Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Delårsrapport juli-juni 2016/2017
Verksamheten

Finansiell information

Väsentliga händelser april-juni 2017

Perioden april-juni 2017

•
•
•

Den 31 maj 2017 hölls en extra bolagsstämma. Stämman
beslöt att förlänga Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
Den 15 juni 2017 tecknade Scandinavian ChemoTech AB ett
LOI (Letter of Intent) med Amrita Institute of Medical Sciences (AIMS) i Kerla, Indien. AIMS i Kerla är ett fullservicesjukhus med över 1 000 bäddar och hanterar nästan 3 000
patienter dagligen.
I juni förstärkte Scandinavian ChemoTech AB den medicintekniska ledarkompetensen i det indiska dotterbolaget
genom att utse Ashim Purohit till ny styrelseordförande i
dotterbolaget. Ashim har lång erfarenhet från den medicintekniska branschen och har nyligen lämnat Getinges indiska
dotterbolag, där han var VD i 13 år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•

Den 18 juli 2017 tecknade Scandinavian ChemoTech AB ett
LOI (Letter of Intent) med Dr. Vijayabhaskar på Meenakshi
Mission Hospital & Research Centre (MMHRC). MMHRC
Hospital är ett fullservicesjukhus med över 800 bäddar, vars
ledord är att leverera världsledande kvalitet på den vård de
utför, till rimliga kostnader.

IQWave™ – ChemoTechs första produkt
ChemoTechs produkt IQWave™ kombinerar traditionell elektrokemoterapi med förbättrad täckning av de elektriska strömmarna och därmed också en förbättring av den terapeutiska
effekten inom det behandlade området. Tack vare IQWave™s
unika teknologi kan man även behandla tumörer som är svåra
att nå med traditionell elektrokemoterapibehandling till exempel tumörer i munhålan och tungroten. Läs mer om möjligheterna med IQWave™ på: http://chemotech.se.

•
•
•
•
•

Omsättningen i det svenska bolaget var 0 (0) KSEK.
Rörelseresultatet var -2 605 (-442) KSEK.
Resultat före skatt var -2 617 (-453) KSEK.
Resultat per aktie var -1,79 (-0,45) SEK.
Soliditeten var 87 (13) %.

Perioden juli 2016-juni 2017

•
•
•
•
•

Omsättningen i det svenska bolaget var 38 (14) KSEK.
Rörelseresultatet var -8 085 (-1 149) KSEK.
Resultat före skatt var -8 139 (-1 181) KSEK.
Resultat per aktie var -5,57 (-1,18) SEK.
Soliditeten var 87 (13) %.
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VD-ord

I maj beslutade en extra bolagstämma att ChemoTech
förlänger sitt innevarande räkenskapsår med sex månader.
Därmed justeras Bolagets ordinarie räkenskapsår till
kalenderår.
Framgångsrikt marknadsarbete
ChemoTech har under kvartalet fortsatt det framgångsrika
marknadsarbetet i Indien och Filippinerna, vilket bland annat
resulterat i att vi tecknat ytterligare två letters of intent med
indiska sjukhus. Vi har nu kommit så långt i vår marknadsetablering i dessa två länder att vi börjat planera för kommersialiseringen av ChemoTechs erbjudande. Under kvartalet togs också
ChemoTech nya marknadsbolag i Singapore i drift, vilket kommer öka effektiviteten i den fortsatta asiatiska expansionen.
CE-märkning av IQWave™
Under fjärde kvartalet har mycket energi gått åt till att initiera
CE-märkningen av IQWave™. I samband med detta har vi bland
annat arbetat med att vidareutveckla mjukvara och system,
som skall minska risken att sjukhusen försöker återanvända
engångsartiklar. Detta är ett generellt problem för medicintekniska företag, men framförallt en risk för patienterna.
Vidareutvecklingen har löpt enligt plan och IQWave™ 3.0, som
den nya produkten heter, är klar för fälttester. Vid en försäljning kommer sjukhusen att få använda IQWave™ 2.0-maskiner,
tills leverans sker.
Fallstudier i Indien och Filippinerna
Vi har under våren omstrukturerat arbetsuppgifterna i Indien
för att frigöra kvalificerad försäljningskompetens genom att
låta vårt Team för Clincial Affairs ansvara för de kliniska studier
vi planerar att genomföra. Dessa studier kan dessvärre komma
att ta längre tid än vad vi ursprungligen förutsåg. Vi väntar i
dagsläget på att ytterligare två sjukhus i Tamil Nadu skall godkänna den fallstudie (data collection), som genomförs under
kontroll av de lokala myndigheterna.

I övrigt har två nya sjukhus under kvartalet påbörjat utvärderingar av IQWave™ som första led i försäljningsprocessen – ett
i södra och ett i nordöstra delen av Indien.
I Filippinerna har Asian Hospital fortsatt sin ideella fallstudie. I
dagsläget har 12 av 30 patienter behandlats. Målsättningen är
att studien skall slutföras innan årets utgång.
Intäkter, resultat och kassaflöde
Bolagets intäkter i perioden härrör från aktiverade utvecklingskostnader. Resultatet för verksamheten, -2 605 KSEK, följer verksamhetens plan. De balanserade utvecklingskostnaderna har
ökat i perioden. Detta till följd av Bolagets fortsatta utveckling
avseende smärtbehandlingsprodukten D-ESPC™, som fortskrider enligt plan. Vidare har ytterligare kostnader för att förstärka
patentportföljen balansförts. Det är Bolagets intention att
maximera skyddet av såväl IQWave™ som D-ESPC™.
Kostnader för certifiering av produkt, etablering av vårt nya
dotterbolag i Singapore och marknadsföring i Indien och Filippinerna har påverkat resultatet för perioden. Totalt ligger
emellertid kostnaderna något under budget.
Europeiskt intresse för IQWave™
När vi har kommit längre i CE-märkningsprocessen, kommer vi
även att aktivt se hur vi på bästa sätt kan göra IQWave™ tillgänglig på den europeiska marknaden. Vi återkommer gällande
detta senare i höst.
Smärtbehandling av sekundär skelettcancer
Vi kommer inom kort ha första prototypen av kretskort och
elektronik färdig för teknisk utvärdering. Det skall bli mycket
spännande att komma i gång med denna nya produkt som har
så stor potential.
Mohan Frick
VD
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Finansiell information
Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls
i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade
rabatter. Bolagets nettoomsättning under perioden april-juni
uppgick till 0 (0) KSEK. Bolagets övriga rörelseintäkter för samma period blev 5 (0) KSEK. För årets första tolv månader blev
Bolagets omsättning 38 (14) KSEK och de övriga rörelseintäkterna uppgick till 7 (0) KSEK.
Resultat
Bolagets rörelseresultat för perioden april-juni blev -2 605
(-442) KSEK och för de första tolv månaderna uppgick rörelseresultatet till -8 085 (-1 149) KSEK. Resultat före skatt för perioden april-juni uppgick till -2 617 (-453) KSEK och för de första
tolv månaderna uppgick resultat före skatt till -8 139 (-1 181)
KSEK.
Finansiell ställning
Soliditeten var 87 (13) % den 30 juni 2017 och det egna kapitalet uppgick till 14 583 KSEK jämfört med räkenskapsårets
början 869 KSEK.
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att
samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång, aktiveras och skrivs av
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att följande kriterier är uppfyllda:
- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
- avsikt och förutsättning finns att färdigställa, sälja eller
använda tillgången,
- det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter
eller leda till kostnadsbesparingar,
- utgifterna kan beräknas på ett tillfredställande sätt.
Kassaflöde och investeringar
Likvida medel uppgick till 11 471 (3 325) KSEK per 30 juni 2017,
vilket innebär en ökning med 8 147 KSEK jämfört med räkenskapsårets början. Totala tillgångar uppgick den 30 juni 2017
till 16 827 (6 653) KSEK.

Kassaflödesanalys i
sammandrag (KSEK)
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens
början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

12 månader
1 jul-30 jun
2017

12 månader
1 jul-30 jun
2016

-7 517

-473

-2 047

-3 026

17 728
8 165

6 813
3 314

3 325
-18
11 471

12
-2
3 325

Transaktioner med närstående
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen
egen koncernredovisning.
Inga väsentliga transaktioner med närstående parter har ägt
rum under perioden april-juni.
Segmentinformation
Den finansiella information som rapporteras till den verkställande högste beslutsfattaren, som underlag för fördelning av
resurser och bedömning av Bolagets resultat, delas inte upp
på olika rörelsesegment. Bolaget utgör därför ett enda rörelsesegment.
Aktien
Antalet aktier vid periodens ingång var 1 462 500 och vid periodens utgång
450 000 A-aktier (rösträtt 3)
1 012 500 B-aktier (rösträtt 1)
Totalt 1 462 500 aktier
Personal
Personalkostnaderna för de första tolv månaderna uppgår till
1 735 (129) KSEK.
Övriga rörelsekostnader avser valutakursförluster.
Medelantalet anställda i Bolaget uppgick för perioden till 3 (0),
av vilka 2 (0) är kvinnor.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Skatt. ChemoTech förväntas i framtiden ha försäljning till flera
marknader utanför Sverige. Skattelagstiftningen i varje enskilt
land kan ändras över tiden. Om förändringar sker kan detta
påverka ChemoTechs resultat och finansiella ställning.
Politiska risker. ChemoTech förväntas i framtiden ha försäljning
mot flera marknader utanför Sverige. Förändringar av lagar
och andra regleringar avseende exempelvis utländskt ägande,
statligt deltagande, skatter, royalties, tullar eller växelkurser
kan påverka
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare
kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning
påverkas av krigshandlingar, terrorism samt politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i övrigt.
Valutarisk. Genom försäljning mot marknader utanför Sverige
kommer ChemoTech vara exponerat för fluktuationer i ett
antal valutor. Det finns därför risk att valutakursförändringar
negativt kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning.
Poster i utländsk valuta i balansräkningen skall enligt dagskursmetoden omräknas till balansdagens valutakurs.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har varit föremål för en översiktlig granskning
av Bolagets revisor. Se separat rapport på nästa sida.
Kommande finansiella rapporter
15 november 2017 Delårsrapport kvartal 5
Innevarande räkenskapsår är förlängt till 31 december 2017,
då beslut fattades på extra bolagsstämma 31 maj 2017 att
justera Bolagets räkenskapsår till kalenderår.
Delårsrapporter samt årsredovisningen finns tillgänglig på
www.chemotech.se.
Principer för delårsrapportens upprättande
ChemoTech upprättar sin redovisning i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen
egen koncernredovisning.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Scandinavian
ChemoTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 8.30 CET.
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Försäkran
Styrelse och VD försäkrar att delårssrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför. Delårsrapporten har granskats av Bolagets revisor.
Lund 15 augusti 2017
Lars Peter Harbing

Arne Bernroth

Göran Hellers

Styrelseordförande

Vice styrelseordförande

Styrelseledamot

Anders Frick

Martin Jerndal

Mohan Frick

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot och VD

Revisors granskningsrapport
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Scandinavian ChemoTech AB per 30 juni 2017
och perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2017. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta
och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Vårt ansvar är att uttala en
slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga
granskning.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
(K3).
Lund 15 augusti 2017
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed
i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Karin Löwhagen
Auktoriserad revisor

Scandinavian ChemoTech AB (publ) | Organisationsnummer 556937-9547 | Delårsrapport juli 2016 -juni 2017

Sida 5

Delårsrapport juli 2016-juni 2017

Resultaträkning, sek
2017

3 månader
1 apr-30 jun
2016

2016-2017

12 månader
1 jul-30 jun
2015-2016

-0

0

37 688

13 894

Förändring av lagervaror -färdiga varor

-10 500

0

-82 029

0

Aktiverade utvecklingskostnader

490 043

500 546

2 046 675

781 346

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

5 001

0

7 481

0

484 544

500 546

2 009 815

795 240

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-11 011

0

-25 241

-7 881

-2 360 374

-942 707

-7 896 735

-1 807 538

Personalkostnader

-523 187

0

-1 735 282

-128 872

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

-192 219

0

-412 726

0

-2 791

0

-25 227

0

-3 089 583
-2 605 039

-942 707
-442 161

-10 095 211
-8 085 397

-1 944 290
-1 149 051

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

24

200

101

-11 916

-10 990

-53 827

-31 884

Resultat efter finansiella poster

-11 916
-2 616 955

-10 966
-453 127

-53 627
-8 139 024

-31 783
-1 180 834

Resultat före skatt

-2 616 955

-453 127

-8 139 024

-1 180 834

Periodens resultat

-2 616 955

-453 127

-8 139 024

-1 180 834

Resultat per aktie

-1,79

-0,45

-5,57

-1,18

Räntekostnader och liknande resultatposter

Några utspädningseffekter per aktie finns inte.
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Balansräkning, sek
2017/06/30

2016/06/30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

4 667 383

3 033 436

4 667 383

3 033 436

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

13 367

13 367

13 367
4 680 750

13 367
3 046 803

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

0

0

0

0

0

13 894

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

37 688

51 969

368 299

181 737

269 059

33 827

675 046

281 427

11 471 337

3 324 549

Summa omsättningstillgångar

12 146 383

3 605 976

SUMMA TILLGÅNGAR

16 827 133

6 652 780
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Balansräkning, forts
2017/06/30

2016/06/30

638 882

100 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

1 962 750

0

2 601 632

100 000

Fritt eget kapital
Balanserad resultat

20 120 784

1 949 470

Periodens resultat

-8 139 024

-1 180 834

11 981 760
14 583 392

768 636
868 636

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

526 316

750 000

Summa långfristiga skulder

526 316

750 000

708 031

236 066

0

0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skulder till kreditinstitut

157 895

0

Övriga skulder

149 259

4 647 389

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

702 241

150 689

1 717 426

5 034 144

16 827 133

6 652 780
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Kassaflödesanalys, sek
Kassaflödesanalys i sammandrag

12 månader
1 jul-30 jun 2017

12 månader
1 jul-30 jun 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 516 783

-473 477

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 046 674

-3 025 865

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

17 727 991

6 813 200

Förändring av likvida medel

8 164 534

3 313 857

3 324 549

12 205

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut

-17 746

-1 513

11 471 337

3 324 549
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