyst är i dagsläget det enda system 
på marknaden som arbetar helt interaktivt  och i realtid 

Icke-rigida algoritmer

till oberoende utlåtande om detektorns prestanda. Projektet 
har löpt framgångsrikt och resulterade i att kliniken i slutet 
av året beslutade sig för att genomföra ett köp av den redan 
installerade detektorn.

I slutet av 2011 togs de första kliniska bilderna som 
visade att GEMini-detektorn då hade likvärdiga bildpres-
tanda som konkurrerande EPID-detektorer samtidigt som 
den är betydligt bättre lämpad för nya tillämpningar. 

Under 2012 har kliniken i Salzburg samlat in ytterligare 
data och även bidragit med ett antal förbättringsförslag. 
Arbetet med att införa dessa ändringar påbörjades i slutet 
av året.

Ett intentionsavtal tecknades i november 2012 med 
Cablon Medical, B.V. i Nederländerna avseende mark-
nadsföring och försäljning av GEMini-detektorn tillsam-
mans med Cablons välbeprövade kliniska programvara för 

portaldosimetri och bildtagning. Avsikten är att C-RAD 
ska marknadsföra den kombinerade lösningen genom sitt 
befintliga distributionsnät.

med inmätning, beräkning och återprojicering. För perso-
nalen innebär detta att de alltid har uppdaterad information 
med högsta möjliga relevans.



1313

C-RAD-aktien

Största ägare per 2012-12-28 A-aktier B-aktier Aktier % av kapital % av röster

Inter Life Science AB 537 810 2 466 030 3 003 840 18,9% 29,2%

Erik Hedlund 273 000 747 534 1 020 534 6,4% 12,9%

Anders Brahme 213 000 481 392 694 392 4,4% 9,7%

Bengt Lind 156 000 432 903 588 903 3,7% 7,4%

Olle Stenfors – 1 600 000 1 600 000 10,1% 5,9%

Nordnet Pension – 1 517 297 1 517 297 9,6% 5,6%

Avanza Pension – 822 582 822 582 5,2% 3,1%

Per Hamberg 46 000 304 000 350 000 2,2% 2,8%

ITEM Development AB – 673 636 673 636 4,2% 2,5%

Robur Försäkring – 233 169 233 169 1,5% 0,9%

Övriga aktieägare – 5 364 467 5 364 467 33,8% 19,9%

Summa 1 225 810 14 643 010 15 868 820 100,0% 100,0%

The Share
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Aktiekapitalet
C-RAD AB hade vid utgången av året 1 843 aktieägare en-
ligt Euroclear. De tio största ägarna innehade tillsammans 
64,23 % av aktierna. Per avstämningsdagen för årsstämman 
kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 904 545 kr 
med kvotvärde 0,15 kr per aktie fördelat på 19 363 623, va-
rav 1 225 810 A-aktier och 18 137 813 B-aktier. Varje aktie 
av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie 
B till en röst på årsstämman. Totala antalet röster i bolaget 
uppgår till 30 395 913. 

Omsättning och kursutveckling
Under 2012 omsattes 14 301 297 aktier C-RAD AB till ett 
värde av 258,1 MSEK vilket ger en genomsnittlig kurs på 
18,05 SEK. Högst betalkurs nåddes den 23 mars till ett pris 
av 27,90 SEK. Lägsta notering nåddes 2 januari med 11,00 
SEK. Slutkursen på årets sista handelsdag var 14,55 SEK. 
Marknadsvärdet för C-RAD-aktien var vid årets utgång 
231 MSEK. Vid denna beräkning har A-aktierna samma 
värde per styck som de noterade B-aktierna.
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Styrelsen och verkställande direktören i C-Rad AB (publ), organi-
sationsnummer 556663-9174, avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för verksamhetsåret 2012. Styrelsens säte är i 
Uppsala. De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande den 
17 maj 2013. 

Allmänt om verksamheten
C-RAD gruppen bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av 
produkter och lösningar för användning inom avancerad strålterapi. 
Företaget med dotterbolag är baserat i Uppsala, Östersund, Miami 
(USA), Berlin (Tyskland) och Shanghai (Kina). Verksamheten riktar 
sig mot strålbehandlingskliniker över hela världen.

Moderbolaget är på den skandinaviska marknaden distributör 
av dosimetriprodukter för det belgiska dosimetriföretaget IBA 
Dosimetry GmbH. C-RAD AB ansvarar även för ekonomi/redovisning 
samt marknadsföring/försäljning av dotterbolagens produkter och 
system. All produktutveckling sker i de tre dotterbolagen C-RAD 
Positioning, C-RAD Imaging och C-RAD Innovation. Dotterbolagen, 
C-RAD Incorporated, C-RAD GmbH och det kinesiska bolaget under 
bildande, sköter försäljningen av gruppens produkter på de ameri-
kanska, kanadensiska, tyska och asiatiska marknaderna.

Verksamhetens art och inriktning
Cancer är en sjukdom som i dag drabbar cirka en tredjedel av 
västvärldens befolkning, vilket innebär 15 miljoner nya cancerfall 
per år. Sjukdomen fortsätter att öka med ca 3 % per år men trots 
detta så lyckas man bota en allt större andel av dem som drabbas 
av cancer vilket främst beror på förbättringar inom diagnostik och 
behandlingsmetoder.

De huvudsakliga behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehand-
ling och kemoterapi. En behandling består ofta av en kombination 
av dessa metoder. Botningsfrekvensen för de olika metoderna är 
cirka 30 % för kirurgi, 15 % för strålbehandling och 5 % för kemote-
rapi, det vill säga totala botningsfrekvensen är ca 50 %.

Med djup kunskap om kundbehoven tillhandahåller C-RAD inno-
vativa lösningar för positionering, tumörlokalisering och strålbe-
handling. Slutkunderna är främst strålbehandlingsavdelningar på 
sjukhus över hela världen men även diagnostikavdelningarna kan 
komma i fråga framöver. Syftet är att bidra till högre kvalitet och 
ökad effektivitet.

Produkterna kännetecknas av innovativa lösningar vilket uppnås 
genom nära samarbeten med framstående forskningsinstitut och 
genom att bygga upp en hög kompetens inom viktiga nyckelområ-
den som till exempel programvaruutveckling och detektorteknologi 
för strålningsfysik. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
C-RAD har under året fortsatt sin fokusering på marknadsföring 
och produktion av laserskannersystemet från C-RAD Positioning 
AB samt fokuserat utvecklingsaktiviteterna kring det bildgivande 
detektorsystemet från C-RAD Imaging AB. 

• IBA lade 2012 en ramorder på 6,1 MSEK för leverans av sam-
manlagt 1835 detektorer. 
Efter ett längre leveransstopp på grund av materialproblem löper 
dioddetektorproduktionen med fullt kapacitetsutnyttjande sedan 
augusti månad. Eftersläpningen inhämtades till årets slut. 

Förvaltningsberättelse
• C-RADs nya Catalystsystem blev godkänt av Food and Drug 

Administration, FDA i USA för användning inom positionering, 
rörelseövervakning och andningsstyrd strålbehandling. Därmed 
har säljaktiviteterna på den viktiga USA-marknaden inletts. 
Dessutom har Sentinel fått FDA godkännande med funktionalitet 
för 4DCT.

• Efter validering mot Varians så kallade MMI interface har kom-
munikation med C-RADs Catalystsystem blivit godkänt. Därmed 
kan Catalystsystemet erbjuda full funktionalitet för auto set up 
och andningsstyrd strålbehandling till Varians kunder.

• C-RAD utvecklade interface för kommunikation mellan Toshibas 
CT system och Sentinel. Sedan tidigare finns interface mot 
Philips och Siemens datortomografer. Sentinelsystemet används 
bland annat för 4DCT tillämpningar. Därvid övervakas andnings-
rörelserna vid datainsamling på datortomografen.

• C-RAD och Elekta ingick avtal avseende C-RADs unika Cata-
lystsystem. Catalyst kommer standardmässigt att offereras till 
Elektas kunder vid andningsstyrd strålbehandling baserat på ”fri 
andning”. Introduktion är planerad till våren 2013.

• C-RAD erhöll patent i USA för den unika interaktiva teknologin. 
Lägesfel kan direkt projiceras på patienten. Catalyst har som 
första system utrustats med denna funktionalitet.

• C-RAD startade egna dotterbolag och försäljningskontor i Berlin, 
Tyskland och i Shanghai, Kina. Bolaget i Kina är under bildande.

• Elekta i Kina placerade ordrar på sammanlagt fem Sentinel-
system. I och med att Sentinel har blivit godkänt enligt SFDA 
kommer Elekta att standardmässigt att erbjuda Sentinel med 
sitt Axesssystem. Godkännandet beräknas föreligga till andra 
kvartalet 2013. Via C-RADs dotterbolag i Shanghai har två Cata-
lystsystem beställts.

• Herlev Hospital i Danmark beställde åtta Catalystsystem och två 
Sentinelsystem. Detta är C-RADs enskilt största order. Systemen 
kommer att installeras under 2012 och 2013. Samtidigt under-
tecknades ett kliniskt samarbetsavtal.

• Hovrätten för Skåne/ Blekinge har fastställde domen i tingsrät-
ten i tvisten mellan C-RAD och det tyska företaget LAP. LAP 
dömdes att förutom rättegångskostnader betala skadestånd till 
C-RAD vilket har påverkat årets resultat med 1,9 MSEK, se not 4 
övriga rörelseintäkter.

• Sammanlagt sex Sentinel- och Catalystsystem beställdes av två 
ledande strålbehandlingskliniker i Sydkorea. 

Väsentliga händelser efter perioden
• C-RAD har förvärvat 29 procent av Cyrpa Medical Security för  

1 073 KEUR och har en option att förvärva återstående 71 pro-
cent. Cyrpa utvecklar och marknadsför avancerade lösningar för 
virtuell simulering i samband med strålterapi genom laser-
systemet HIT M och kalibreringssystemet Smart Phantom RT. 
C-RADs och Cyrpas verksamheter inom utveckling, produktion 
och försäljning kommer att integreras under 2013.  När tillverk-
ningen av Cyrpas produkter överförs till Uppsala under våren 
2013 kommer C-RAD AB att utfärda ett lån om 501 KEUR till 
Cyrpa International.

• I syfte att fullfölja investeringar i försäljningsorganisation och ett 
breddat produkterbjudande genom förvärvet av Cyrpa har C-RAD 
AB genomfört en företrädesemission som övertecknats med 366 
procent och tillfört bolaget cirka 41,9 MSEK före emissionskost-
nader. Aktiekapitalet i C-RAD har ökat med 524 220 SEK genom 
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emission av 3 494 803 B-aktier. Efter nyemissionen uppgår an-
talet aktier i Bolaget till 19 363 623 aktier, fördelat på 1 225 810 
A-aktier och 18 137 813 B-aktier. Antalet röster är 30 395 913 
och aktiekapitalet uppgår till 2 904 545 SEK. Norrlandsfonden 
har för avsikt att försvara in position i bolaget med teckning av 
ett konvertibelt lån på 2,7 MSEK.

• C-RAD kommer att utveckla interface för kommunikation med 
General Electrics (GE) datortomografer. Utveckling och valide-
ring är planerat till andra kvartalet 2013.

• Ett avtal har undertecknats med det holländska företaget 
Cablon Medical.  C-RAD kommer att på licensbasis sälja Cablon 
Medicals programvara för dosimetritillämpningar. Samtidigt får 
Cablon Medical rätten att sälja GEMini till kunder i Beneluxlän-
derna.

• Ett ramavtal för 2013 har träffats med det belgiska företaget 
IBA. C-RAD kommer att under året leverera detektorer till ett 
värde på 6,1 MSEK.

Ägarförhållanden 
C-RAD hade vid utgången av året 1 843 aktieägare enligt Euroclear. 
De tio största ägarna innehade tillsammans 64,23 % av aktierna. 
Per avstämningsdagen för stämman kommer bolagets aktiekapital 
att uppgå till 2 904 545 kr, med kvotvärde 0,15 kr per aktie fördelat 
på 19 363 623 aktier och 30 395 913 röster i Bolaget. Inga kända 
aktieägaravtal finns.

Finansiell utveckling 
Försäljning
Koncernens omsättning uppgick till 25 776 (14 909) KSEK vilket är 
en ökning med cirka 73 % från samma period förra året. 

Ökningen är främst hänförlig till segmentet Positioning. En stor 
del av försäljningen av Sentinel och Catalyst sker i utländsk valuta, 
främst euro och amerikanska dollar.

Rörelseresultat och kostnader
Rörelseresultatet uppgår till –19 049 (–42 104) KSEK. Avskrivning-
arna i gruppen uppgår till 5 415 (25 583) KSEK för perioden. 

Totalt för koncernen har 591 (5 825) KSEK aktiverats avseende 
arbete för egen utveckling under året. De totala investeringarna i 
balanserade utgifter uppgick till 13 492 (18 116). KSEK 

Resultatet för året uppgick till –19 389 (–42 607) KSEK. 

Kassaflöde
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2012 till 7 
961 (24 600) KSEK. Kassaflödet uppgick till –16 601 (5 137) KSEK. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten samt investeringarna 
uppgick för 2012 till –15 792 (–26 593) KSEK. 

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick till 16 263 KSEK (36 015 KSEK). 
Koncernens soliditet uppgick till 43 % (66%).

Långfristiga skulder
C-RAD har sex utestående konverteringslån om sammanlagt 9 064 
(9 064) KSEK. Alla sex lånen förfaller till betalning 31 januari 2014. 
Vid fullt utnyttjande av konverteringsrätterna emitteras 1 004 208 
aktier vilket innebär en utspädning med 6,5 %. I dotterbolaget C-
RAD Positioning finns tillväxtlån från ALMI på 1 400 (2 282) KSEK. 

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 6 806 (13 163) KSEK och 
resultatet före skatt uppgick till –9 642 (–39 630) KSEK. Beroende 
på den ökade risknivån i dotterbolaget C-RAD Imagings GEMini 
projekt skrev moderbolaget ner dotterbolagets aktier med 36,6 
MSEK föregående år, vilket förklarar den stora skillnaden mellan 
årens resultat.

Kassaflödet i moderbolaget uppgick till –20 404 (9 569) KSEK. 

Forskning och utveckling 
En förutsättning för C-RADs affärsmässiga framgång är att bolaget 
ligger i frontlinjen inom forskning och utveckling. Bolagets med-
arbetare kännetecknas av hög kreativitet och kompetens. En viktig 
faktor är att medarbetarna har etablerat egna kliniska kontakter 
inom strålterapiområdet. I Skandinavien bedrivs ett nära kliniskt 
samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Skånes Univer-
sitetssjukhus och Herlevs Sjukhus utanför Köpenhamn. Dessutom 
bedrivs samarbeten med viktiga kliniker i Tyskland och USA. 

Inom området optiska system är C-RAD idag världsledande med 
Sentinel och Catalyst. Systemen är utrustade med unika funktio-
naliteter för positionering, rörelseövervakning och andningsstyrd 
strålbehandling. Förstudier pågår för att utrusta systemen med 
funktionaliteter för ansiktsigenkänning och identifiering av optiska 
markörer.

Inom dotterbolaget C-RAD Imaging i Östersund pågår utveckling 
av en detektor för användning inom dosimetri och som bildplatta 
baserad på både kV- och MV- strålning. Kliniska tester med en 
nyutvecklad detektor kommer att inledas under våren 2013.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Ett antal risker har identifierats. Effekterna av dessa faktorer är 
svåra att bedöma. Faktorerna kan verka både i positiv och i negativ 
riktning för bolaget. 

Vid en bedömning av bolagets fortsatta utveckling är det av vikt 
att också beakta dessa risker. Faktorerna har utan prioritetsordning 
listats nedan. 

Tekniska risker
C-RAD gruppen har produkter som både är i kommersialiseringsfa-
sen och i utvecklingsfas. Även om omfattande arbete har lagts ner 
på verifiering av valda tekniska lösningar så kan utvecklingsarbetet 
leda till tekniska bakslag, där nya lösningar måste väljas. Detta kan 
leda till fördyrad utveckling samt till försenad marknadsintroduk-
tion och försenade kassaflöden.

Bolaget tillverkar och säljer de båda systemen Sentinel och 
Catalyst och intresset för systemen är stort. Bolagets bedömning 
är att kassaflödet för både Sentinel och Catalyst kommer att ge god 
lönsamhet vilket gör att något nedskrivningsbehov ej föreligger. 
Skulle satsningen helt eller delvis misslyckas kan bolaget tvingas 
att skriva ner delar eller hela projekten.

I samband med bokslutet för 2011 har C-RAD beslutat att skriva 
av aktiverad utveckling för GEMinidetektorn. Pågående aktiviteter 
och utvecklingar påverkas ej av detta.

Marknadsacceptans
Bolagen utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom 
avancerad strålbehandling. Det finns en risk att dessa lösningar ej 
får en bred marknadsacceptans. Marknaden kan komma att prefe-
rera lösningar med andra pris/prestanda. Lösningar som idag ej är 
kända kan introduceras.
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Konkurrenter inom acceleratorområdet
Bolaget är beroende av ett väl fungerande samarbete med de 
etablerade tillverkarna av acceleratorer för strålbehandling. Skulle 
sådana samarbeten ej komma till stånd, så kommer C-RAD att få 
svårt att realisera uppgjorda planer.

Bristande produktkvalitet
Inom det medicinsktekniska området och speciellt för produkter 
med anknytning till terapi är hög produktkvalitet en kritisk faktor. 
Initiala kvalitetsproblem för ett nystartat bolag, även om dessa 
snabbt löses, kan få förödande konsekvenser.

Medarbetarberoende
Bolagets framgång baseras på kompetensen hos sina medarbetare 
och det är väsentligt för bolagets utveckling att kunna attrahera och 
behålla kunnig och motiverad personal.

Finansiella risker
Bolaget har intäkter och kostnader i framförallt SEK, EUR (cirka 70 
% av omsättningen) och USD (cirka 10 % av omsättningen). Hittills 
har valutariskerna varit små men med ökad omsättning ökar dessa 
för bolaget. Med en starkare krona jämfört med euro och ameri-
kanska dollar kommer C-RADs omsättning och resultat minska. 
Bolaget har en stor del kostnader i euro och dollar vilket dämpar 
resultatminskningen något.

Kreditrisker
C-RADs kreditrisker är knutna till kundfordringar och för moderbo-
laget lån till dotterbolagen.

Kunderna utgörs till största del av offentliga och privata can-
cerkliniker runt om i världen. Bolaget har rutiner för att kräva in 
förfallna betalningar.

Ränterisker
Moderbolaget har sammanlagt sex konvertibellån hos Norrlands-
fonden. Räntan på dessa lån följer STIBOR 90 + 1 %. I dotterbolaget 
C-RAD Positioning AB finns lån till ALMI där räntan för närvarande 
ligger på 7,25 %. Överlikviditet placeras i bank och/eller i räntepap-
per med hög rating.

Kassaflödesrisker
C-RADs likvida medel per 2012-12-31 uppgick till 7 961 KSEK. 
Koncernen har produkter i tidig kommersialiseringsfas och tek-
niska risker samt marknadsacceptans kan leda till förseningar i 
kassaflöden. 

Personal
Vid årsskiftet hade koncernen totalt 22 medarbetare. Under året har 
bolaget anställt nya medarbetare i Tyskland samt i Kina och USA. 
Flertalet av medarbetarna arbetar inom forskning och utveckling.  
Rekryteringarna till C-RAD bolagen har genom åren varit fram-
gångsrik. Medarbetarna besitter spjutspetskompetenser inom sina 
respektive discipliner. Flera har också lång erfarenhet från strålte-
rapi och strålningsfysik. 

Framtida utveckling
C-RAD går in i år 2013 med stora förväntningar. Bolaget kan för 
första gången presentera färdiga och kompletta lösningar för till-
lämpningarna: Positionering, rörelsedetektering och andningsstyrd 
strålbehandling. 

En förutsättning för implementering av C-RAD lösningar med 
Sentinel och Catalyst på strålbehandlingsklinikerna är att dessa kan 
kommunicera med övrig utrustning på kliniken. Kommunikation 
mot Varians acceleratorer är frisläppt sedan mer än ett år. Interface 
mot Varians nyutvecklade accelerator True Beam kommer däremot 
först att finnas tillgängligt i slutet av 2013.

Kommunikation mot Elektas acceleratorer kommer att finnas 
tillgängligt från juni 2013. Samtidigt införs Catalyst och Sentinel, 
som standardlösning för andningsstyrd strålbehandling i Elektas 
prislista.

Mot diagnostikföretagen finns fungerande interface mot Philips, 
Toshiba och Siemens. Från juni månad kommer Sentinelsyste-
met även att kunna kommunicera datortomografer från General 
Electric.

C-RAD har sedan 2011 arbetat med att utveckla den egna direkt-
säljande organisationen. C-RAD har egna säljbolag i USA, Tyskland 
och Kina. Sedan tidigare säljer C-RAD direkt till strålterapiklini-
kerna i Skandinavien.

Förvärvet av Cyrpa, som genomfördes mars 2013,  har som mål 
att bredda produktprogrammet samt att möjliggöra en fortsatt 
utbyggnad av den direktsäljande organisationen. Tillsammans med 
Cyrpa kommer C-RAD att kunna erbjuda kompletta lösningar för 
både CT- och linacrummet.

Tester har inletts av en delvis helt nyutvecklad GEMinidetektor.  
Denna testas för samtidig användning som bildplatta inom kV/ MV- 
området och som dosimetridetektor för framför allt avancerade till-
lämpningar.  Resultaten av dessa tester kommer att offentliggöras 
under sommaren 2013.

Turbulensen på de finansiella marknaderna skapar en osäkerhet 
på vissa marknader framför allt i Europa. Sammantaget kommer 
strålterapiområdet att fortsätta att växa och utvecklas. Behoven 
är fortsatt stora i många regioner. C-RAD har med ett starkt och 
innovativt produktprogram stora förutsättningar att kunna visa en 
stark tillväxt.

Bolagsstyrning
Bolaget har inga utskott eller kommittéer utan alla frågor behand-
las av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande tillser att det 
inför årsstämman inhämtas synpunkter från de större aktieägarna 
avseende styrelsens sammansättning så att ett förslag kan presen-
teras på stämman. 

Kod för bolagsstyrning som infördes den 1 juli 2005 gäller ej för 
C-RAD AB då den endast omfattar företag vars aktier är upptagna 
till handel på en reglerad marknad i Sverige det vill säga Nasdaq 
OMX Stockholm, NGM Equity samt Burgundy AB. 

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget, 
kronor:

Balanserad förlust – 51 507 867
Överkursfond 109 085 367
Årets resultat  – 9 642 163
Totala balanserade vinstmedel:   47 935 337

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade 
vinstmedlen 47 935 337 kr överförs i ny räkning.
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Not
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 25 775 905 14 909 755
Aktiverat arbete för egen räkning 591 125 5 825 036
Övriga rörelseintäkter 4 2 392 593 3 320

28 759 623 20 738 111

Rörelsens kostnader
Inköpta varor och tjänster –11 443 804 –8 042 156
Övriga externa kostnader 5,6 –13 195 542 –12 101 230
Personalkostnader 7 –17 621 813 –16 808 157
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 10,11 –5 414 955 –25 583 247
Övriga rörelsekostnader –132 893 –306 945

–47 809 007 –62 841 735

Rörelseresultat –19 049 384 –42 103 624
Ränteintäkter 194 254 33 871
Räntekostnader –533 527 –536 429

Resultat före skatt –19 388 657 –42 606 182
Skatt på årets resultat 8,9 – –

ÅRETS RESULTAT –19 388 657 –42 606 182

Övrigt totalresultat 0 0

Årets totalresultat –19 388 657 –42 606 182

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolaget aktieägare –19 388 657 –42 606 182
Innehav utan bestämmande inflytande – –

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare –19 388 657 –42 606 182
Innehav utan bestämmande inflytande – –

Resultat per aktie                                                     13
Resultat per aktie före utspädning –1,22 –2,68
Resultat per aktie efter utspädning –1,11 –2,51

Koncernens rapport över totalresultat
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Not 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

ANLäggNiNgSTiLLgÅNgAR
immateriella anläggningstillgångar 11,21
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 313 211 15 515 959
Patent, licenser och liknande rättigheter 2 179 000 2 600 343

13 492 211 18 116 302

Materiella anläggningstillgångar 10
Inventarier 2 755 928 815 029

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 106 162 108 908

106 162 108 908
Summa anläggningstillgångar 16 354 301 19 040 239

OMSäTTNiNgSTiLLgÅNgAR

Varulager 3 139 138 4 030 822

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 6 866 316 4 061 564
Övriga fordringar 1 388 982 1 557 252
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 414 674 914 152

10 669 972 6 532 968

Kassa och bank 19 7 961 462 24 599 906

Summa omsättningstillgångar 18 631 436 35 163 696
Summa tillgångar 38 124 873 54 203 935

Eget kapital
Aktiekapital 13 2 380 324 2 380 324
Övrigt tillskjutet kapital 119 401 715 119 409 741
Balanserat resultat –86 129 865 –43 258 317
Årets resultat –19 388 657 –42 516 352
Summa eget kapital 16 263 517 36 015 396

Långfristiga skulder 14,15
Konvertibla skuldebrev 8 703 367 8 459 375
Övriga långfristiga skulder 591 674 1 400 006

9 295 041 9 859 381

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 049 679 2 568 769
Garantiavsättningar 20 550 000 250 000
Övriga kortfristiga skulder 1 691 345 1 832 619
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 275 291 3 677 770

12 566 315 8 329 158
Summa eget kapital och skulder 38 124 873 54 203 935

Ställda säkerheter 16 8 700 000 10 170 000

Ansvarsförbindelser inga inga

Koncernens rapport över finansiell ställning
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Not Aktie- 
kapital

Övrigt till- 
skjutet kapital

Balanserat 
resultat

Summa 
eget 

kapital
ingående balans 2010-01-01 1 496 401 61 896 097 –33 576 166 29 816 332
Nyemission 348 314 29 838 869 30 187 183
Emissionsutgifter –2 117 338 –2 117 338
Eget kapitaldel konvertibellån 68 694 68 694
Summa transaktioner med ägare 348 314 27 721 531 68 694 28 138 539

2010 års resultat –9 838 118 –9 838 118
Övrigt totalresultat – –
Årets totalresultat –9 838 118 –9 838 118
Utgående eget kapital 2010-12-31 1 844 715 89 617 628 –43 345 590 48 116 753

Nyemission 535 609 31 600 952 32 136 561
Emissionsutgifter –1 993 166 –1 993 166
Teckningsoptioner 184 327 184 327
Eget kapitaldel konvertibellån 87 273 87 273
Summa transaktioner med ägare 535 609 29 792 113 87 273 78 531 748

2011 års resultat –42 606 182 –42 606 182
Övrigt totalresultat – –
Omräkningsdifferens av utländska verksamheter 89 830 89 830
Årets totalresultat –42 516 352 –42 516 352

Utgående eget kapital 2011-12-31 13 2 380 324 119 409 741 –85 774 669 36 015 396
Emissionsutgifter –8 026 8 026
Eget kapitaldel konvertibellån –243 984 –243 984
Summa transaktioner med ägare –8 026 –235 958 –243 984

2012 års resultat –19 388 657 –19 388 657
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens av utländska verksamheter –119 238 –119 238
Årets totalresultat –19 507 895 –19 507 895
Utgående eget kapital 2012-12-31 2 380 324 119 401 715 –105 518 522 16 263 517

 

Koncernens rapport över förändringar i Eget kapital
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Koncernens rapport över kassaflöden

Not
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster – 19 019 694 – 42 103 616
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 17 5 603 796 25 583 247

Erhållen ränta
Erlagd ränta –339 273 –502 558

–13 755 171 –17 022 927
Ökning/minskning kundfordringar –2 804 752 1 772 855
Ökning/minskning varulager 891 684 –1 543 136
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar –1 332 313 –803 942
Ökning/minskning leverantörsskulder 480 910 –2 175 082
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 3 456 253 –654 277
Kassaflöde från den löpande verksamheten –13 063 389 –20 426 509
investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –543 390 –5 640 119
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –2 188 373 –525 590
Placeringar i övriga finansiella tillgångar 2 746
Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 729 017 –6 165 709
Finansieringsverksamheten
Nyemission 30 143 395
Teckningsoptioner 184 327
Amortering av skuld –808 332
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder                    –694 916
Upptagna lån 2 096 450
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –808 332 31 729 256
Årets kassaflöde –16 600 738 5 137 038
Likvida medel vid årets början 19 24 599 906 19 375 775
Kursdifferens i likvida medel –37 704 87 093
Likvida medel vid årets slut 19 7 961 464 24 599 906
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Moderbolagets resultaträkningar

Not
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 6 806 357 13 163 430
Material och varor –5 233 075
Övriga externa kostnader 5,6 –4 799 748 –5 443 629 
Personalkostnader 7 –4 792 399 –5 300 260
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10 –60 740 –40 738

– 9 652 887 – 16 017 702

Rörelseresultat –2 846 530 –2 854 272
Resultat från andelar i och fordringar på koncernföretag 12 –6 700 000 –36 603 000
Ränteintäkter 193 931 63 871
Räntekostnader –289 564 –236 174
Resultat före skatt –9 642 163 –39 629 575
Skatt på årets resultat 21 0 0

ÅRETS RESULTAT –9 642 163 –39 629 575
Övrigt totalresultat 0 0
Årets totalresultat –9 642 163 –39 629 575
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Moderbolagets balansräkningar
Not 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

ANLäggNiNgSTiLLgÅNgAR
Materiella anläggningstillgångar 10
Inventarier 9 414 70 153
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12 42 924 000 29 774 000 
Fordringar i koncernföretag 16 842 009 16 160 728
Andra långfristiga fordringar 101 162 101 162

59 867 171 46 106 043
Summa anläggningstillgångar 59 876 585 46 106 043

OMSäTTNiNgSTiLLgÅNgAR
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 18 211 3 073 398
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 680 299 548 611

698 510 3 622 009
Kassa och bank 19 1 683 071 22 087 522
Summa omsättningstillgångar 2 381 581 25 709 531
Summa tillgångar 62 258 166 71 815 574

Eget kapital och skulder

EgET KApiTAL

Bundet eget kapital
Aktiekapital 13 2 380 324 2 380 324

2 380 324 2 380 324
Fritt eget kapital
Överkursfond 109 085 367 109 093 393 
Balanserat resultat –51 507 867 –11 634 308
Årets resultat         –9 642 163 –39 629 575

47 935 337 57 829 510
Summa eget kapital 50 315 661 60 209 834
Långfristiga skulder 14,15
Konvertibla skuldebrev 8 703 367 8 459 375 

8 703 367 8 459 375
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 661 944 1 030 051
Övriga kortfristiga skulder 436 578 196 282
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 140 616 1 920 032

3 239 138 3 146 365
Summa eget kapital och skulder 62 258 166 71 815 574
Ställda säkerheter 0 0
Ansvarsförbindelser
Borgensåtagande dotterbolag 2 000 000 2 000 000
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Not
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster exkl. räntor –9 546 530 –39 629 575
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 17 60 739 40 738
Övriga ej likviditetspåverkande poster 6 700 000 36 603 000
Erhållen ränta 193 931 63 871
Erlagd ränta –289 564 –236 174

–2 881 424 –3 158 140

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 2 923 207 1 124 763
Ökning/minskning leverantörsskulder               –368 107           –534 045
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 453 153 –449 913
Kassaflöde från den löpande verksamheten 126 829 –3 017 335

investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Lämnade aktieägartillskott –13 500 000 –38 564 000
Förändring fordringar i koncernen –6 781 281 18 726 211
Investeringar i dotterbolag –250 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten –20 531 281 –19 837 789

Finansieringsverksamheten
Nyemission 30 143 395
Teckningsoptioner 184 327
Upptagna lån 2 096 450
Erhållna/utbetalda koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 424 172
Årets kassaflöde –20 404 452 9 569 048
Likvida medel vid årets början 19 22 087 522 12 518 474
Likvida medel vid årets slut 19 1 683 070 22 087 522

Kassaflödesanalys för moderbolaget
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Not Aktie– 
kapital

Överkursfond Balanserat 
resultat

Summa 
eget 

kapital
ingående eget kapital 2010-01-01 1 496 401 51 579 749 –7 235 467 45 840 683
Nyemission           348 314 29 838 869 30 187 183
Emissionsutgifter 0 –2 117 338 –2 117 338
Eget kapitaldel konvertibellån 68 694          68 694
Summa transaktioner med ägare 348 314 27 721 531 68 694   28 138 539

2010 års resultat –4 554 808 –4 554 808
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat –4 554 808 –4 554 808
Utgående eget kapital 2010-12-31 1 844 715 79 301 280 –11 721 581 69 424 464

Nyemission           535 609 31 600 952 32 136 561
Emissionsutgifter –1 993 166 –1 993 166
Teckningsoptioner 184 327 184 327
Eget kapitaldel konvertibellån 87 273          87 273
Summa transaktioner med ägare 535 609 29 792 113 87 273   30 414 995

2011 års resultat –39 629 575 –39 629 575
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat –39 629 575 –39 629 575
Utgående eget kapital 2011-12-31 2 380 324 109 093 393 –51 263 883 60 209 834

Emissionsutgifter –8 026 –8 026
Eget kapitaldel konvertibellån –243 984 –243 984
Summa transaktioner med ägare –8 026 –243 984 –252 010

2012 års resultat –9 642 163 –9 642 163
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat –9 642 163 –9 642 163
Utgående eget kapital 2012-12-31 2 380 324 109 085 367 –61 150 030 50 315 661

Moderbolagets eget kapitalrapport
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i svenska kronor om inte annat anges, siffror inom parentes avser 
föregående år. 

Standards, tolkningsuttalanden samt ändringar som tillämpas fr.o.m.1 
januari 2012.
Det har endast skett ett fåtal mindre förändringar och förtydligande har gjorts 
av befintliga standarder.

Ändrade IFRS-standards samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte 
haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat, finansiella ställning eller 
upplysningar.  

Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft utan förutsätter 
godkännande av EU har ännu inte genomlysts av C-RAD.                                                               

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern-
redovisning upprättas anges nedan. Dessa principer har tillämpats konse-
kvent för alla presenterade år.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisning för C-RAD koncernen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från Interna-
tional Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har 
godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för 
Finansiell rapporterings Rekommendation RFR 1 Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner tillämpats. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av 
en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen 
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. 
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa 
eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig 
betydelse anges i not 20.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovis-
ningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och 
koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa 
IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen (ÅRL) och Tryggandela-
gen samt i vissa fall skatteskäl.

Denna årsredovisning och koncernredovisning har godkänts för offentlig-
görande av styrelsen den 17 maj 2013. Koncernens resultat- och balans-
räkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 31 maj 2013.

Koncernredovisning 
Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten att utforma finan-
siella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktiein-
nehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget C-RAD AB, de helägda 
dotterföretagen, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB, C-RAD Innovation 
AB, C-RAD Incorporated och C-RAD GmbH. Moderbolaget och dotterbola-
gen C-RAD Positioning AB och C-RAD Imaging AB ägdes före bildandet av 
koncernen av samma persongrupp vilket innebär att koncernredovisningen 
har upprättat enligt de regler som gäller för rörelseförvärv som inbegriper 
företag under samma bestämmande inflytande.  Detta medför att moderbo-
lagets anskaffningsvärde för dotterbolagens aktier är samma som säljarnas 
anskaffningsvärde för aktierna och nettotillgångarna i dotterbolagen redovi-
sas till bokfört värde.  Samma princip har tillämpats under 2007 vid förvärvet 
av PencilBeam Technologies AB (därefter namnändrat till C-Rad Innovation 
AB) då även detta förvärv skedde från en persongrupp med bestämmande 
inflytande över C-Rad AB. Enligt den definitiva förvärvsanalys som upprättats 
uppstod en negativ goodwill på 208 093 kr, vilken har upplösts direkt mot eget 
kapital. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens förvärv av dot-
terföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på 
tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument 
och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett 
företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsda-

Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer

gen oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som 
utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
Koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som 
goodwill.

Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncern-
redovisningen. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen 
utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna 
tillgången.

Segmentsrapportering                                                                                       
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: Laser- och projektorskanner för patientpositionering vid strål-
behandling. Distribuerade dosimetriprodukter producerade av IBA Dosimetry 
GmbH.
Imaging: Detektorplatta för identifikation av en cancertumörs läge innan 
strålbehandling. Dioddetektorer för användning inom dosimetri.
Innovation: System för extern strålbehandling.

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas netto efter avsättning för osäkra kundfordringar. 
Avsättningar för osäkra kundfordringar baseras på individuell bedömning av 
kundfordringar som gjorts med hänsyn till förväntade kundförluster.

Funktionell valuta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor.

Utländska verksamheters finansiella rapportering
Tillgångar och skulder i utländska koncernbolag omräknas från respektive 
koncernbolags funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, till 
balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas 
till svenska kronor till genomsnittskurs, vilket utgör en approximation av 
kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. En genomsnittskurs tas fram 
kvartalsvis. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av 
utländska koncernbolags verksamheter redovisas i övrigt totalresultat.

Fordringar och skulder utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta är omräknade till svenska kronor 
efter balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansda-
gens värde är resultatförd. 

Eget kapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden.

Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder upptas till det värde som bolaget har för avsikt att betala 
leverantören för att avveckla skuldförhållandet.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångarna 
och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskju-
ten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda upp-
skjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att 
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de 
temporära skillnaderna kan utnyttjas. 

Upplysningar om närstående                                                                                             
Koncernen anlitar ScandiFlash AB för serieleveranser av hårdvara för 
produktionen av C-RAD Sentinel. Erik Hedlund, VD C-RAD AB, äger 30 % av 
ScandiFlash AB.

I övrigt hänvisas till not 2 och not 7 Ersättningar till ledande befattningsha-
vare. Några andra närstående transaktioner har inte förekommit. 
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Intäktsredovisning                                                                                                               
Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när 
huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet 
övergått till köparen, vilket normalt inträder i samband med leverans.

Leasing 
Samtliga leasade tillgångar är hänförliga till operationella leasingavtal i och 
med att de ekonomiska och fördelar som förknippas med ägandet av objektet, 
i allt väsentligt, ej överförs till C-RAD. Leasingavgiften fördelas därför linjärt 
över leasingperioden. 

Pensioner 
Pensionsplanerna har klassificerats som avgiftsbestämda planer och mot-
svarar allmän pensionsplan.

Materiella anläggningstillgångar 
Tillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för plan-
mässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjande-
period. 
Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: 
Inventarier 20–33 % 

Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Utgifter för utveckling, där forsk-
ningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att ta fram nya produkter el-
ler applikationer, redovisas som en immateriell tillgång när kriterier för akti-
vering enligt IAS 38 uppfylls. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt 
hänförbara utgifter, exempelvis material, inköpta tjänster och ersättningar till 
medarbetare. Kostnader för forskning har under året uppgått till 966 tkr.

Immateriella anläggningstillgångar 
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov.  Tillgångar som har en 
begränsad nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerad avskrivning. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden 
över deras bedömda nyttjande period 5–10 år. Avskrivningar påbörjas året 
efter att kommersialisering inletts. 

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar 
minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det 
redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det 
redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Prövning 
av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar sker årligen samt då 
indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för 
kassagenererande verksamhetsgrenar fastställs baserat på beräkningar av 
nyttjandevärden. Vid fastställande av nyttjandevärdet nuvärdesberäknas de 
framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till under nyttjande-
perioden. Nedskrivningstest görs på lägsta nivå där separata kassaflöden kan 
identifieras. De framtida kassaflödena har hämtats från bolagets affärsplan.

Finansiella instrument                                                                                                           
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 
39, vilket innebär att C-RADs samtliga finansiella instrument värderas till 
upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar tas upp i balansräkningen när bolaget blir part i av-
talet och tas bort när bolaget avtalet förfaller eller bolaget tappar kontrollen 
över tillgångarna. 

Finansiella skulder redovisas initialt till nominella belopp efter avdrag för 
transaktionskostnader. Därefter sker korrigering för eventuella över/under-
värden med ränta periodiserat över lånets löptid. 

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att 
stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed 
sammanhängande villkor.

Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förut-
betalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer 
som det statliga stödet är avsett att kompensera.

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar 
tillgångens redovisade värde.

Varulager 
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det 
lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Vid bestämmande 
av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut principen tillämpad. Nettoförsälj-
ningsvärde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad 
försäljningskostnad. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner som medför in– eller utbetalningar. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 
för juridisk person. RFR 2 innebär att moderbolaget skall tillämpa IFRS-stan-
dard så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Not 2 Transaktioner med närstående

Uppgifter om moderföretaget
Moderföretaget är ett aktiebolag med säte i Uppsala, Uppsala län.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföre-
tag. 
Inköp, 0 % (41) %
Försäljning, 100 % (48) %

Rörelsefordringar/-skulder avseende närstående 2012 2011

C-RAD AB (moderbolag) har en fordran på 
C-RAD Positioning AB 11 351 909 11 444 329
C-RAD AB (moderbolag) har en fordran på 
C-RAD Imaging AB 5 107 2 940 107
C-RAD Positioning AB har en skuld på 
C-RAD Imaging AB -8 762 531 -5 192 031
C-RAD Positioning AB har en fordran på 
C-RAD Innovation AB 259 438 592 438
C-RAD AB (moderbolag) har en fordran på 
C-RAD Innovation AB 693 389 693 389
C-RAD AB (moderbolag) har en fordran på 
C-RAD Incorporated 4 789 492 1 082 903
C-RAD AB (moderbolag) har en fordran på 
C-RAD GmbH 2 112 -

Lån eller åtagande till eller för närstående och ledande befattningshavare
Lån från aktieägare uppgår till 0 (0) kr

Aktieoptioner utgivna till styrelseledamöter
Det finns inga aktieoptioner utgivna till styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare. 

Övrigt
I separata noter finns upplysningar om
– ersättning till ledande befattningshavare, not 7
– ställda säkerheter för koncernföretag, not 16
– ansvarsförbindelser för koncernföretag, not 16

Not 3 Rapportering för segment

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.
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(Belopp i KSEK)
intäkter per segment 2012 2011 2010
Positioning 18 970 8 067 9 385 
Imaging 6 806 6 509 4 850
Innovation 0 333 0

25 776 14 909 14 235 

Bruttoresultat per segment
Positioning 9 496 4 566 5 521 
Imaging 2 613 4 777 2 803 
Innovation 0 333 0

Kundfordringar fördelade per segment
Positioning 5 107 1 851 4 882
Imaging 1 759 2 210 952 
Innovation 0 0 0

6 866 4 061 5 834

intäkter fördelade per geografisk marknad
Omsättning

Skandinavien 10 745 3 093 3 821
Europa 13 051 9 086 7 934 
USA 1 154 2 461 255 
Asien 826 269 2 225

25 776 14 909 14 235 

Not 4 Övriga intäkter

   Koncernen
Koncernen 2012 2011

Arbetsmarknadspolitiskt stöd     51 428   152 609
Skadestånd 1 902 280
Kursförluster –38 238 –149 289
Erhållna EU bidrag    440 063 0
Övriga intäkter      37 060
Summa 2 392 593 3 320

Not 5 Ersättning till revisorerna

  Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Grant Thornton Sweden AB
    Revisionsuppdrag 208 574 209 200 168 459 110 742
    Revision utöver revisionsuppdrag            0    21 263             0    21 263
    Skatterådgivning            0            0             0             0
    Andra uppdrag            0            0             0             0

208 574 230 464 168 459 132 005

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not 6 Operationella leasingavtal

Leasingkostnader avseende operationella
leasingavtal avseende billeasing uppgår    Koncernen Moderbolaget
under året till följande: 2012 2011 2012 2011
Leasingkostnader 414 921 446 152 354 600 385 726

Not 7 Kostnader för ersättningar till anställda

Medelantalet anställda, med fördelning   Koncernen     Moderbolaget
på kvinnor och män har uppgått till 2012 2011 2012 2011

Kvinnor 6 5 1 1
Män 15 15 3 4

Totalt 21 20 4 5

Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelsen och verkställande direktören 3 324 660 2 715 107 744 600 839 040
Övriga anställda 9 103 299 9 358 307 2 416 997 2 606 573

Totala löner och ersättningar 12 427 959 12 073 414 3 161 597 3 445 613

Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 814 767 3 862 046 1 102 021 1 281 130
Pensionskostnader styrelse och VD 362 318 262 218 133 477 149 367
Pensionskostnader övriga anställda 931 776 1 003 116 252 283 305 465

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 17 536 820 17 200 794 4 649 378 5 181 575

I totala löner och ersättningar ingår lön till VD i det amerikanska dotterbola-
get med 984 (588)KSEK. 

                2012     2011
Styrelseledamöter och Antal på  Varav Antal på Varav
ledande befattningshavare  balans- män  balans-  män
 dagen  dagen

Koncernen (inkl dotterbolag)    
Styrelseledamöter 5 100 % 5 100 %
Verkställande direktörer och 
andra ledande befattningshavare 3 100 % 3 100 %

Ersättning till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande utgår ett årligt arvode om 2,5 basbelopp. Till leda-
möter valda på bolagsstämma ledamöter utgår inte något arvode. Styrelsen 
fastställer årligen villkor för bonus till ledande befattningshavare. 

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare som är anställda 
i bolaget utgörs av grundlön samt övriga förmåner. Med andra ledande 
befattningshavare avses de tre personer som tillsammans med VD utgör 
koncernledningen.

Vid uppsägning från bolagets sida föreligger en uppsägningstid om maxi-
malt 12 månader för VD. Övriga ledande befattningshavare har en uppsäg-
ningstid enligt lagen om anställningsskydd, dock minst 3 månader.

Inga avtal om avgångsvederlag finns vare sig för VD eller övriga ledande 
befattningshavare.

Ersättningar och övriga förmåner under året

Sty-
relse-

arvode

grund-
lön

Rörlig
ersätt-

ning

pensions- 
försäkring
inkl sjuk-

försäkring

Övrig 
ersätt-

ning

Summa

Styrelsens ordförande
Börje Bengtsson 110 603 110 603
Styrelseledamot & VD
Erik Hedlund 744 600 133 477 858 077
Styrelseledamot
Mats Thorén
Styrelseledamot
Bengt Lind
Styrelseledamot
Anders Brahme
Andra ledande 
befattningshavare  
(3 st)

2 220 028 23 249 336 386 2 579 663

110 603 2 964 628 23 249 469 863 3 568 343

Optionsprogram
På extra årsstämma 24 november 2011 beslutades att emittera tecknings-
optioner till samtliga anställda och styrelsens ledamöter. Högst 600 000 
teckningsoptioner har getts ut med avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt, varav tecknats 600 000. 
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Optionerna ägs av personer som är eller har 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-mo-
dellen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att 
öka med 90 000 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 3 %. Samtliga 
personer som erbjuds delta i programmet har erbjudits samma antal teck-
ningsoptioner och det har skett till marknadsmässiga villkor. Inlösenperiod är 
1 oktober 2013- 24 oktober 2013 och teckningskursen är 20 SEK.

Det tidigare programmet som genomfördes efter beslut på årsstämman i 
2008 avslutades 2011. 

Not 8 Skatt på årets resultat

Koncernen 2012 2011

Redovisad taxerade inkomst i respektive koncernbolag –16 496 969 –40 654 557
Skatt enligt gällande skattesats (26,3 %) hos respektive 
koncernbolag 4 338 703 10 692 148
Skatteffekt på grund av temporära skillnader i redovis-
ning av immateriella tillgångar mellan koncernredovis-
ningen och de enskilda koncernbolagens redovisning   94 667
Skatt enligt gällande skattesats i koncernredovisningen 4 433 370 10 692 148
Skatteeffekt ändrad skattesats –4 391 900
Ökning av ej redovisad uppskjuten skattefordran 
avseende underskottsavdrag 41 470 10 692 148

Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen – –

Not 9 Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag 
i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom 
framtida beskattningsbara vinster. Då det är svårt att avgöra när underskotts-
avdrag kan komma att utnyttjas har något värde för underskottsavdragen ej 
upptagits i balansräkningen. En aktivering av uppskjuten skatt skulle ge en 
uppskjuten fordran på 22 470 185 kr.

2012-12-31 2011-12-31
Underskottsavdrag i enskilda koncernbolag 103 576 986 87 080 017
Effekt på grund av temporära skillnader i redovisning 
av immateriella tillgångar mellan koncernredovisning 
och de enskilda koncernbolagen –1 439 782 –1 799 729
Underskottsavdrag och temporära skillnader  
i koncernen 102 137 204 85 280 288
Ej tillgångsförda underskottsavdrag –102 137 204 –85 280 288

Uppskjutna skattefordringar, netto – –

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2011-01-01 2 119 984
Årets förändringar
– Inköp 525 590
– Omklassificeringar
– Erhållna bidrag

Utgående balans 2011-12-31 2 645 574

Ingående balans 2012-01-01 2 645 574
Årets förändringar
– Inköp 2 188 373
– Försäljningar
– Omklassificeringar
– Erhållna bidrag

Utgående balans 2012-12-31 4 833 947

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 2011-01-01 1 426 954
Årets förändringar
– Avskrivningar 403 591

Utgående balans 2011-12-31 1 830 545

Koncernen inventarier

Ingående balans 2012-01-01  1 830 545
Årets förändringar
– Avskrivningar 247 474
– Försäljningar/utrangeringar

Utgående balans 2012-12-31 2 078 019

Redovisade värden
Per 2011-01-01 693 030
Per 2011-12-31 815 029
per 2012-12-31 2 755 928

Moderbolaget inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2011-01-01 264 265
Årets förändringar
– Inköp –
– Omklassificeringar
– Erhållna bidrag

Utgående balans 2011-12-31 264 265

Ingående balans 2012-01-01 264 265
Årets förändringar
– Inköp –
– Omklassificeringar
– Erhållna bidrag

Utgående balans 2012-12-31 264 265

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 2011-01-01 153 374
Årets förändringar
– Avskrivningar 40 738
Utgående balans 2011-12-31 194 112

Ingående balans 2012-01-01 194 112
Årets förändringar
–Avskrivningar 60 739

Utgående balans 2012-12-31 254 851

Redovisade värden
Per 2011-01-01 110 891
Per 2011-12-31 70 153
per 2012-12-31 9 414

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

Balanserade 
utgifter för

 utvecklings-
arbeten

patent, 
licenser  

och 
liknande 

 rättigheter

Totala 
immate- 

riella 
till- 

gångar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2011-01-01 40 328 839 3 129 620 43 458 459
Årets förändringar
– Inköp   5 481 131    158 988  5 640 119
– Omklassificeringar
– Erhållna bidrag

Utgående balans 2011-12-31 45 809 970 3 288 608 49 098 578

Ingående balans 2012-01-01 45 809 970 3 288 608 49 098 578
Årets förändringar
– Inköp      543 390         543 390
– Omklassificeringar
– Erhållna bidrag
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Koncernen

Balanserade 
utgifter för

 utvecklings-
arbeten

patent, 
licenser  

och 
liknande 

 rättigheter

Totala 
immate- 

riella 
till- 

gångar

Utgående balans 2012-12-31 46 353 360 3 288 608 49 641 968

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 2011-01-01 –5 364 353 –438 266 –5 802 619
Årets förändringar
– Avskrivningar –6 797 217 –249 999 –7 047 216
– Nedskrivning segment Imaging –18 132 440 –18 132 440

Utgående balans 2011-12-31 –30 294 010 –688 265 –30 982 275

Ingående balans 2012-01-01 –30 294 010 –688 265 –30 982 275
Årets förändringar
– Avskrivningar –4 746 139 –421 342 –5 167 481
– Nedskrivningar

Utgående balans 2012-12-31 -35 040 149 –1 109 607 –36 149 756

Redovisade värden
Per 2011-01-01 34 964 486 2 691 354 37 655 840
Per 2011-12-31 15 515 960 2 600 343 18 116 303
per 2012-12-31 11 313 212 2 179 000 13 492 212

I aktiverade kostnader ingår internt upparbetade och externt förvärvade 
tillgångar. Avskrivningar påbörjas när utvecklingen är färdigställd. Avskriv-
ningstiderna varierar mellan 5–10 år beroende på projektens uppskattade 
nyttjandeperioder. Avskrivning på projekt Sentinel har påbörjats under 2008 
och beräknas vara fullt avskriven efter fem år. Avskrivningarna på projekt 
Catalyst påbörjades 2011 och beräknas också vara fullt avskrivna efter fem 
år. För beskrivning av de olika delprojekten hänvisas till not 3 Rapportering 
för segment.

Nedskrivningstest
Nedskrivningsbehovet prövas minst årligen för de immateriella tillgångar 
som ännu ej färdigställts eller om det finns någon indikation på att en vär-
deminskning kan ha skett. Samtliga koncernens immateriella tillgångar har 
färdigställts och under 2012 har inte funnits någon indikation på att någon 
värdeminskning har skett. Något nedskrivningstest har därför ej genomförts.

Under 2011 genomfördes en nedskrivningsprövning för segmenten Posi-
tioning och Imaging. Nedskrivningsprövningen baserades på beräkning av 
framtida nyttjandevärde. Bedömningen av värdet av koncernens immateriella 
tillgångar skedde utifrån de kassagenererade enheternas nyttjandevärde. 
Nyttjandevärdet byggde på de kassaflöden som bedömdes att genereras 
under enhetens återstående livslängd.

De prognostiserade framtida kassaflödena nuvärdesberäknades för 
samtliga enheter med en kalkylränta på 11,9 % efter skatt avseende segment 
Positioning och 19,9 % avseende Imaging. Kalkylräntan grundades på en 
marknadsmässig bedömning av genomsnittlig kapitalkostnad med hänsyn 
tagen till den bedömda risknivån i enheternas kassaflöden.

Övriga antaganden avseende avkastningskrav 2011:
Riskfri ränta: tioårig statsskuldsväxel eller mot  
 svarande finansiell placering med
  lägsta möjliga risk
     
 Positioning Imaging
Marknadens riskpremie: 5 % (5 %) 5 % (5 %)
Annan företagsspecifik riskpremie: 6 % (6 %) 15 % (8 %)
Betavärde:  C-RADs utveckling bedöms följa den
  allmänna ekonomiska utvecklingen i
 stort, därför betavärde 1.
Räntekostnad:  enligt C-RADs kostnad för upplåning
Skattesats:  enligt skattesatser i Sverige

Känslighetsanalys
De känslighetsanalyser som genomfördes 2011 gjorts visade på ett nedskriv-
ningsbehov för segment Imaging. Riskpremien i segment Imaging hade ökat 
markant som en följd av fördröjningar i utveckling och kommersialisering 
av GEMini. Styrelse och bolagsledning beslutade därför att i samband med 
bokslutet 2011 att skriva ner all aktiverad utveckling avseende Imaging, 
motsvarande 18 MSEK. 

I samband med det nedskrivningstest som gjordes för segment Positioning 
under 2011 konstaterades att återvinningsvärdet var i betydande grad högre 

än dess redovisade värde. Även de känslighetsanalyser som då gjordes visade 
på betydande övervärden vid antaganden om sämre utfall i försäljningsut-
veckling respektive vinstmarginal. Då det därefter inte inträffat något som 
bedöms kunna eliminera värdeskillnaden har det ej krävts någon ny beräk-
ning av återvinningsvärdet i samband med 2012 års bokslut.

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

   Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2012 2011

Ingående anskaffningsvärden 64 580 000 26 016 000
Anskaffning C-RAD Incorporated 64 000
Anskaffning C-RAD GmbH 250 000
Aktieägartillskott C-RAD Innovation AB
Aktieägartillskott C-RAD Imaging AB 3 500 000 26 500 000
Aktieägartillskott C-RAD Positioning AB 10 000 000 12 000 000

Utgående balans 78 330 000 64 580 000

Ingående nedskrivningar –34 806 000 –2 240 000
Årets nedskrivningar –600 000 –32 566 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar –35 404 000 –34 806 000

Bokfört värde vid årets slut 42 924 000 29 774 000

Specifikation av moderbolagets innehav av 
aktier i koncernföretag

Antal 
andelar

Andel 
i %

Bokfört 
värde

Dotterföretag/org.nr/säte
C-RAD Positioning AB/556643-6035/Uppsala 110 000 100 39 610 000
C-RAD Imaging AB/556643-6043/Uppsala 116 000 100  2 900 000
C-RAD Innovation AB/556602-5382/Uppsala 100 000 100     100 000
C-RAD Incorporated/Florida/USA     1 000 100            64 000
C-RAD GmbH/Berlin/Tyskland     1 000 100      250 000

Not 13 Aktiekapital

Antal aktier uppgår till 1 225 810 A-aktier med 10 röster per aktie och 14 643 
010 B-aktier med en röst per aktie. Totalt uppgår antalet aktier till 15 868 820 
och antalet röster till 26 860 320.  Aktiens kvotvärde är 0,15 kr.     

Aktien 2012 2011

Antal aktier per 31/12 15 868 820 15 868 820
Genomsnittligt antal aktier 15 868 820 15 868 820
Antal utestående optioner 1 604 208 1 117 608
Antal utestående optioner som ger utspädningseffekt 1 604 208 1 117 608
Antal utestående aktier inkl optioner som ger 
utspädningseffekt 17 473 028 16 986 428
Resultat per genomsnittligt antal aktier –1,22 –2,68
Resultat per aktie efter utspädning –1,11 –2 51
Eget kapital per aktie 1,07 2,27
Eget kapital per aktie efter utspädning 0,97 2,12
Börskurs balansdagen 14,55 kr 11,35 kr
Utdelning per aktie – –

Not 14 Långfristiga skulder

   Koncernen    Moderbolaget
Räntebärande skulder 2012 2011 2012 2011
Långfristiga skulder
Konvertibla skuldebrev (se not 15)     8 703 367     8 459 375 8 703 367  8 459 375  
Skulder till kreditinstitut 591 674 1 400 006
Skulder till aktieägare

Summa räntebärande skulder 9 295 041 9 859 381 8 703 367 8 459 375

Not 15 Konvertibla skuldebrev

Nominellt värde, löptid och period för konverteringsrätt för de konvertibla 
skuldebreven framgår nedan. Lånen löper med en årlig ränta motsvarande 
STIBOR 90 + 1 % av nominellt lånebelopp. Konverteringskursen är 7,59 kr för 
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det första skuldebrevet och 6,67 kr för det andra, 8,20 kr för det tredje, 10 kr 
för det fjärde, 13 kr för det femte samt 9 kr för det sjätte. Nyttjas konver-
tiblerna kan aktiekapitalet komma att ökas med maximalt 150 630 kr (31 613 
kr, 11 250 kr, 32 927 kr, 19 500 kr, 20 400 kr respektive 34 940 kr)

Verkligt värde på skulddelen, inkluderad i långfristiga skulder, beräknades 
med användning av en marknadsränta för motsvarande icke-konvertibla 
skuldebrev. Resterande del, som representerar värdet på eget kapitaldelen, 
inkluderas i eget kapital posten Övrigt tillskjutet kapital.

Det verkliga värdet har beräknats genom att användning av kassaflöden 
diskonterade till en låneränta på Stibor 90 dagar + 4%. 

Löptid  to m
period för

konverteringsrätt
Nominellt 

värde

Konvertibelt skuldebrev 2014-01-31 2006-09-12–2014-01-31 1 600 000
Konvertibelt skuldebrev 2014-01-31 2006-12-31–2014-01-31 500 000
Konvertibelt skuldebrev 2014-01-31 2009-01-26–2014-01-31   1 300 000
Konvertibelt skuldebrev 2014-01-31 2010-03-29–2014-01-31    1 768 000
Konvertibelt skuldebrev 2014-01-31 2012-01-09–2014-01-31         2 096 450
Avgår egetkapitaldel –361 083

8 703 367

Not 16 Ansvarsförbindelser

2012 2011

För egna avsättningar och skulder
Företagsinteckningar NUTEK 1 470 000
Företagsinteckningar ALMI 2 500 000 6 000 000
Företagsinteckningar Nordea 4 650 000 2 700 000
Företagsinteckning C-RAD Positioning 1 550 000
Summa ställda säkerheter 8 700 000 10 170 000

Not 17 Justering för poster som inte ingår i  
  kassaflödet, mm

Koncernen 2012 2011

Avskrivningar 5 303 796 25 583 247
Avsättningar    300 000 0
Summa 5 603 796 25 583 247

Moderbolaget 2012 2011
Avskrivningar 60 739 40 738
Nedskrivning aktier i eller fordringar på dotterbolag 6 700 000 36 603 000

Summa 6 760 739 36 643 738

Not 18 Kundfordringar

Per den 31 december 2012 uppgick kundfordringarna till 6 866 tkr (4 061). 
Av dessa var 1 008 (480) tkr förfallna vid räkenskapsårets utgång. Något 
nedskrivningsbehov ansågs inte föreligga. 

Åldersanalysen av totala kundfordringar framgår nedan:

2012 2011
Mindre än 3 månader 6 431 3 922
3 till 6 månader 435 139

6 866 4 061

Not 19 Kassa och bank

Koncernen  2012-12-31  2011-12-31

Tillgångar
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt

 värde
Redovisat 

värde
Likvida medel i SEK 1 823 701 1 823 701 23 716 355 23 716 355
Likvida medel i EUR 5 897 577 5 897 577 220 072 220 072
Likvida medel i USD 240 186 240 186 663 479 663 479
Kortfristiga placeringar
Summa tillgångar 7 961 464 7 961 464 24 599 906 24 599 906

Moderbolaget  2012-12-31  2011-12-31

Tillgångar
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt

 värde
Redovisat 

värde
Likvida medel i SEK 1 090 761 1 090 761 21 916 908 21 916 908
Likvida medel i EUR 592 310 592 310 170 614 170 614
Likvida medel i USD – – – –
Kortfristiga placeringar – – – –
Summa tillgångar 1 683 071 1 683 071 22 087 522 22 087 522

Not 20 Avsättningar

Koncernen har förpliktelser avseende bankgarantier samt andra garantier 
som uppkommer i den normala affärsverksamheten. För garantier till tredje 
man görs avsättning med 3 % av fakturerad försäljning. Under 2012 gjordes 
en ny avsättning med 300 000 kr. Några andra väsentliga skulder förväntas 
inte uppkomma genom dessa avsättningar. Garantierna beräknas infrias inom 
12 månader.

Ingående avsättning 2011-01-01 250 000
Ny avsättning –
Utgående avsättning 2011-12-31 250 000

Ingående avsättning 2012-01-01 250 000
Ny avsättning 300 000
Utgående avsättning 2011-12-31 550 000

Inga ytterligare betalningar förväntas per datumet för dessa finansiella rap-
porter.

Not 21 Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
  redovisningsändamål

Företagsledningen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna 
avseende koncernens kritiska redovisningsprinciper och uppskattningar samt 
tillämpningen av dessa principer och uppskattningar. De uppskattningar och 
bedömningar som innebär betydande risk för väsentliga justeringar i redovi-
sade värden under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan:

A) Nedskrivningtest på aktiverade utvecklingskostnader. Vid bedömning 
av kassagenererade enheters värde för bedömningen av eventuellt nedskriv-
ningsbehov på aktiverade utvecklingskostnader, har flera antaganden om 
framtida förhållanden gjorts. Framtida förhållanden har bland annat bedömts 
utifrån koncernens affärsplaner.

B) Inkomstskatter. Koncernen har skattemässiga underskottsavdrag som 
kan komma att utnyttjas mot skattepliktiga vinster i framtiden. När det är 
sannolikt att skattepliktiga vinster kommer att genereras skall bolaget redo-
visa en uppskjuten skattefordran. Företagsledningen har i 2012 års bokslut 
bedömt att förutsättningarna ännu ej föreligger för att kunnat bokföra en 
uppskjuten skattefordran.

Uppsala den 17 maj 2013

 Börje Bengtsson  Erik Hedlund  Mats Thorén Bengt Lind Anders Brahme
 Ordförande  VD     
 

Min revisionsberättelse har lämnats 17/5 2013.

Thomas Lindgren
Auktoriserad revisor

Grant Thornton Sweden AB
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Till årsstämman i C-RAD AB (publ) Org.nr. 556663-9174
 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för C-RAD AB 
(publ) för år 2012. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14-30.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
internationella redovisningsstandarder IFRS, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verk-
ställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen 
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att be-
döma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen, och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av 
dess resultat och kassaflöden enligt internationella redovisningsstandarder, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag 
även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för C-RAD 
AB (publ) för år 2012.

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

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktö-
ren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Revisionsberättelse

 
 

Uppsala den 17/5 2013
 
 
 

Thomas Lindgren
Auktoriserad revisor
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Fem år i sammandrag

Nyckeltal 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning, KSEK 25 776 14 909 14 234 4899 1291
Rörelseresultat, KSEK –19 050 –42 104 –9 420 –9 924 –10 628
Resultat före skatt, KSEK –19 389 –42 606 –9 838 –10 251 –10 723
Balansomslutning 38 125 54 204 67 820 44 837 48 383
Soliditet % 43 66 71 67 72
Medelantal anställda 21 20 19 16 19

Definitioner

Soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

Medelantal anställda
Genomsnittligt antal fast anställda utifrån arbetad heltid under perioden.
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Börje Bengtsson
Styrelseordförande sedan 2007. Född 1947. Börje 
Bengtsson har lång erfarenhet från ledande befattningar i 
noterade och onoterade bolag, bland annat som VD/vVD i 
Setra Group, Expanda, Mekonomen, Securum Industri och 
Addum Industri. Innehav i C-RAD: 13 500 B-aktier samt 
76 000 teckningsoptioner.

Erik Hedlund
Styrelseledamot samt VD och koncernchef sedan 2006. 
Född 1948. Erik Hedlund, som är en av C-RADs 
grundare, har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom 
högteknologisk industri, främst inom medicintekniska 
företag. Erik Hedlund har haft en rad olika positioner inom 
företag som exempelvis Ericsson, Siemens Medical och 
SAAB-Scania Combitech. Erik Hedlund har även varit 
VD och huvudägare i Scanditronix Medical fram till dess 
att bolaget förvärvades av IBA. Innehav i C-RAD: 273 000 
A-aktier, 747 534 B-aktier samt 20 000 teckningsoptioner.

Anders Brahme
Styrelseledamot sedan 2004. Född 1944. Anders Brahme 
har sammanlagt cirka 40 års erfarenhet inom medicinsk 
strålningsfysik, både från den privata sektorn och från den 
akademiska världen. 1988 utnämndes Anders Brahme 
till Professor i Medicinsk Strålningsfysik vid Karolinska 

Från vänster: Mats Thorén, Börje Bengtsson, Erik Hedlund, Bengt Lind och Anders Brahme.

Institutet. Anders Brahme har publicerat över 300 
vetenskapliga artiklar och innehar ett trettiotal patent samt 
är grundare till ett flertal bolag inom strålterapiområdet, 
varav börsnoterade RaySearch Laboratories AB är mest 
känt. Innehav i C-RAD: 213 000 A-aktier och 481 392 
B-aktier. Anders Brahme innehar inga teckningsoptioner.

Bengt Lind
Styrelseledamot sedan 2004. Född 1959. Bengt Lind har 
lång erfarenhet av området medicinsk strålningsfysik, 
inom vilket han sedan 2003 innehar titeln Docent. 
Bengt Lind är även grundare av ett flertal bolag 
inom strålterapiområdet. Innehav i C-RAD: 156 000 
A-aktier och 432 903 B-aktier. Bengt Lind innehar inga 
teckningsoptioner.

Mats Thorén
Styrelseledamot sedan 2007. Född 1971. Mats Thorén 
har lång erfarenhet från medicintekniksektorn, bland 
annat från Handelsbanken Capital Markets som 
kundansvarig för hälsosektorn, som analytiker inom 
bioteknik och medicinteknik på Enskilda Securities samt 
som Investment Manager på Catella Healthcare AB. 
Mats Thorén respresenterar Inter Life Science AB, som 
är största ägare i C-RAD. Mats Thorén har inget eget 
innehav av aktier eller teckningsoptioner.

Styrelse
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Erik Hedlund
VD och koncernchef sedan 2006. Se 
ovan under ”Styrelse”.

Tim Thurn
VD för C-RAD Positioning AB sedan 
2011 samt vice VD i C-RAD AB sedan 
2013. Född 1981. Tim Thurn har varit 
verksam inom strålterapiområdet sedan 
2003 och har tidigare arbetat för det 
tyska laserföretaget LAP GmbH, där 
han arbetat med produktutveckling, som 
produktchef och slutligen som försälj-
ningschef. Innehav i C-RAD: 2 700 
B-aktier och 89 000 teckningsoptioner. 

Ulrica Jerresand
Finanschef sedan 2008 och t o m 30 
april 2013. Född 1970. Ulrica Jerre-
sand har lång erfarenhet som ekonom 
och auktoriserad redovisningskonsult 
och har under många år drivit egen 
redovisningsbyrå. Innehav i C-RAD: 
10 000 teckningsoptioner. Ulrica Jer-
resand innehar inga aktier.

Marie Åström
Finanschef fr o m 1 maj 2013. Född 
1959. Marie Åström har mångårig er-
farenhet som controller och finanschef 
i börsnoterade bolag. Under perioden 
2000–2004 arbetade Marie Åström 
först som redovisningschef och däref-
ter som finansdirektör på Pricer AB. 
Under 2004–2008 arbetade hon som 
koncerncontroller på Q Med AB. När-
mast kommer Marie Åström från en 
befattning som managementkonsult. 
Marie Åström innehar inga aktier eller 
teckningsoptioner.

Ledande befattningshavare

Gunnar Norberg
VD för C-RAD Innovation AB sedan 
2010. Född 1963. Gunnar Norberg 
har varit engagerad i C-RAD sedan år 
2005 då han tillträdde som platschef 
för C-RAD Imaging AB. Gunnar 
Norberg har bred erfarenhet från det 
medicintekniska området som utveck-
lare, projektledare och chef. Gunnar 
Norberg har tidigare arbetat som chef 
för ett konsultkontor med kunder som 
GE Medical Systems, Scanditronix 
och Pharmacia. Gunnar Norberg har 
också arbetat som utvecklingschef för 
hårdvara och industridoktorand hos 
Ericsson i Östersund (sedermera So-
lectron). Gunnar Norberg har vidare 
bedrivit forskning och doktorerat inom 
avancerade mikrobyggsätt för elektro-
nik. Innehav i C-RAD: 5 905 B-aktier 
samt 20 000 teckningsoptioner (eget 
innehav samt genom närstående).

Kristofer Maad
VD för C-RAD Imaging AB sedan 
2013. Född 1974. Kristofer Maad har 
mångårig erfarenhet av systemutveck-
ling och konsultverksamhet inom ett 
flertal olika branscher. Han har varit 
verksam inom strålterapiområdet sedan 
2003 och inom C-RAD sedan 2005 i 
samband med att verksamheten starta-
des i Uppsala. Kristofer Maad har arbe-
tat som senior systemutvecklare under 
den initala utvecklingen av Sentinel-
systemet, följt av marknadsföring och 
försäljning i kombination med rollen 
som produktchef sedan 2007. Innehav i 
C-RAD: 30 000 B-aktier och 100 000 
teckningsoptioner.
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C-RAD 
Suite 3501 B, SOHO The Exchange, 
No 1486 Nanjing W Rd,  
(299 Tong Ren Rd) Shanghai, PRC, 200040 
Phone: +86-21-61717290 
Fax: +86-21-61717218
www.c-rad.com

C-RAD AB (publ) 
C-RAD Positioning AB 
C-RAD Innovation AB
Bredgränd 18, 
SE-753 20 Uppsala, Sweden 
Telephone +46 18-66 69 30  
www.c-rad.com

C-RAD Imaging AB
Öneslingan 5, 
SE-832 51 Frösön, Sweden 
Telephone: +48 63 19 93 30
www.c-rad.com

C-RAD Inc.
70 SE 4th Ave
Delray Beach, FL 33483, USA
Telephone: +1 561 742 9260
Fax: +1 561 742 9259
www.c-rad.com

C-RAD GmbH
Wittestr. 30 K
13509 Berlin, Germany
Telephone: +49 30 609847560
Fax: +49 30 609847569
www.c-rad.com


