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Sammanfattning
 Omsättningen för perioden uppgick till 3 819 (2 508) KSEK
 Rörelseresultatet för perioden uppgick till -937 (-313) KSEK
 Resultatet per aktie för perioden uppgick till - 0,21 kr

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention.
Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och
används idag på ca 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en
överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.
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Viktiga händelser under perioden







Omsättningen för första kvartalet 2015 uppgick till 3 819 (2 508) KSEK, en ökning med 52 %
jämfört med första kvartalet 2014.
Rörelseresultatet för första kvartalet 2015 blev -937 (-313) KSEK.
Jämfört med fjärde kvartalet 2014 (-2 685 KSEK) innebär det en väsentlig förbättring av
resultatet.
Strokesegmentet har visat på fortsatt mycket bra tillväxt såväl i Sverige som på
exportmarknaderna. De första orderna inom strokesegmentet från tre sjukhus i Finland och
från ett sjukhus i Storbritannien har erhållits under inledningen av 2015.
Ett metodprojekt som finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns
Landsting har startats under året. Projektet är ett samarbete mellan Södertälje sjukhus,
primärvården i Södertälje och Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att säkerställa ett
högt deltagande och jämlik hälso- och sjukvård i samband med införande av
screeningprogram för förmaksflimmer med Zenicor tum-EKG.
För att möta den ökade efterfrågan på Zenicor tum-EKG har marknads- och
säljorganisationen i Sverige förstärkts med en person.

Viktiga händelser efter periodens utgång



Ett säljkontor har upprättats i Storbritannien och en säljchef för detta har rekryterats.
Ytterligare förstärkningar av säljkåren har dessutom genomförts med en person i Tyskland.
I april 2015 publicerade de internationellt ansedda tidskrifterna Circulation och Europace två
vetenskapliga artiklar från den svenska STROKESTOP-studien om primärpreventiv screening
för förmaksflimmer med Zenicor tum-EKG. Artiklarna visar att screening av 75-åriga individer
leder till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer, vilket förväntas ge en
betydande minskning av antal strokefall.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över 3 % av befolkningen som
är drabbade. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte
alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt
upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av
stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för
patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och
förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på
förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.
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VD har ordet:
Stark tillväxt för Zenicor stoppar ännu fler stroke
Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. En tredjedel av alla strokefall leder till
döden, ytterligare en tredjedel till livslånga men. Förmaksflimmer är en av de vanligaste
riskfaktorerna för stroke, speciellt för äldre människor.
Syftet med Zenicors verksamhet är att hitta förmaksflimmer och att därmed förebygga stroke. Vi har
intensifierat vårt samarbete med strokevården under de senaste tre åren och kan glädja oss åt
synnerligen positiva resultat. I Sverige har mer än en tredjedel av strokeklinikerna valt att leta
förmaksflimmer hos sina patienter med hjälp av Zenicor-EKG, och siffran växer kontinuerligt. Vi kan
glädja oss åt mycket nöjda kunder och patienter inom detta segment. På exportsidan har vi nått
framgångar inom stroke Norge samt fått de första orderna till strokekliniker i Finland och
Storbritannien.
Pilot- och forskningsprojekt i syfte att primärpreventivt leta efter förmaksflimmer hos äldre patienter
har genomförts med mycket goda resultat, och vi känner stora förhoppningar inför fortsättningen
med denna screeningverksamhet.
Under hösten 2014 genomfördes noteringen av Zenicors aktie på Aktietorget, Härigenom har vi fått
tillgång till ökat rörelsekapital. Detta används nu för att bygga ut verksamheten i Sverige och Europa
för att hjälpa vårdgivare att förebygga stroke med hjälp av Zenicor-EKG.
Inom företaget känner vi en stark passion för denna viktiga uppgift, en passion som vi också ser hos
våra kunder och patientorganisationer.
Vårt slutliga mål är att ingen människa skall drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat
förmaksflimmer.
Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention.
Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och
används idag på ca 300 kliniker i norra Europa.
Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre
period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet
skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av
patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i
internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.
Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver forskning, utveckling och
tillverkning i Sverige. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Antalet anställda
2015-03-31 uppgick till 9 personer.
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Övrigt
Resultat första kvartalet 2015
Resultatet per aktie för perioden uppgick till - 0,21 kr (före utnyttjande av utestående
teckningsoptioner).
Antalet utestående aktier är 4 453 300.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och Bokföringsnämndens
kompletterande normgivning BFNAR 2007:1, frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets
noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande
regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).
Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2014).
Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt
även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på
Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker
hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2014).
Transaktioner med närstående
Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.
Optionsprogram
Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets
anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option
ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre. Personaloptionerna skall ha en löptid om
tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017.
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822 aktier kommer utspädningen av
aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.
Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Rörelseresultatet är
relaterat till personalkostnader för uppbyggnad av marknads- och säljorganisationen i samband med
Zenicors expansion. Inga större investeringar har gjorts under perioden.
Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för andra kvartalet 2015 lämnas 2015-08-21.
Delårsrapport för tredje kvartalet 2015 lämnas 2015-11-20.
Bokslutskommuniké för 2015 lämnas 2016-02-19.
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Stockholm 2015-05-22

Lars Fossum, styrelseordförande

Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot

Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot

Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-5615564
Mail: info@zenicor.se
www.zenicor.se
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RESULTATRÄKNING
(KSEK)

2015-01-01
2015-03-31

2014-01-01
2014-03-31

2014-01-01
2014-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3 734
85

2 502
5

12 291
48

Summa Rörelsens intäkter

3 819

2 508

12 339

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-723
-1 338
-2 407

-345
-1 291
-871

-1 763
-6 463
-5 602

-287

-314

-1 196

Summa Rörelsens kostnader

-4 756

-2 820

-15 024

-937

-313

-2 685

0
-13

0
-21

1
-118

-950

-333

-2 801

Periodiseringsfond
Periodens skattekostnad

0
0

0
0

440
0

PERIODENS RESULTAT

-950

-333

-2 361

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Obeskattade reserver
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BALANSRÄKNING
(KSEK)

2015-03-31

2014-03-31

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

221
48
50

1 389
0
0

506
0
50

Summa anläggningstillgångar

319

1 389

556

1 541

1 669

1 901

Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

2 292
223
64
343
9 145

1 463
0
243
575
438

2 396
146
313
379
9 781

13 607

4 388

14 916

SUMMA TILLGÅNGAR

13 926

5 777

15 472

713
0

141
0

713
0

713

141

713

10 986
-950

3 223
-333

13 348
-2 361

10 036

2 890

10 986

10 749

3 030

11 699

0

440

0

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Korfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

292

667

417

Summa långfristiga skulder

292

667

417

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

500
436
0
944
1 005

500
766
68
195
110

500
1 305
0
129
1 423

Summa kortfristiga skulder

2 886

1 640

3 357

13 926

5 777

15 472

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
INDIREKT METOD (KSEK)

2015-01-01
2015-03-31

2014-01-01
2014-03-31

2014-01-01
2014-12-31

-937

-313

-2 685

Avskrivningar

286

314

1 196

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

0
-13
-77

0
-21
-31

1
-118
-175

-741

-50

-1 780

361
571
-1200
-1 010

-152
358
7
163

-384
-482
1780
-866

0
0

0
0

-50
-50

0
0
-125
0
-125

0
0
-125
0
-125

10 697
1 450
-1 700
0
10 447

-1 135

38

9 531

9 781
8 646

250
288

250
9 781

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Ökning av varulager
Ökning av rörelsefordringar
Minskning av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i aktier och andelar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början, not 1
Likvida medel vid periodens slut, not 1
Not 1. Likvida medel
Kassa och bank

2015-03-31
8 646

2014-03-31
288
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