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Bokslutskommuniké  
 

Zenicor Medical Systems AB (publ), 556642-3678 
1 januari – 31 december 2015 

 
 

Sammanfattning  

 Omsättningen för helåret 2015 uppgick till 15 060 (12 339) KSEK 

 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 4 352 (4 139) KSEK 

 Rörelseresultatet för helåret 2015 uppgick till - 4 950 (- 2 685) KSEK 

 Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till - 1 197 (- 1 560) KSEK 

 Resultatet per aktie för helåret 2015 uppgick till - 1,07 SEK 
 
 
 
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.   
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Viktiga händelser under verksamhetsåret 
 

 Zenicors omsättning fortsatte att växa under 2015 till 15 060 (12 339) KSEK, en ökning med 
22 % jämfört med året innan. Detta innebär att den positiva trenden i omsättningsökningen 
fortsätter. 
 
 

 
 

 

 Omsättningen för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 4 352 (4 139) KSEK. Detta innebär att 
fjärde kvartalet 2015 hade den högsta omsättningen någonsin i Zenicors historia. 

 Exporten för helåret 2015 ökade med 18 % jämfört med 2014 och utgör drygt 30 % av 
omsättningen. 

 Rörelseresultatet för 2015 blev - 4 950 (- 2 685) KSEK.  

 Det negativa rörelseresultatet följer Zenicors plan för expansion och härrör främst från ökade 
personalkostnader i marknads- och försäljningsorganisationen. Resultatet påverkas också 
med ca - 500 KSEK på grund av ändrad princip att utbetala månadslön i den månad 
intjänandet sker. 

 Ett säljkontor har upprättats i Storbritannien och en säljchef för detta har rekryterats. 
Ytterligare förstärkningar av marknads- och försäljningsorganisationen har dessutom 
genomförts under året med en person i Tyskland och en person i Sverige. 

 I juni 2015 erhöll produkten Zenicor-EKG, inklusive tum-EKG apparat och Internetbaserat 
Läkarsystem, förlängd CE-märkning för en femårsperiod. Detta innebär att Zenicor kan 
fortsätta sälja och leverera högkvalitativ, certifierad medicinteknisk utrustning för diagnos av 
hjärtarytmier. Zenicor-EKG är unikt på marknaden som en-kanaligt EKG-system som är CE-
märkt och godkänt att användas av såväl barn som vuxna och äldre patienter, samt för att 
diagnostisera flertalet arytmier.  

 Försäljning till strokekliniker har visat på fortsatt mycket god tillväxt. I Sverige har under 2015 
flera testprojekt med Zenicor-EKG bedrivits på olika strokekliniker. Resultatet från dessa 
projekt har fallit utomordentligt väl ut och samtliga inblandade strokekliniker har valt att 
fortsätta använda Zenicor-EKG. I dag använder mer än hälften av alla strokekliniker i Sverige 
Zenicor-EKG för att leta förmaksflimmer på sina stroke- och TIA-patienter. 

 Satsningen i Finland med egen säljpersonal och marknadsmaterial inklusive hemsida på 
finska, har gett mycket bra resultat. Omsättningen i Finland har fördubblats under 2015 och 
försäljning till finska strokekliniker har kommit i gång mycket bra under året. 
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 Under året har samarbeten fortsatt och nya initierats i olika format med ledande 
internationella läkemedelsföretag inom området strokeprevention. Fortsatta diskussioner 
bekräftar starkt gemensamt intresse att starta ytterligare projekt på alla Zenicors marknader. 

 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 
är kostnadseffektivt samt leder till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer, 
vilket förväntas ge en betydande minskning av antal strokefall. 

 Ett metodprojekt som finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns 
Landsting har genomförts under året. Projektet är ett samarbete mellan Södertälje sjukhus, 
primärvården i Södertälje och Karolinska Institutet. Resultat från projektet visar att man med 
en optimerad organisering av screeningprojekt kan säkerställa ett högt deltagande och jämlik 
hälso- och sjukvård i samband med införande av screeningprogram för förmaksflimmer med 
Zenicor tum-EKG. 

 Socialstyrelsen fick i juni 2015 regeringens uppdrag att utreda och bedöma ett införande av 
ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Utredningen kommer att bedrivas i 
samverkan med Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).  Uppdraget ska slutredovisas till 
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 2017.  
 
 

 
Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång 
 

 I januari 2016 släpptes en ny version av Zenicor-EKG Läkarsystem med inbyggt tolkningsstöd 
för olika arytmier som möjliggör en ännu enklare och effektivare tolkning av EKG-kurvorna. 
Dessa nya funktioner kommer att underlätta arbetet för sjukvårdspersonalen, och avsevärt 
minska tiden och kostnaden för tolkningen, framför allt i större screeningprojekt. 
 

 En stor nyligen startad norsk studie, som leds av Universitetssjukhuset i Akershus och Bærum 
sykehus, erbjuder över 6000 norrmän födda 1950 screening för förmaksflimmer med 
Zenicor-EKG i syfte att minska risken för att få stroke. Screeningen som är en del av ACE 
1950-studien som syftar till att undersöka riskfaktorer för olika hjärtsjukdomar och stroke. 
Screeningstudien kommer att slutföras under våren 2016 och vetenskapliga resultat 
beräknas att publiceras under slutet av 2016. 
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VD har ordet: 
 
Fortsatt tillväxt och satsning på strokeprevention 
 
År 2015 har varit ett mycket bra år för Zenicor. Sedan noteringen på Aktietorget och nyemissionen 
hösten 2014 har Zenicor stadigt fortsatt att växa. Mycket glädjande så nådde omsättningen all-time-
high i fjärde kvartalet. Det visar att vår satsning och vår lösning tas mycket väl emot på marknaden 
och att fler och fler sjukhus väljer Zenicor-EKG. Arbetet med att via emissionskapitalet bygga upp en 
stark marknadsposition har pågått under 2015 och kommer att fortsätta under 2016 med målet att 
nå ett positivt kassaflöde mot slutet av 2016. 
 
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 och diagnostisera förmaksflimmer och att därmed 
förebygga stroke. Under 2015 har vi vunnit flera nya affärer med strokekliniker. I Sverige har nu mer 
än hälften av alla strokekliniker 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 både i Norge och i Finland.  
 
Under 2015 har vi arbetat med att initiera projekt för strokeprevention genom screening för 
förmaksflimmer. Detta arbete pågår på samtliga våra marknader såväl i Skandinavien som i Tyskland 
och Storbritannien och har gett flera positiva resultat under 2015, med publicering av den 
internationellt mycket uppmärksammade STROKESTOP-studien och med regeringsuppdrag till 
Socialstyrelsen att utreda ett införande av ett nationellt screeningprogram i Sverige.  
 
Ett stort screeningprojekt med Zenicor-EKG har nyligen inletts i Norge och under 2016 planeras 
ytterligare screeningprojekt med Zenicor-EKG att startas i flera olika länder. Det visar att Zenicor-EKG 
är en väl fungerande och kostnadseffektiv metod för att hitta förmaksflimmer i samband med 
populationsscreeningar och att vi har funnit en modell som fungerar för screening även utanför 
Sverige. 
 
Vi känner oss mycket inspirerade att fortsätta vårt arbete med att ”Hitta Flimmer – Stoppa Stroke”. 
För varje 1000 personer som screenas med Zenicor-EKG kan man undvika att åtta personer drabbas 
av en stroke. Vårt mål är att ingen människa skall drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat 
förmaksflimmer. 
 
 
Mats Palerius 
VD 
Zenicor Medical Systems AB   
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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. 
 
 
 
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. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en 
överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet. 
 
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. Klinisk forskning görs tillsammans med flera universitet och sjukhus i Sverige 
och utomlands. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.  
 
Antalet anställda 2015-12-31 uppgick till 11 personer. 
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Övrigt 
 
Resultat 2015 
Resultatet per aktie för perioden uppgick till - 1,07 kr (efter fullt utnyttjande av utestående 
teckningsoptioner). 
Antalet utestående aktier är 4 453 300. 
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2015. 
 
Transaktioner med närstående 
Inga ersättningar har utgått till närstående utöver styrelsearvode samt utlägg för kostnader. 
 
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 %. 
 
Årsstämma 
Årsstämman kommer att äga rum 2016-05-24 i Stockholm. 
 
Redovisningsprinciper 
Bokslutskommunikén 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 senast avgivna årsredovisning (2014). 
Belopp anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar 
till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror 
som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. 
 

Granskning 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Kommande rapporttillfällen 
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Zenicors kontor från 2016-05-03. 
Delårsrapport för det första kvartalet 2016 lämnas 2016-05-19. 
 
Bolagets verksamhet och riskfaktorer  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén 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 årsredovisning för 2014. 
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Stockholm 2016-02-19 
 
 
 
 
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: 070 561 55 64 
Mail: mats@zenicor.se 
www.zenicor.se 
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RESULTATRÄKNING 2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01

(KSEK) 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 334 4 119 14 925 12 291

Övriga rörelseintäkter 18 19 134 48

Summa Rörelsens intäkter 4 352 4 139 15 060 12 339

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -1 464 -727 -3 945 -1 763

Övriga externa kostnader -1 675 -2 278 -6 150 -6 463

Personalkostnader -2 406 -2 402 -9 396 -5 602

Avskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -4 -292 -518 -1 196

Summa Rörelsens kostnader -5 549 -5 699 -20 010 -15 024

RÖRELSERESULTAT -1 197 -1 560 -4 950 -2 685

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 1 2 1

Räntekostnader och liknande resultatposter -7 -23 -39 -118

Resultat efter finansiella poster -1 202 -1 582 -4 987 -2 801

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 0 440 0 440

Periodens skattekostnad 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -1 202 -1 142 -4 987 -2 361
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BALANSRÄKNING 2015-09-30 2014-09-30 2015-12-31 2014-12-31

(KSEK)

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 799 0 506

Materiella anläggningstillgångar 68 0 64 0

Finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 50

Summa anläggningstillgångar 118 849 114 556

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 1 599 1 581 1 359 1 901

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 168 1 944 3 061 2 396

Aktuell skattefordran 273 98 175 146

Övriga fordringar 1 409 1 313

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 057 248 1 170 379

Kassa och Bank 4 951 596 3 612 9 781

Summa omsättningstillgångar 10 047 4 877 9 379 14 916

SUMMA TILLGÅNGAR 10 165 5 725 9 493 15 472

BALANSRÄKNING 2015-09-30 2014-09-30 2015-12-31 2014-12-31

(KSEK)

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital 713 563 713 713

Bundna reserver 0 150 0 0

713 713 713 713

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 10 986 2 801 10 986 13 348

Periodens resultat -3 785 -1 219 -4 987 -2 361

7 202 1 582 6 000 10 986

Summa eget kapital 7 914 2 294 6 712 11 699

Obeskattade reserver 0 440 0 0

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 42 2 117 0 417

Summa långfristiga skulder 42 2 117 0 417

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 500 500 417 500

Leverantörsskulder 365 44 648 1 305

Aktuella skatteskulder 0 0 0 0

Övriga skulder 609 27 497 129

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 735 304 1 218 1 423

Summa kortfristiga skulder 2 209 874 2 781 3 358

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10 165 5 725 9 493 15 472
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KASSAFLÖDESANALYS

INDIREKT METOD (KSEK) 2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 197 -1 560 -4 950 -2 685

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 4 292 518 1 196

Erhållen ränta 2 1 2 1

Erlagd ränta -7 -23 -39 -118

Betald inkomstskatt -48 -48 -22 -174

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -1 245 -1 338 -4 490 -1 780

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulagerÖkning/minskning av varulager 240 -320 542 -384

Ökning/minskning av rörelsefordringarÖkning/minskning av fordringar -850 -520 -1145 -482

Ökning/minskning av rörelseskulderÖkning/minskning av kortfristiga skulder 557 2 116 -583 1 780

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 298 -62 -5 677 -866

Investeringsverksamheten

Investeringar i  maskiner och inventarier 0 0 -76 0

Investeringar i aktier och andelar 0 0 0 -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -76 -50

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 10 697 0 10 697

Upptagna lån 0 0 0 1 450

Amortering av skuld -42 -1 450 -417 -1 700

Utbetald utdelning 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -42 9 247 -417 10 447

Årets kassaflöde -1 339 9 185 -6 170 9 531

Likvida medel vid periodens början, not 1 4 951 596 9 781 250

Likvida medel vid periodens slut, not 1 3 612 9 781 3 612 9 781

Not 1. Likvida medel
2015-09-30 2014-09-30 2015-12-31 2014-12-31

Kassa och bank 3 612 9 781 3 612 9 781


