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

Väsentliga händelser under perioden 

• ChemoTech förstärkte den indiska organisationen genom att 
tillsätta Prabhat Rastogi som CFO för det indiska bolaget.

• Utvärderingar av IQWave™ har under kvartalet genomförts 
på sjukhus i Kerla och Calcutta. Dessa beräknas pågå året ut. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• ChemoTech påbörjar flytt av indiska huvudkontoret från 
Chennai till Mumbai.

• I oktober blev Maria Persson utsedd till Produkt och R&D-
chef. Hon övergår som anställd den 1 december.

• Kvartalsrapporten för femte kvartalet blev tidigarelagd 
med två dagar från 15 november till 13 november, med 
anledning av att vi kommer presentera ChemoTech på Stora 
Aktiedagen i Stockholm på måndagen den 13 november.

Finansiell information

Perioden juli-september 2017

• Omsättningen i det svenska bolaget var 0 (0) KSEK.

• Rörelseresultatet var -2 320 (-750) KSEK.

• Resultat före skatt var -2 343 (-760) KSEK.

• Resultat per aktie var -1,60 (-0,76) SEK.

• Soliditeten var 84 (2) %. 

Perioden juli 2016-september 2017 
(juli 2015-juni 2016)

• Omsättningen i det svenska bolaget var 38 (14) KSEK.

• Rörelseresultatet var -10 405 (-1 149) KSEK.

• Resultat före skatt var -10 482 (-1 181) KSEK.

• Resultat per aktie var -7,17 (-1,18) SEK.

• Soliditeten var 84 (2) %

IQWave™ – ChemoTechs första produkt

ChemoTechs produkt IQWave™ kombinerar traditionell elekt-
rokemoterapi med förbättrad täckning av de elektriska ström-
marna 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 exem-
pel tumörer i munhålan och tungroten. Läs mer om möjlighe-
terna med IQWave™ på: http://chemotech.se.
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VD-ord

Bolagets intäkter under perioden kommer från aktiverade utvecklingskostnader. Kvartalets resultat uppgick till -2 320 KSEK, 
vilket är i linje med verksamhetens plan. Den fortsatta utvecklingen av smärtbehandlingsprodukten ”D-EECP” innebär att de 
balanserade utvecklingskostnaderna har ökat under perioden. Bolagets resekostnader, som utgör en stor del av kostnaderna 
för kvartalet, har under perioden minskat med ca 25%. Minskningen är ett resultat av etableringen av marknadsbolaget i 
Singapore, som i sin tur resulterat i ökade marknadsaktiviteter i Indien, Filippinerna och övriga delen av Sydostasien. Totalt ligger 
kostnaderna för perioden något under budget.

Marknadsinsatser ger positiva effekter 
Det senaste kvartalet har utmärkt sig genom ett flertal mark-
nadsinsatser som har genomförts. 

Indien
Under det tredje kvartalet har vi stärkt ledningen i Indien med 
nyckelpersoner som kan bidra med en lång och relevant bran-
scherfarenhet från den indiska marknaden. Detta har redan 
resulterat i många positiva förändringar. Ett exempel på detta, 
som är ett högt prioriterat område för oss i Indien, är att ef-
fektivisera försäljningsprocessen. Vi lägger nu mer energi och 
fokus på att involvera sjukhusets ledning i ett tidigare skede. 
Vår målsättning är att öka sjukhusens intresse och leda dem 
till en kommersialisering, genom att i ett tidigt skede lyfta 
fram de finansiella aspekterna i investeringen. I Indien har vi 
även rekryterat en ny regionsäljare för västra Indien, som kom-
mer att påbörja sin anställning i december. Vi lägger nu tid och 
resurser på ett strategiskt arbete, vilket är en viktig del i vår 
utveckling från innovativt startup till ett välfungerande till-
växtbolag med en effektiv och strukturerad försäljningsorga-
nisation. Detta är en process som inte sker per automatik – det 
krävs ett gediget arbete och rätt kompetens. 

Under introduktionen av IQWave™ 2016 fick sjukhusen i Indien 
möjligheten att betala för enskilda behandlingar, som ett 
introduktionserbjudande. I början av 2017 valde vi att ta bort 
detta alternativ. Detta har dessvärre drabbat de små klinikerna 
och enskilda konsulterande läkare, som inte har samma förut-
sättningar att investera i en IQWave™. ChemoTech har därför 
beslutat att återinföra möjligheten att betala per behandling – 

riktat till utvalda nyckelpersoner och kliniker, vilket kommer att 
påverka vårt kassaflöde positivt.

Den tidigare planerade fallstudien som skulle genomföras på 
tre statliga sjukhus i södra Indien, med syftet att göra IQWa-
ve™ tillgänglig för offentlig upphandling, har lagts ned. Anled-
ningen är att vi har funnit en motsvarande väg för att delta i 
offentliga upphandlingar, utan att behöva genomföra studien, 
vilket kommer medföra en stor kostnadsbesparing för bolaget.

Filippinerna
Tidigt i våras inrättade vi vårt Centre of Excellence (COE) i 
Manilla, där nu 15 av 30 patienter har blivit behandlade inom 
den ideella fallstudien. COE-etableringen har visat sig leda till 
en ökad kännedom av IQWave™ och D-EECT-behandlingen 
(Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™) i Filippinerna. 
Under perioden har vi fört aktiva diskussioner med Asian 
Hospital and Medical Center (AHMC), om de försäljningsvillkor 
som skall gälla för att kommersiella behandlingar skall kunna 
inledas. Vi har även utökat vårt aktiva försäljningsarbete till 
områden som finns utanför Manila. Våra ansträngningar har 
resulterat i flertalet offertförfrågningar som tack vare våra 
referenser och etablering av vårt COE, har inkommit utan att 
sjukhusen begärt gratis utvärdering och utbildning. Om detta 
nya offertförfarandet blir en ny standard som vi kan använda 
på den filippinska marknaden framöver, innebär det att LOI:s 
(Letter of Intent) kommer att förlora sin funktion och möjlig-
gör en försäljningsprocess som kan reduceras med minst tre 
till fyra månader.
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CE-märkningen av IQWave™
Processen att få IQWave™ CE-märkt fortskrider enligt plan. Vår 
målsättning är att vara klara under våren 2018, då vi planerar 
att påbörja lanseringsarbetet i Europa. Vi kommer redan under 
vintern att inleda sökandet efter potentiella distributörer. 

Produktutveckling
Vi är i full gång med utvecklingsarbetet av vår nya produkt 
D-EECP, som är en nyutvecklad teknik för smärtlindring vid 
sekundär skelettcancer och framförallt lämplig för metastaser 
i ryggraden. Behandlingen innebär att behandlingen reducerar 
tumörvolymen på metastaser i ryggraden. Detta medför att 
trycket mot nerverna minskar, vilket är orsaken till den out-
härdliga smärta som dessvärre många patienter drabbas av. Vi 
har under kvartalet utvecklat en rad nya patentansökta lös-
ningar som syftar till att göra behandlingen enklare att utföra, 
genom att bland annat minimera antalet hål i själva kotan vid 
behandlingen.

Marknadsmässigt har vi ändrat vår målsättning för D-EEPC. 
Initialt såg vi enbart en lansering i Skandinavien, Storbritan-
nien och Tyskland. Idag tittar vi istället på distributionslös-
ningar som kan täcka större delen av Europa. I Europa drabbas 
ca 3,7 miljoner nya patienter av cancer varje år och enligt den 
senaste statistiken får 25% av dessa metastaser i skelettet. 
Idag finns det enligt vår kännedom väldigt få framgångsrika 
behandlingsalternativ som kan behandla denna olidliga smär-
ta, utan att medföra stora risker för biverkningar eller att kost-
naderna är så höga att sjukförsäkringssystemen inte tillåter 
behandlingen. På sikt bedömer vi att D-EEPC kan ha en ännu 
större potential än IQWave™, eftersom att ersättningsnivån 
från sjukförsäkringarna i Europa borde vara betydligt högre än 
de ca tio tusen kronor som exempelvis gäller för elektrokemo-
terapi i Storbritannien.

Genom att fortsätta att driva utvecklingen inom vårt expertis-
område framåt är jag övertygad om att vi kommer allt närma-
re de affärer vi eftersträvar.

Mohan Frick  
VD, Scandinavian ChemoTech AB

VD-ord, forts
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Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits el-
ler 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 juli-sep-
tember uppgick till 0 (0) KSEK. Bolagets övriga rörelseintäkter 
för samma period blev 12 (0) KSEK. För årets första femton 
(tolv) månader blev Bolagets omsättning 38 (14) KSEK och de 
övriga rörelseintäkterna uppgick till 19 (0) KSEK. 

Resultat
Bolagets rörelseresultat för perioden juli-september blev -2 
320 (-750) KSEK och för de första femton (tolv) månaderna 
uppgick rörelseresultatet till -10 405 (-1 149) KSEK. Resultat 
före skatt för perioden juli-september uppgick till -2 343 (-760) 
KSEK och för de första femton (tolv) månaderna uppgick resul-
tat före skatt till -10 482 (-1 181) KSEK.

Finansiell ställning
Soliditeten var 84 (2) % den 30 september 2017 och det egna 
kapitalet uppgick till 12 240 KSEK jämfört med räkenskapsår-
ets början 869 KSEK. 

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anlägg-
ningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt uppar-
betad immateriell anläggningstillgång, aktiveras och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsätt-
ningarna att följande kriterier är uppfyllda:

-  det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa till-
gången,

-  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 8 160 (2 429) KSEK per 30 september 
2017, vilket innebär en ökning med 4 836 KSEK jämfört med 
räkenskapsårets början. Totala tillgångar uppgick den 30 sep-
tember 2017 till 14 642 (6 602) KSEK.

Kassaflödesanalys i  
sammandrag (KSEK)

15 månader   
1 jul 2016-  

30 sep 2017

12 månader                          
1 jul-30 jun 

2016
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -9 398 -473
Kassaflöde från investerings-
verksamheten -3 454 -3 026
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 17 689 6 813
Förändring av likvida medel 4 836 3 314
Likvida medel vid periodens 
början 3 325 12
Kursdifferens i likvida medel 0 -2
Likvida medel vid periodens slut 8 160 3 325

Transaktioner med närstående
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undan-
tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen 
egen koncernredovisning.

Inga väsentliga transaktioner med närstående parter har ägt 
rum under perioden juli-september. 

Segmentinformation
Den finansiella information som rapporteras till den verkstäl-
lande högste beslutsfattaren, som underlag för fördelning av 
resurser och bedömning av Bolagets resultat, delas inte upp 
på olika rörelsesegment. Bolaget utgör därför ett enda rörelse-
segment.

Aktien
Antalet aktier vid periodens ingång var 1 462 500 och vid peri-
odens utgång 

450 000 A-aktier (rösträtt 3)
1 012 500 B-aktier (rösträtt 1)
Totalt 1 462 500 aktier

Personal
Personalkostnaderna för de första femton (tolv) månaderna 
uppgår till 2 233 (129) KSEK. 

Övriga rörelsekostnader avser valutakursförluster.

Medelantalet anställda i Bolaget uppgick för perioden till 2 (0), 
av vilka 2 (0) är kvinnor.

Finansiell information
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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 ställ-
ning. 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 dagskurs-
metoden omräknas till balansdagens valutakurs.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Scandinavi-
an ChemoTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepap-
persmarknaden.

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggö-
rande den 13 november 2017 kl. 8.30 CET.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bola-
gets revisor.

Kommande finansiella rapporter
30 januari 2018 Bokslutskommuniké 2016/2017
14 februari 2018 Årsredovisning 2016/2017
28 februari 2018 Årsstämma 2018
15 maj 2018 Delårsrapport, januari – mars 2018
15 augusti 2018 Delårsrapport, januari – juni 2018
15 november 2018 Delårsrapport, januari – september 2018

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 årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). 

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undan-
tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen 
egen koncernredovisning.
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Styrelse och VD försäkrar att delårssrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt be-
skriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför. Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Lund 13 november 2017

Försäkran

Lars Peter Harbing Arne Bernroth Göran Hellers
Styrelseordförande Vice styrelseordförande Styrelseledamot

Anders Frick Martin Jerndal Mohan Frick
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och VD 
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Resultaträkning, sek
3 månader 15 månader 12 månader

1 jul-30 sep 1 jul-30 sep 1 jul-30 jun
2017 2016 2016-2017 2015-2016

Nettoomsättning 2 -0 37 690 13 894
Förändring av lagervaror -färdiga varor 0 0 0 0
Aktiverade utvecklingskostnader 548 674 280 800 2 595 349 781 346
Övriga rörelseintäkter 11 646 241 19 127 0

560 322 281 041 2 652 165 795 240
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -765 0 -108 035 -7 881
Övriga externa kostnader -2 182 860 -982 527 -10 079 595 -1 807 538
Personalkostnader -498 056 -40 000 -2 233 339 -128 872
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -197 565 0 -610 291 0
Övriga rörelsekostnader -911 -8 237 -26 138 0

-2 880 157 -1 030 765 -13 057 397 -1 944 290
Rörelseresultat -2 319 835 -749 724 -10 405 232 -1 149 051

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 52 200 101
Räntekostnader och liknande resultatposter -23 630 -10 147 -77 457 -31 884

-23 630 -10 095 -77 257 -31 783
Resultat efter finansiella poster -2 343 465 -759 819 -10 482 489 -1 180 834

Resultat före skatt -2 343 465 -759 819 -10 482 489 -1 180 834

Periodens resultat -2 343 465 -759 819 -10 482 489 -1 180 834

Resultat per aktie (Kr) -1,60 -0,76 -7,17 -1,18

Några utspädningseffekter per aktie finns inte.
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Balansräkning, sek
2017–09–30 2016–09–30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 074 051 3 593 065
Patent 205 091 28 288

5 279 142 3 621 353

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg 90 873 0

90 873 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 367 13 367
Långfristiga fordringar i dotterbolag 507 375 0

520 742 13 367
Summa anläggningstillgångar 5 890 757 3 634 720

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 24 750 108 361

24 750 108 361

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 13 894
Fordringar hos koncernföretag 37 688 109 681
Övriga fordringar 337 223 276 280
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 191 498 30 273

566 408 430 128

Kassa och bank 8 160 478 2 428 928
Summa omsättningstillgångar 8 751 636 2 967 417

SUMMA TILLGÅNGAR 14 642 393 6 602 137
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Balansräkning, forts

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 638 882 100 000
Fond för utvecklingsutgifter 2 469 460 0

3 108 342 100 000

Fritt eget kapital
Balanserad resultat 19 614 074 768 636
Periodens resultat -10 482 489 -759 819

9 131 585 8 817
Summa eget kapital 12 239 927 108 817

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 486 842 5 252 105
Summa långfristiga skulder 486 842 5 252 105

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 880 374 465 930
Aktuella skatteskulder 81 247 0
Skulder till kreditinstitut 157 895 157 895
Övriga skulder 27 531 587 389
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 768 577 30 000
Summa kortfristiga skulder 1 915 624 1 241 215

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 642 393 6 602 137

2017–09–30 2016–09–30
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Kassaflödesanalys, sek
15 månader  12 månader  

Kassaflödesanalys i sammandrag (Kkr) 1 jul 2016-30 sep 2017 1 jul-30 jun 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 398 343 -473 477
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 454 244 -3 025 865
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 688 516 6 813 200
Förändring av likvida medel 4 835 929 3 313 857

Likvida medel vid periodens början 3 324 549 12 205
Kursdifferens i likvida medel 0 -1 513
Likvida medel vid periodens slut 8 160 478 3 324 549


