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Inledning
Acarix delårsrapport januari–mars 2022

Ökat momentum i verksamheten
och stort amerikanskt intresse
för CADScor®System
Första kvartalet 2022 jämfört
med samma period 2021
• Intäkterna uppgick till 1 325 kSEK (723), med ett brutto-

resultat om 1 054 kSEK (530) och en bruttomarginal om
79,5 procent (73,3).
• Under första kvartalet såldes 14 (14) CADScor®System

och 2 560 (1 260) patcher. 96 procent tillväxt i patch
försäljning genererat från ökad förbrukning hos
befintliga kunder.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 15 802 kSEK (12 214).
• Resultat före skatt uppgick till –14 846 kSEK (–11 722).
• Periodens nettokassaflöde uppgick till 53 170 kSEK

(–9 198).
• Likvida medel uppgick till 68 744 kSEK (55 027).
• Resultat per aktie uppgick till –0,06 SEK (–0,08).

Inga utspädningseffekter uppkom.
• Erhåll första ordern på den amerikanska marknaden

parallellt med 33 utvärderingar genomförda och planerade.
• Ny verkställande ledning och US ledning på plats.

Händelser under första
kvartalet 2022
• Den 10 januari meddelade bolaget att man utser USA-

baserade Helen Ljungdahl Round till ny verkställande
direktör, med omedelbar verkan. Helen var vid utnämnandet chef för Acarix amerikanska dotterbolag Acarix
USA Inc. och kommer fortsätta att vara baserad i USA i
egenskap av ny koncernchef för Acarix. Helen har mer
än 25 års erfarenhet av ledarskap inom strategi, produkt
innovation, företagsledning samt marknadsföring och

försäljning inom både läkemedels- och medicinteknikindustrin. Helen har haft många internationella chefs- och
ledarroller inom Merck & Co, Inc., arbetat i Nordamerika,
EU, Mellanöstern/Afrika, Latinamerika och Asien. Hennes
karriär inkluderar också roller som VD för AMNICELL,
en biotech start-up baserad i New York, och som Senior
Vice President för Global Marketing & Business Development för GN Hearing Denmark.
• Den 9 februari meddelade bolaget att man utökar sin

portfölj och lämnar in en ansökan om status som Break
through Therapy till den amerikanska läkemedels
myndigheten (FDA) för sin innovativa teknik vid diagnosen
hjärtsvikt. ”Jag är mycket stolt över denna FDA-ansökan
och vi tror att Seismo-systemet har potential att radikalt
förbättra antalet tidiga diagnoser av hjärtsvikt. Seismo-
systemet ger en AI-baserad, snabb tillgång till diagnostisk
information, samt bättre vägledning till optimal patientvård
och förbättrade kliniska resultat. Vi förväntar oss ett svar
från FDA i april”, säger VD Helen Ljungdahl Round.
• Den 11 mars meddelade bolaget att man vunnit en första

strategisk order av CADScor®System i USA från Apex
Heart and Vascular Center och den ledande kardiologen
Dr. Anuj Shah. CADScor®System kommer användas på
New Jersey-baserasde APEX clinics för rapid AI-baserad
diagnostik av patienter med bröstsmärta. "Jag väldigt
är glad att börja använda CADScor®Systemet på våra
APEX-kliniker. Acarix snabba och AI-baserade teknologi
kan hjälpa till att förbättra diagnosen för många patienter
som upplever bröstsmärtor och ge snabb uteslutning av
patienter med låg risk” kommenterar Dr. Anuj Shah, Med
Dr., kardiolog och grundare av Apex clinics.

Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund av avrundningsdifferenser. Syftet är att varje delrad
ska överensstämma med sin ursprungskälla och därför kan avrundningsdifferenser uppstå.
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• Den 18 februari håller Acarix kapitalmarknadsdag och

uppdaterar marknaden kring strategi, marknader och målsättningar. Bolaget meddelar att fokusmarknader är USA
och Tyskland där bolaget har etablerat helägda dotterbolag
med egna försäljningsorganisationer. USA-marknaden
bedöms stå för mer än 75 procent av bolagets intäkter
under den kommande treårsperioden. Marknadspotentialen
i USA bedöms till uppemot 18 miljoner patienter motsvarande ett marknadsvärde överstigande 5 miljarder SEK.
Bolaget bedömer att Life Time Value (LTV) av en levererad
CADScor®, inklusive nyttjande av engångspatches skall
uppgå till 300 kSEK över 3 år med en bruttomarginal överstigande 80 procent. Tidigare aviserad målsättning om att
nå en omsättning om 200 MSEK år 2024 och en bruttomarginal om minst 80 procent kvarstår. Det motsvarar en
etablerad bas om 3 000 CADScor®System slutet av 2024,
med tonvikt på USA-marknaden.

Händelser efter den 31 mars 2022
• Den 1 april meddelade bolaget att Food and Drug

Administration (FDA) i USA har begärt kompletterande
dokumentation för granskningen av Acarix ansökan om
Breakthrough Designation-status för sin innovativa AIbaserade teknik för diagnos av hjärtsvikt i USA. ”Teamet
prioriterar nu arbetet utifrån de konkreta förslag till komplettering vi erhållit så att vi kan svara FDA så snart som
möjligt. Vårt mål är att utöka vår AI-baserade teknologi till
att även inkludera hjärtsvikt, där snabb tillgång till diagnostisk information också kan vägleda optimal patientvård och
ge förbättrade kliniska resultat snabbare”, säger vd Helen
Ljungdahl Round.
• Den 11 april skickade bolaget ur kallelse till årsstämma ons-

dagen den 11 maj 2022 klockan 10:00 i Baker & McKenzie
Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.
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Lyckade rekryteringar,
stort marknadsintresse och
lanseringsanda skapar starkt
momentum i USA
År 2022 har inletts positivt med viktiga kliv på USA-marknaden,
rekryteringar av nyckelpersoner och fortsatta bevis på att vår affärsmodell
fungerar. Vi rapporterar en dubblerad försäljning av antalet patches jämfört
med motsvarande kvartal 2021, en stark signal som påvisar hävstången och
den kliniska relevansen av vårt CADScor®System. Nu fortsätter vi arbeta
fokuserat mot att nå våra mål om 3 000 sålda system, en försäljning på
200 SEK miljoner och en bruttomarginal på över 80 procent år 2024.
I mars presenterades vårt nya Global Management Team,
ett team med hög kompetens, relevanta erfarenheter och
tydligt definierade ansvarsområden. Vår nyrekryterade Chief
Operating Officer (COO) har lång erfarenhet i att skala upp
och bygga globala medicinteknikbolag och kommer säkerställa
att vi har den kapacitet och kvalitet som krävs för att kunna
möta målen för 2024. Vår Chief Research Officer (CRO) har nu
fullt ansvar för R&D, kliniska studier samt produktutveckling och
vår Chief Commercial Officer (CCO) har fått utökat ansvars
område och överser nu även kommersialiseringen i Tyskland,
UK och Norden. Jag ser fram emot att arbeta med mitt nya
team och leda Acarix framgångsrikt genom vår nästa fas.
Jag ansvarar personligen också för utvecklingen i USA,
vår viktigaste marknad och där fokus ligger på att snabbt
få i gång försäljningen. Vi genomför nu löpande en rad
utvärderingar på klinker med patienter som genererar stort
intresse bland läkarna. Vi har nått viktiga milstolpar kring
reimbursement där klinker redan nu får betalt av de nationella
försäkringsbolagen med den ersättningskod som för nu
varande används. Under kvartalet annonserade vi vår första
viktiga affär på den amerikanska marknaden och kliniken i
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New J
 ersey har redan gjort återkommande beställningar
av ytterligare patches. Signalerna är positiva och ytterligare
försäljningar förväntas annonseras under andra kvartalet.
Vi har framgångsrikt rekryterat de tre första nyckel
personerna i vårt amerikanska dotterbolag och har nu en
lokal ledningsgrupp på plats. Intresset för tjänsterna var
mycket stort och vi är oerhört nöjda med att ha kunnat
attraherat så kompetenta och erfarna kvinnor till vårt team.
Vår Head of Sales har mer än 16 års erfarenhet som framgångsrik amerikansk försäljningschef inom kardiologi. Hon
ansvarar för att bygga upp vår säljorganisation, där vi nu har
vår första säljare på plats i New York, parallellt med att vi
bygger upp ett nätverk av lokala försäljningsagenter. Ett annat
viktigt område är att etablera goda kundupplevelser och bygga
upp långvariga samarbeten, vilket är något som vår Head of
Operations and Customer Excellence har bred erfarenhet av
efter 21 år inom den medicintekniska branschen. Vi har även
anställt vår Head of Medical Affairs som arbetar med de större
institutionerna som sjukvårdskoncerner (IDN) och Veteran
Administration men även vetenskapliga opinionsbildare. Hon
har arbetat 23 år med medicintekniska produkter och nu
senast med att kommersialisera ett FDA-godkänt kardiovaskulärt stentsystem.
Under kvartalet höll vi vårt lanseringsmöte för
CADScor®System på American College of Cardiology (ACC)
årliga möte i Washington DC. Mottagandet var mycket positivt
och intresset för CADScor®System stort med över 250 nya
kontakter och intresseanmälningar från läkare att nu jobba
vidare med.
I Tyskland ligger försäljningen av system på samma nivå
som motsvarande kvartal 2021, däremot har försäljningen av
patches fördubblats. Det är ett resultat av att vi under en p eriod
fokuserat på befintliga CADScor®System ute på klinikerna för
att säkerställa ökad patchanvändning. Det gav resultat och
nu blir nästa steg att åter intensifiera insatserna för att öka
försäljningen av nya system. I Tyskland är ännu ingen reimbursement beviljad så här är målgruppen främst den privata
marknaden. GBA har beslutat att vår pågående F
 ILTER-SCAD
studie kommer att kunna utgöra underlag för deras beslut om
att godkänna CADScor®System i Tyskland. Därmed krävs inte
någon ytterligare studie som vi ser positivt på. Dialogen kring
ersättning fortsätter löpande i en positiv anda.

I England ligger fokus initialt på att bearbeta Rapid Access
Chest Pain Clinics (RACPC). Dessa kliniker är inriktade på
personer med bröstsmärtor och har ett tydligt protokoll för
hur de undersöker den här typen av patienter. En dialog förs
nu med ett par av dessa kliniker och för närvarande diskuteras vart i diagnosprotokollet CADScor®System bäst skulle
passa in. Kan vi visa värdet av CADScor®System på dessa
kliniker skapas ett starkt case för de övriga 200 klinikerna,
eftersom samtliga i stort sett arbetar utifrån samma protokoll.
CADScor®System bygger på Acarix unika plattform som
kombinerar specifik akustik och avancerad AI. Baserat på
plattformen har vi även utvecklat Acarix Seismo, ett system
som kan användas för att tidigt identifiera hjärtsvikt. I februari
lämnades en ansökan in till FDA om status som s.k. Break
through Designation vilket möjliggör en effektivare godkännandeprocess. FDA återkom och efterfrågade kompletterande
data och vi arbetar nu utifrån de konkreta förslag till komplettering vi erhållit så att vi kan svara FDA så snart som möjligt.
Vi hade räknat med att detta kunde bli utfallet så vi har redan
organiserat oss för att snabbt kunna driva projektet framåt
och den ursprungliga tidsramen ligger fast.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi är i början
på en mycket intressant period för Acarix. Intresset för
CADScor®System i USA är mycket stort och vi har under
första kvartalet genomfört framgångsrika rekryteringar till
samtliga nyckelpositioner både globalt och i USA. Vi har
säkrat vår första affär på den amerikanska marknaden,
och vi har mycket positiva signaler vad gäller reimbursement.
Vi fortsätter nu att systematiskt bygga vidare på den stabila
grund vi lagt och alla signaler vi får är positiva så här långt. Det
känns oerhört inspirerande att få genomföra den här tillväxt
resan med ett så erfaret, engagerat och kompetent team och en
sådan unik produkt som verkligen gör skillnad i människors liv.

New York, 10 maj 2022
Helen Ljungdahl Round
Verkställande direktör
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Acarix Global Management Team:
Från vänster: Thomas Stig Lundstrøm COO, Anders Krabbe CCO, Helen Ljungdahl Round President and CEO,
Christian Lindholm CFO and Marianne Norskov CRO

Varje dag kontaktar ca 1 miljon patienter
akut- eller primärvård för symptom relaterade
till bröstsmärtor. Dessa är vanliga symptom som
påverkar 20-40 procent av befolkningen med
bröstsmärtor någon gång under deras livstid.
Men mindre än 1 av 10 lider av kranskärlssjukdom.
Därför är det viktigt att identifiera de onödiga
patientundersökningarna och därmed förebygga
betydande kostnader för sjukvården.
Acarix använder artificiell intelligens och
akustik för att utesluta kranskärlssjukdomar
på bara minuter. CADScor®System möjliggör
icke-invasiv, AI-baserad uteslutning av misstänkt
kranskärlssjukdom på under 10 minuter.
CADScor®System har använts på fler än
8 000 patienter, är CE-och FDA-godkänt och
har fler än 45 patentskydd.

Med uppdraget
att förbättra
diagnosen
för 100 miljoner
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Finansiell rapport
Intäkter och bruttomarginal
Första kvartalet
Under årets första kvartal såldes totalt 14 CADScor®System
vilket ligger i fas med motsvarande period föregående år.
Vid utgången av perioden pågick 12 kundutvärderingar
av CADScor®System på den tyska marknaden. Kunderna
beräknas fatta beslut under det kommande kvartalet.
På den amerikanska marknaden initierades rekryterings
processen för att bemanna utvalda stater med egen försäljningsstyrka. Parallellt med rekryteringsprocessen kontrakterades även en säljagent. Under utgången av perioden var
13 utvärderingar genomförda och ytterligare 20 utvärderingar
planerade. Nationella försäkringsbolag har bekräftat ersättning till kliniker som använt CADScor vilket är en viktig del i
utvärderingsprocessen.
Under kvartalet såldes totalt 2 560 patcher jämfört med 1
260 patcher motsvarande period föregående år. Totalt 2 240
patcher såldes på den tyska marknaden vilken är en dubblering jämfört med samma period föregående år. Vi noterar en
ökad användning av patcher hos befintliga kunder.
Första kvartalets intäkter uppgick till 1 325 kSEK jämfört med
723 kSEK motsvarande period föregående kvartal. Brutto-
resultatet uppgick till 1 054 kSEK vilket motsvarar en bruttomarginal om 79,5 procent jämfört med 530 kSEK och 73,3
procent samma period föregående år.

Kostnader
Första kvartalet
Totala rörelsekostnader (FoU och försäljnings-/ administrationskostnader) för perioden uppgick till 15 802 kSEK jämfört
med 12 214 kSEK under motsvarande period föregående
år. Försäljnings och administrationskostnaderna uppgick till
12 273 kSEK (6 741) i kvartalet, varav 8 994 kSEK (4 074)
relaterade till försäljnings-/marknadskostnader. Ökning av
marknadskostnaderna är i huvudsak relaterat till uppbyggnaden av den amerikanska försäljningsorganisationen samt lansering av CADScor®System på den amerikanska marknaden.

Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 3 529 kSEK
(5 473) och är i huvudsak genererade från pågående kliniska
prövningar samt fortsatt produktutveckling.

Resultat
Första kvartalet
Under årets första kvartal redovisade koncernen ett resultat
före skatt om –14 846 kSEK jämfört med –11 722 kSEK under
motsvarande period föregående år. Avskrivningar under
kvartalet uppgick till 750 kSEK (844) fördelat mellan aktiverade utvecklingskostnader om 575 kSEK, patentkostnader
om 66 kSEK, avskrivningar på leasingtillgångar om 76 kSEK
och materiella tillgångar om 33 kSEK. Resultatförsämring om
ca. 3 124 SEK jämfört med motsvarande period föregående
år förklaras i huvudsak av ökade försäljnings/marknadskostnader relaterat till den amerikanska och tyska marknaden.
Resultat per aktie uppgick till –0,06 SEK för kvartalet jämfört
med –0,08 SEK under motsvarande period föregående år.

Immateriella anläggningstillgångar
Per den 31 mars 2022 uppgick immateriella tillgångar till
totalt 15 705 kSEK jämfört med 18 060 kSEK föregående år.
Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till till 11 733 kSEK
(13 867) medan förvärvade rättigheter uppgick till 3 972 kSEK
(4 193). Inga investeringar har skett under perioden.

Eget kapital
Per den 31 mars 2022 uppgick konsoliderat eget kapital till
86 307 kSEK, jämfört med 70 946 kSEK den 31 mars 2021.
Under föregående kvartal genomfördes en företrädesemission samt kvittningsemission vilket ökande aktiekapitalet med
1 109 kSEK. Inklusive nyemission uppgår aktiekapitalet till
2 520 kSEK. Det totala antalet aktier ökade med 110 926 757,
från 141 045 437 till 251 972 194. Det totala antalet aktier
uppgår per den 31 mars till 251 972 194.
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Kassaflöde
Första kvartalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under
perioden till –15 904 kSEK inklusive förändring av rörelse-
kapitalet om –2 268 kSEK. Efter inbetald nettolikvid för
nyemission om 69 335 kSEK uppgick periodens kassaflöde till
53 170 kSEK. Under motsvarande period föreående år uppgick kassaflödet till –9 198 kSEK. Likvida medel vid periodens
slut uppgick till 68 744 kSEK.

Kapitalisering
Genomförd företrädesemission tillsammans med kvittnings
emissionen tillförde bolaget ytterligare 69,3 MSEK under januari månad. Styrelsens bedömning är att denna
finansiering är tillräcklig för att säkerställa driften av verksamheten under åtminstone en tolvmånadersperiod efter avslutad
emission antaget att investeringar och satsningar balanseras
mot de finansiella medel som kan göras tillgängliga vid var
tidpunkt. Styrelsen bedömer att ytterligare expansion kräver
ytterligare finansiering. Ledningen och styrelsen ser positivt
på möjligheten att anskaffa kapital för bolagets fortsatta verksamhet enligt affärsplanen för ytterligare expansion.

Ägarförteckning
31 mars 2022

Antal aktier

Röster och
kapital

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY
Carnegie Investment Bank Filial AF
Sydbank A/S
Öbrink, Anders
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Kader, Mohamad
Northern Trust Global Services SE
Saxo Bank A/S Client Assets
Xinchang Puhua-Jingxin-Guzhou Heal

22 743 664
6 608 863
5 860 000
4 958 502
3 551 364
3 190 920
3 138 260
2 793 649
2 717 367
2 654 259

9,0%
2,6%
2,3%
2,0%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%

Summa 10 största ägarna
Övriga ägare

58 216 848
193 755 346

23,1%
76,9%

Summa

251 972 194

100,0%

Revisors granskning
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

Certifierad rådgivare
Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se
och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets
Certified Adviser.

Moderbolaget

Finansiell kalender

Moderbolaget, vars verksamhet främst har fokus på
övergripande ledning och finansiering av koncernen, intäktsförde under perioden 4 000 kSEK (2 150) i Management
Fees. Bolaget redovisade en nettoförlust för perioden om
–21 002 kSEK (–3 041) inklusive nedskrivning av innehav i
dotterbolag om –17 948 kSEK (0). Aktieägartillskott i dotterbolag kostnadsförts i moderbolagets resultaträkning under
finansiella poster. Andelar i dotterbolag per den 31 mars uppgick till 45 168 kSEK (42 109). Moderbolagets likvida medel
vid periodens utgång uppgick till 54 037 kSEK, jämfört med
54 152 kSEK för föregående år.

Årsstämma

Information om aktien
Aktien har handlats på Nasdaq First North Growth
Market Stockholm under namnet ACARIX och ISIN-kod
SE0009268717 sedan den 19 december 2016, och aktierna
är noterade under Premier segmentet. Per den 31 mars 2022
uppgick antalet aktier till 251 972 194.

Delårsrapport andra kvartalet
Delårsrapport tredje kvartalet
Bokslutskommuniké

Datum
11 maj 2022
18 augusti 2022
10 november 2022
16 februari 2023

För mer information, kontakta
Helen Ljungdahl Round, VD
E-post: helen.round@acarix.com
Tel: +1 267 809 1225, +46 730 770283
Christian Lindholm, CFO
E-post: christian.lindholm@acarix.com
Tel: +46 705 118 333
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Koncernens resultaträkning
Not

Jan–mar
2022

Jan–mar
2021

Helår
2021

7

1 325

723

3 760

-272

-193

-937

1 054

530

2 823

-3 529

-5 473

-21 493

Försäljnings- och administrationskostnader

-12 273

-6 741

-33 026

Rörelseresultat

-14 748

-11 684

-51 696

2

9

36

-101

-47

-71

-14 846

-11 722

-51 731

0

–

–

Periodens resultat efter skatt

-14 846

-11 722

-51 731

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

-14 846

-11 722

-51 731

Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 1), 2)

-0,06

-0,08

-0,37

Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)

-0,06

-0,08

-0,34

251 972

141 045

150 289

kSEK
Nettoomsättning
Kostnad såld vara
Bruttoresultat
Forsknings- och utvecklingskostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt

Genomsnittligt antal aktier, tusental
1)
2)

Inga utspädningseffekter uppkom.
Resultat per aktie – periodens nettoresultat, hänförligt till aktieägare i moderbolaget, delat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Koncernens rapport
över totalresultat
Jan–mar
2022

Jan–mar
2021

-14 846

-11 722

-51 731

Omräkningsdifferens

309

473

224

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt

309

473

224

-14 537

-11 250

-51 506

-14 537

-11 250

-51 506

kSEK
Periodens resultat efter skatt

Not

Helår
2021

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

Summa totalresultat för året, netto efter skatt
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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Koncernens balansräkning
31 mars
2022

31 mars
2021

Nyttjanderättstillgång

395

1 069

474

Materiella tillgångar

207

116

237

Summa materiella tillgångar

602

1 186

711

Förvärvade rättigheter

3 972

4 193

3 995

Aktiverade utvecklingsprojekt

11 733

13 867

12 170

15 705

18 060

16 165

16 307

18 060

16 876

3 451

3 552

3 601

kSEK

Not

31 dec
2021

TILLGÅNGAR
Materiella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella tillgångar
Totala anläggningstillgångar

8

Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar

1 013

548

786

Övriga fordringar

8 768

2 604

81 478

Likvida medel

68 744

55 027

15 860

Summa omsättningstillgångar

81 976

61 731

101 725

Summa tillgångar

98 283

80 977

118 601

2 520

1 411

2 520

494 962

426 216

494 962

1 923

1 862

1 614

-398 252

-346 821

-346 821

Periodens resultat

-14 846

-11 722

-51 731

Summa eget kapital

86 307

70 946

100 545

Leasing skuld

169

456

239

Summa långfristiga skulder

169

456

239

Leasing skuld

279

625

284

Leverantörsskulder

629

5 075

7 210

Övriga skulder

10 900

3 873

10 323

Summa kortfristiga skulder

11 807

9 573

17 817

Summa eget kapital och skulder

98 283

80 977

118 601

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Ansamlad förlust

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
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Koncernens rapport över
förändringar i eget kapital

Per den 1 januari 2022

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

2 520

494 962

Reserver

Ansamlad
förlust

Summa
eget
kapital

1 614

-398 552

100 545

Periodens resultat

-14 846

Övrigt totalresultat:
Omräkningsdifferens
Summa totalresultat

309
2 520

494 962

1 923

Utgivande av personaloptioner

309
-398 552

86 007

300

300

Per den 31 mars 2022

2 520

494 962

1 923

-398 252

86 307

Per den 1 januari 2021

1 411

426 156

1 390

-346 821

82 136

–

–

–

-11 722

-11 722

Valutakursjusteringar

–

–

473

–

473

Summa totalresultat

1 411

426 156

1 862

-358 543

70 886

–

60

–

–

60

1 411

426 216

1 862

-358 543

70 946

Periodens resultat
Övrigt totalresultat:

Utfärdande av teckningsoptioner
Per den 31 mars 2021
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Koncernens
kassaflödesanalys
Jan–mar
2022

Jan–mar
2021

Helår
2021

-14 748

-11 684

-51 696

Justering för avskrivningar

750

844

3 378

Finansiella poster

-94

-39

4

-14 092

-10 878

-48 314

219

-47

-259

1 071

-78

-1 525

Förändringar i leverantörsskulder och övriga skulder

-3 225

1 942

2 090

Total förändring av rörelsekapital

-1 935

1 818

306

-16 027

-9 059

-48 007

kSEK

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital
Justeringar av rörelsekapital:
Förändringar i lager
Förändringar i fordringar och förskottsbetalningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella tillgångar

-73

-43

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-73

-43

Finansieringsverksamheten
Likvid för teckningsoptioner

–

60

580

Amortering av leasing skuld

-66

-199

-744

Nyemission efter avdrag av transaktionskostnader

69 335

–

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

69 269

-139

-10 167

Periodens kassaflöde

53 170

-9 198

-48 214

-285

114

-39

Likvida medel vid periodens början

15 860

64 113

64 113

Likvida medel vid periodens slut

68 744

55 027

15 860

Valutaomräkningsdifferenser
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Moderbolagets
resultaträkning
kSEK

Not

Jan–mar
2022

Jan–mar
2021

Helår
2021

Övriga intäkter

4 000

2 150

10 908

Försäljnings- och administrationskostnader

-7 001

-5 167

-24 272

Rörelseresultat

-3 001

-3 017

-13 365

Resultat från aktier i dotterbolag

-17 948

–

-34 136

0

9

36

-53

-33

-8

-21 002

-3 041

-47 473

–

–

–

Periodens resultat efter skatt

-21 002

-3 041

-47 473

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

-21 002

-3 041

-47 473

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
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Moderbolagets
balansräkning
kSEK

Not

31 mars
2022

31 mars
2021

31 dec
2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

40

42

Summa anläggninstillgångar

40

42

Finansiella tillgångar
Andelar i dotterbolag

45 168

42 109

44 868

Summa finansiella tillgångar

45 168

42 109

44 868

5 412

2 631

80 054

Likvida medel

54 037

54 152

11 288

Summa omsättningstillgångar

59 448

56 783

91 342

104 656

98 892

136 252

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

2 520

1 410

2 520

Övrigt tillskjutet kapital

278 858

210 111

278 858

Ansamlad förlust inklusive årets resultat

-180 727

-115 593

-160 025

Summa eget kapital

100 652

95 929

121 353

158

561

6 103

Övriga skulder

3 847

2 402

8 796

Summa kortfristiga skulder

4 005

2 963

14 899

104 656

98 892

136 252

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder
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förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Ansamlad
förlust

Summa
eget kapital

2 520

278 858

-160 025

121 353

Periodens resultat efter skatt

–

–

-21 002

-21 002

Summa övrigt totalresultat:

0

0

-21 002

-21 002

300

300

kSEK
Per den 1 januari 2022

Utgivande av personaloptioner
Summa transaktioner med ägare

0

0

300

300

Per den 31 mars 2022

2 520

278 858

-180 727

100 652

Per den 1 januari 2021

1 410

210 051

-112 552

98 910

Periodens resultat efter skatt

–

–

-3 041

-3 041

Utfärdande av teckningsoptioner

–

60

–

60

1 410

210 111

-115 593

95 929

Per den 31 mars 2021
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Noter
Not 1 Information om bolaget
Bolagsinformation
Acarix AB (559009-0667) är ett aktiebolag som är registrerat
och har sitt säte i Malmö, Sverige. Huvudkontoret ligger i World
Trade Center Malmö, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö. Acarix
kärnverksamheter är utveckling, produktion och marknadsföring
av en ny kardiovaskulär diagnosmetod och tillhörande utrustning
för samma och närliggande tjänster.

Vilket är det huvudsakliga
rörelsedrivande bolaget

Registrerat och
ligger i Danmark

Stödjer försäljningen på den
tyska marknaden

Registrerat och
ligger i Tyskland

Acarix Inc

Stödjer försäljning på den
amerikanska markanden

Registrerat och
ligger i USA

Acarix Ltd

Stödjer försäljning på den
engelska markanden

Registrerat och
ligger i England

Stödjer försäljningen på den
österrikiska marknaden

Registrerat och
ligger i Österrike

Acarix GmbH

Acarix GmbH
Acarix Incentive AB

Vid upprättandet av denna rapport kräver bestämmelser i IFRS
att ledningen gör vissa bedömningar, som på ett väsentligt sätt
kan påverka koncernens finansiella rapporter. För ytterligare
beskrivningar av väsentliga bedömningar och uppskattningar,
se not 4 i årsredovisningen 2021.

Not 5 Riskhantering

Acarix-koncernen består av:
Acarix A/S

Not 4 V
 äsentliga redovisningsprinciper,
bedömningar och antaganden

Registrerat och
ligger i Sverige

Not 2 Grund för upprättande
Delårsrapporten för koncernen och moderbolaget omfattar en
sammanfattning av koncernredovisningen för Acarix AB (publ).
Delårsrapporten för koncernen innefattar bolagets helägda
dotterbolag enligt ovan specifikation.

Not 3 Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) och IAS 34 Delårsrapportering. Acarix fortsätter att tillämpa samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som beskrivs i den senaste
årsredovisningen. Moderbolagets finansiella rapporter upprättas
i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer, års
redovisningslagen samt de redovisningsprinciper och värderingsmetoder som beskrivs i den senaste årsredovisningen.

Acarix-koncernen är genom sin verksamhet exponerad för
affärsrisker och finansiella risker. Dessa risker finns beskrivna
i detalj i bolagets årsredovisning 2021. Utöver de risker som
beskrivs där har inga ytterligare väsentliga risker identifierats.

Not 6 Närstående
Närstående parter utgörs av styrelseledamöter samt övriga
ledande befattningshavare. Utöver ersättning till styrelsen har
inga transaktioner med närstående utförts under perioden.

Not 7 Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer koncernen till godo och intäkten
kan värderas på ett tillförlitligt sätt, oavsett när betalningen
inkommer. Intäkten värderas till verkligt värde för den ersättning
som har erhållits eller ska erhållas, med hänsyn till avtalsenliga
betalningsvillkor och exklusive skatt och tull. De specifika redovisningskriterier som anges nedan måste också uppfyllas innan
intäkten redovisas.
Försäljning av varor
Intäkter från försäljning av varor redovisas när kontrollen av
varornas ägande har övergått till köparen, vanligen när varorna
har levererats. Intäkter från försäljning av varor värderas till
verkligt värde för den ersättning som har erhållits eller ska
erhållas, netto efter avkastning och avdrag, branschrabatter
och volymrabatter.
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Fakturerad försäljning
per land, kSEK

Q1
2022

Tyskland
US
Sverige
Österrike

1 081
55
131
58

1 081
55
131
58

–
–

–
–

1 325

1 325

Schweiz
Övriga
Summa

Q2
2022

Q3
2022

Q4
2022

Q1-Q4
2022

Fakturerad försäljning
per land, kSEK

Q1
2021

Q2
2021

Tyskland
US
Sverige
Österrike
Schweiz
Övriga

599
–
77
39
–
8

728
–
39
96
–
14

Summa

723

878

Q3
2021

Q4
2021

Q1-Q4
2021

1 088
–
14
129
–
–

766
–
78
85
–
–

3 181
–
208
349
–
22

1 231

929

3 760

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsprojekt är hänförliga till utvecklingen av
CADScor®System (akustisk kardiovaskulär diagnosmetod)
som dokumenterar hjärtljud och brus för beräkning av en
patients specifika poäng för att kunna fastställa patientens risk
för att drabbas av kranskärlssjukdom. Under andra kvartalet
2017 introducerades CADScor®System på marknaden och de
första försäljningsorderna mottogs. Aktiveringen av utvecklingskostnaderna upphörde när produkten var klar att marknadsföras
under andra kvartalet 2017 och avskrivningen av aktiverade
utvecklingskostnader inleddes. Ledningen gör bedömningen att
utvecklingsprojekts nyttjandeperiod är tio år. Dessa tillgångar
prövas för nedskrivningsbehov när händelser eller förändringar
av omständigheterna tyder på att det bokförda värdet överstiger
det återvinningsbara beloppet. Utvecklingsprojekt har prövats för

nedskrivning i december 2021. Nedskrivningsprövningarna
grundar sig på ledningens budget och uppskattningar av
förväntad försäljning och förväntade kostnader i enlighet med
fastställda prognoser för de närmaste 10 åren. Dessa prognoser
baseras på den förväntade framtida utvecklingen samt ledningens bedömning av marknadens utveckling. Nedskrivnings
prövningen omfattar en diskonteringsfaktor för WACC
(Weighted Average Cost of Capital, vägd genomsnittlig kalkyl
ränta) om 20 procent (20) och en evig tillväxttakt om 3 procent
(3). Med de antaganden som redovisas ovan överstiger
nyttjandevärdet redovisat värde för den kassagenererande
enheten. En ökning av WACC med 2 procentenheter skulle inte
generera något nedskrivningsbehov.

Förvärvade
rättigheter

Utvecklingskostnader

Summa

Ingående anskaffningsvärde per den 1 januari 2022
Valutakursjusteringar

5 972
56

22 468
240

28 440
297

Utgående anskaffningsvärde per den 31 mars 2022

6 029

22 708

28 737

Av- och nedskrivningar per den 1 januari 2022
Avskrivningar
Valutajusteringar

-1 958
-66
-32

-10 133
-575
-268

-12 090
-642
-300

Av- och nedskrivningar per den 31 mars 2022

-2 056

-10 976

-13 032

3 972

11 733

15 705

Förvärvade
rättigheter

Utvecklingskostnader

Summa

Ingående anskaffningsvärde per den 1 januari 2021
Valutakursjusteringar

5 873
104

22 040
446

27 913
550

Utgående anskaffningsvärde per den 31 mars 2021

5 977

22 486

28 463

Av- och nedskrivningar per den 1 januari 2021
Avskrivningar
Valutajusteringar

-1 735
-65
16

-8 193
-562
136

-9 928
-627
152

Av- och nedskrivningar per den 31 mars 2021

-1 784

-8 620

-10 404

4 193

13 867

18 060

Koncernen, 2022, kSEK

Redovisat värde per den 31 mars 2022

Koncernen, 2021, kSEK

Redovisat värde per den 31 mars 2021
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Försäkran
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Med avseende på moderbolaget har denna delårsrapport upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och RFR2, Redovisning för juridiska personer. Styrelsen och verkställande

direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en sann
och rättvisande bild av koncernens och moderbolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat, och beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget
och övriga företag i koncernen står inför.

Malmö, 11 maj 2022

Verkställande ledning

Helen Ljungdahl Round
Vd och koncernchef

Styrelsen

Philip Siberg
Styrelseordförande

Fredrik Buch
Styrelseledamot

Marlou Janssen-Counotte
Styrelseledamot

Ulf Rosén
Styrelseledamot

Acarix AB
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö, Sweden
info@acarix.com
www.acarix.com

