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Stark tillväxt 
 

  

 

FINANSIELLT RESULTAT Tredje kvartalet 

• Nettoomsättningen ökade med +23% till   

27 618 (22 433) TSEK 

• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) 

ökade till 1 436 (-420) TSEK 

• Resultat efter skatt -764 (-1 788) TSEK 

• Resultat per aktie - 0,13 SEK 

Perioden januari - september 

• Nettoomsättningen ökade med +34% till 101 903 

(75 874) TSEK 

• EBITDA ökade till 7 276 (-3 062) TSEK 

 

• Resultat efter skatt -508 (-7 356) TSEK 

 
  

 

VIKTIGA HÄNDELSER  Nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Stockholm inleddes 

Teckningstiden inför den planerade listningen på Nasdaq First North inleddes. 
 

EFTER KVARTALET Nyemission framgångsrikt genomförd 

Nyemissionen i Arcoma har framgångsrikt avslutats. Cirka 14 MSEK, d.v.s. 93 % av maxbeloppet, tillförs 

bolaget av nya tecknare, existerande aktieägare samt av teckningsåtagare och garanter. Genom emissionen 

nyemitteras 1 000 755 aktier och Arcoma tillförs cirka 190 nya aktieägare. 
 

Arcomas nya röntgensystem på Intuitionplattformen färdigutvecklat 

Arcomas vidareutveckling av Intuitionplattformen slutfördes i början av november. Intuition har därmed 

utrustats med många av de nyheter och förbättringar som tidigare introducerats på Precision. 

 
  

 
 

VD-KOMMENTAR  Arcoma visar fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet och försäljningen ökade med 23% jämfört med 

samma kvartal föregående år. För de tre första kvartalen 2014 ökade försäljningen med 34%. Den fortsatta 

försäljningstillväxten är mycket positiv, trots att första halvåret 2013 präglades av svag försäljning. 

Systemförsäljningen till OEM kunder under tredje kvartalet var fortsatt stark och stod för 49% av den totala 

försäljningen att jämföra med 21% för motsvarande kvartal förra året.  

Fokus under tredje kvartalet har varit på vidareutveckling av Intuitionplattformen. Arbetet har gått enligt 

plan och vi kommer under fjärde kvartalet att lansera en vidareutvecklad version av Intuition på RSNA 

(Radiological Society of North America) i Chicago, världens största röntgenmässa. Både Intuition och Precision 

kommer att finnas i flera ledande bolags produktutställningar på mässan. I och med lanseringen kommer 

Intuitionkunder att erbjudas många av de nyheter som tidigare introducerats på Precision och som mottagits 

mycket positivt av marknaden. Vår strategi, att på en växande men samtidigt tuff och konkurrensutsatt 

marknad, växa genom att stärka vårt produkterbjudande genom investeringar i vidareutveckling och 

breddning av produktportföljen, ligger fast. 

Marknaden för röntgensystem är i förändring och den fortfarande utbredda gamla tekniken med 

filmbaserade system är på väg att bytas ut mot den digitala tekniken i allt snabbare takt. Den digitala 

tekniken ger sjukvården förutsättningar att arbeta mer effektivt, möjliggör samarbeten över långa distanser 

och går att integrera i de nya helt digitala sjukhussystemen. Dessa förutsättningar ger Arcoma goda 

möjligheter att expandera. Som många andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter 

har Arcoma ett ojämnt fördelat orderflöde över året. Vår målsättning är att, på helårsbasis, från och med 

2014, växa organiskt med i genomsnitt 15% per år.  

 

 Jonas Salomonson 

VD, Arcoma AB (publ) 

 
 

 

Arcoma AB  

Annavägen 1 

352 46 Växjö 

Telefon   0470-70 69 00 

E-post    info@arcoma.se 

Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med 

hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt 

avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, 

konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det 

finns idag över 2 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North och 

har ca 200 aktieägare. Certified Adviser är Sedermera Fondkommission AB. 

mailto:info@exini.com
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Finansiell rapport 
Bolagsuppgifter 

Arcoma AB (publ), organisationsnummer 556410- 8198, är ett 

aktiebolag med säte i Växjö och moderbolag i Arcomakoncernen 

(Arcoma, Bolaget). Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First 

North Stockholm.  

 

Verksamhet 

Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem vilka ger sjukvården 

förutsättningar för att använda sina resurser optimalt och korta 

ledtiden mellan diagnos och behandling av patienter. Arcomas 

produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med 

rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk 

skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta och funktionella 

digitala röntgensystem. Den breda produktportföljen erbjuder 

kombinationer av detektorer, generatorer, programvara och 

positioneringssystem som tillsammans skapar, en för kunden, optimal 

konfigurering. Produkter finns i olika kostnadsnivåer, för olika kliniska 

behov och utrymmesbegränsningar. 
 

Omsättning och resultat 
Vid jämförelse med föregående års siffror skall beaktas att 

koncernstrukturen förändrats under 2014. Vid årsskiftet förvärvades 

IMIX Inc. av dotterbolaget Arcoma NA och vid halvårsskiftet 

förvärvades IMIX ADR Ltd av moderbolaget Arcoma AB. Förvärvet av 

IMIX ADR Ltd har resulterat i en Goodwillpost om ca 13 400 TSEK som 

skrivs av under 10 år. De båda IMIX bolagens finansiella siffror är inte 

inräknade i koncernens historiska finanser före tidpunkten för 

respektive förvärv. 

Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2014 uppgick till 

27 618 (22 433) TSEK. Rörelsens kostnader uppgick under kvartalet till 

27 896 (23 860) TSEK. EBITDA för kvartalet blev 1 436 (-420) TSEK. 

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av 

tillgångar med 1 714 (1 007) TSEK varav Goodwill 335 (0) TSEK. 

 

Investeringar 

Under tredje kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar skett 

med 1 559 (2 901) TSEK och i materiella tillgångar med 0 (680) TSEK. 
 

Finansiell ställning och finansiering                   

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 627 (75) TSEK. 

Utöver detta har moderbolaget en outnyttjad checkkredit om 1 581 

(863) TSEK. Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 8 883 (7 

004) TSEK. Av koncernens kortfristiga skulder på 52 570 (33 901) TSEK 

vid periodens slut avser 20 556 (14 986) TSEK leverantörsskulder, 12 

247 (3 806) TSEK fakturabelåning, 6 915 (5 725) TSEK upplupna 

kostnader och förutbetalda intäkter samt resterande del övriga 

kortfristiga skulder. Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till 4 442 (-1 307) TSEK för kvartalet. 

 
 
 
 

Organisation & Koncernstruktur 

Koncernen består från 30 juni 2014 av moderbolaget Arcoma AB och 

de två helägda dotterbolagen Arcoma North America Inc (USA) och 

IMIX ADR Ltd (HK). Dotterbolagens verksamhet består av försäljning 

och service. Utveckling och produktion av koncernens produkter sker i 

moderbolagets lokaler i Växjö. Under perioden hade koncernen totalt 

56 anställda varav 49 fanns på moderbolaget i Växjö och två respektive 

fem var anställda på dotterbolagen i Hongkong och USA. 

 

Aktier och andelar 

Arcoma är föremål för handel på aktiemarknaden sedan 14 november 

2014 under handelsbeteckning ARCOMA. Största  ägare  per 2014-09-

30 var Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S  med cirka 37,5 %  

andel av  bolagets aktier. Antal aktier vid periodens utgång var 6 112 

631 stycken och kvotvärdet var 2 SEK per aktie. Samtliga aktier är av 

samma slag och har samma rösträtt. 
 

Försäkringar                                                    

Arcoma har ett, enligt styrelsens uppfattning, väl anpassat 

försäkringsskydd med hänsyn till verksamhetens nuvarande 

omfattning. Bolagets  företagsförsäkring  innefattar sedvanligt 

produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet är föremål för löpande 

översyn.  

 

Tvister 

Arcoma eller dess dotterbolag har inte varit part i några rättsliga 

förfaranden eller skiljedomsförfaranden, inklusive ännu ej avgjorda 

ärenden eller sådana som styrelsen i Arcoma är medveten om kan 

uppkomma, under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft 

eller skulle kunna få betydande effekter på koncernens finansiella 

ställning eller resultat. 
 

Riskfaktorer 
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en 

väsentlig negativ inverkan på Arcomas verksamhet, finansiella ställning 

och resultat, påverka Arcomas framtidsutsikter, och/eller medföra att 

värdet på Arcomas aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att 

investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. 

Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller 

potentiell ekonomisk inverkan på Arcoma. Sammanställningen är inte 

uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Arcoma i 

dagsläget inte känner till. Arcoma kan påverka eller motverka vissa 

faktorer i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka 

slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Arcomas kontroll. Vid en 

bedömning av Arcomas framtida utveckling är det därför viktigt att 

beakta och bedöma dessa riskfaktorer. En summering av risker och 

riskfaktorer finns beskrivna i det Memorandum som utarbetats som del 

av Arcomas listningsemission och Memorandumet finns att tillgå på 

Arcomas hemsida. Nedan beskrivs, utan inbördes ordning, de 

riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Arcomas framtida 

utveckling: 
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• Beroende av finansiering: Arcoma har de senaste åren gått med 

förlust. Det finns inget som garanterar att, trots de åtgärdsprogram 

som genomförts och de expansionsplaner som Arcoma planerar, 

koncernen i framtiden kommer att gå med vinst. Arcoma verkar i en 

medicinteknisk bransch som påverkas av säsongsvariationer då 

orderflöde och försäljning sett till enskilda kvartal kan variera. 

• Valutarisk; En del av Arcomas framtida försäljningsintäkter och 

kostnader inflyter i internationella valutor (i dagsläget euro och usd). 

Valutakurser kan väsentligen förändras vilket skulle kunna påverka 

Arcomas kostnader och framtida intäkter negativt. 

• Beroende av nyckelpersoner: Arcomas nyckelpersoner har 

omfattande kompetens och lång erfarenhet inom Arcomas 

verksamhetsområde. Även om Arcoma på lång sikt inte är beroende 

av enskilda nyckelpersoner så finns ett personberoende i koncernen 

på kort sikt.  

• Regulatoriska godkännanden: Verksamheten är beroende av 

regulatoriska godkännanden. Inga garantier kan lämnas för att dylika 

godkännanden  kan   erhållas  eller  upprätthållas över tiden. 

• Kunder: Arcoma har ett antal affärspartners. Det finns en risk att en 

eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Arcoma, vilket 

skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten.  

• Konjunkturutveckling: Externa faktorer såsom tillgång och 

efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt 

ränteförändringar kan ha inverkan på såväl branschen som Arcomas 

rörelsekostnader och försäljningspriser. En lågkonjunktur för 

Arcomas kunder inom medicinteknik kan negativt påverka Arcomas 

framtida intäkter och resurser för att investera samt Arcomas 

konkurrenskraft och förmåga att behålla anställda. 

• Konkurrens: Omfattande satsning från en konkurrent kan medföra 

risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global 

verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden 

bestämma sig för att etablera sig inom Arcomas 

verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa 

försäljnings- och resultateffekter för Arcoma i framtiden 
 

   Ersättningspolicy 

Vägledande är att Arcoma ska erbjuda sin exekutiva ledning 

konkurrenskraftig ersättning baserad på marknadsläget, företagets 

prestation och individuell prestation. Ersättningens utformning ska 

försäkra att den exekutiva ledningen och aktieägarna har gemensamma 

mål. 

Transaktioner med närstående 

Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med 

närstående  under perioden eller efter periodens  utgång. 
 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission AB agerar Certified Adviser åt  Arcoma. 

 

Rapporteringsdatum 

Arcoma upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje 

kvartalsskifte. Kommande rapporter avseende räkenskapsår 2014 är 

planerade att offentliggöras som följer: 

• 19 feb 2015 - Bokslutskommuniké samt fjärde kvartalet 2014 

• 19 maj 2015 - Årsstämma 
 

Redovisningsprinciper 

Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer med de 

redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste 

årsredovisningen. 
 

Revisorsgranskning 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. 
 

Information                                                      

För mer information kontakta: VD Jonas Salomonson 

jonas.salomonson@arcoma.se, 0470  – 70 69 11 alt. 070 – 389 29 11. 

 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets 

verksamhet, ställning och resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Axelsson (ordf.) Peter Benson              Mats Thorén 

 

 

  

   

   

Yvonne Mårtensson              Jonas Salomonson (vd) 

 

Växjö, 19 november 2014 
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Resultaträkning i koncernen       
              
(KSEK)   2014-07-01 2013-07-01 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 

    2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 

              

Rörelsens intäkter m.m.             

Nettoomsättning   27 618 22 228 101 903 75 490 107 996 

Övriga rörelseintäkter   0 205 0 384 322 

    27 618 22 433 101 903 75 874 108 318 

              

Rörelsens kostnader             

Handelsvaror   -16 253 -13 392 -58 033 -41 079 -63 944 

Övriga externa kostnader   -3 188 -3 075 -8 463 -13 571 -17 622 

Personalkostnader   -6 045 -5 871 -26 195 -23 038 -32 483 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -1 714 -1 007 -4 806 -3 090 -4 570 

Övriga rörelsekostnader   -695 -515 -1 936 -1 249 -1 868 

    -27 896 -23 860 -99 433 -82 027 -120 487 

              

Rörelseresultat   -278 -1 426 2 470 -6 153 -12 169 

              

Resultat från finansiella poster             

Resultat från andelar i koncernföretag   0 0 0 0 69 

Ränteintäkter   0 1 2 14 18 

Räntekostnader   -399 -363 -2 893 -1 217 -1 816 

    -399 -361 -2 891 -1 203 -1 729 

              

Resultat före skatt   -677 -1 788 -421 -7 356 -13 898 

              

Skatt på periodens resultat   -87 0 -87 0 0 

              

Periodens resultat   -764 -1 788 -508 -7 356 -13 898 

              

Resultat per aktie (SEK)   -0,13         

              

ANTAL AKTIER             

Per Balansdag *   6 112 631         

              

Not             

* Historiska jämförelsesiffror avseende antal aktier är inte rapporterade då bolaget nyligen noterats och 
större omstruktureringar skett som medför att en rättvisande jämförelsebild inte kan återspeglas     

Omklassificering har gjorts avseende balanserade projektkostnader för 2013 för att ge en korrekt 
jämförelsebild mellan perioderna     
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Balansräkning i koncernen       
              
(KSEK)   2014-09-30   2013-09-30   2013-12-31 

              

TILLGÅNGAR             

Immateriella anläggningstillgångar   31 392   19 674   19 269 

Materiella anläggningstillgångar   2 044   1 867   1 746 

Finansiella anläggningstillgångar   0   0   0 

Varulager m.m.   27 674   25 002   20 612 

Kortfristiga fordringar   22 454   18 381   24 285 

Kassa och bank   627   74   639 

SUMMA TILLGÅNGAR   84 191   64 998   66 552 

              

EGET KAPITAL OCH SKULDER             

Eget kapital   8 883   13 660   7 004 

Långfristiga skulder   22 737   17 437   20 075 

Kortfristiga skulder   52 570   33 901   39 472 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   84 191   64 998   66 552 

 

 

 

 

Eget kapital i koncernen       
              
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (SEK)   

AKTIE-KAPITAL RESERVFOND 
FRITT EGET 

KAPITAL 
TOTALT 

  
2014-01-01 – 2014-09-30     
              

Ingående balanser   8 428 900 3 745 300 -5 169 889 7 004 311   

Emission   3 796 000   22 033 000 25 829 000   

Fusionsdifferens       -23 043 785 -23 043 785   

Valutajustering       -398 000 -398 000   

Periodens resultat       -508 199 -508 199   

Utgående balanser   12 224 900 3 745 300 -7 086 873 8 883 327   

              

FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (SEK)   
AKTIE-KAPITAL RESERVFOND 

FRITT EGET 
KAPITAL 

TOTALT 
  

2013-01-01 – 2013-12-31     

              

Ingående balanser   8 428 900 3 745 300 8 546 955 20 721 155   

Valutajustering       181 155 181 155   

Periodens resultat       -13 897 999 -13 897 999   

Utgående balanser   8 428 900 3 745 300 -5 169 889 7 004 311   
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Kassaflödesanalys i koncernen     
              
(KSEK)   2014-07-01 2013-07-01 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 

    2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 

              
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital   595 -597 3 947 -4 504 -9 226 

              

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   3 847 -711 522 -4 967 -2 517 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   4 442 -1 307 4 469 -9 471 -11 743 

              

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 559 -3 581 -10 209 -8 326 -9 355 

              

Nyemission/aktieägartillskott   -309 0 25 829 0 0 

Ökning/minskning långfristiga fordringar   0 0 0 0 0 

Ökning/minskning långfristiga skulder   -1 947 811 -18 964 17 395 21 408 

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder   -721 4 041 -1 138 147 0 

Kassaflöde finansieringsverksamheten   -2 976 4 852 5 727 17 542 21 408 

              

Förändring likvida medel   -93 -36 -13 -255 310 

              

Likvida medel vid periodens början   720 111 639 329 329 

Likvida medel vid periodens slut   627 74 627 74 639 
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Resultaträkning i Moderbolag     
              
(KSEK)   2014-07-01 2013-07-01 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 

    2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 

              

Rörelsens intäkter m.m.             

Nettoomsättning   26 153 20 460 94 969 70 611 101 312 

Övriga rörelseintäkter   0 164 0 257 93 

    26 153 20 624 94 969 70 868 101 405 

              

Rörelsens kostnader             

Handelsvaror   -15 022 -12 493 -52 697 -38 590 -58 582 

Övriga externa kostnader   -3 026 -3 075 -8 714 -13 571 -17 622 

Personalkostnader   -5 285 -5 373 -23 557 -21 656 -30 542 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -1 316 -1 007 -4 282 -3 090 -4 567 

Övriga rörelsekostnader   0 0 0 0 0 

    -24 648 -21 948 -89 250 -76 908 -111 315 

              

Rörelseresultat   1 506 -1 325 5 719 -6 039 -9 909 

              

Resultat från finansiella poster             

Resultat från andelar i koncernföretag   0 0 0 0 69 

Ränteintäkter   0 1 2 14 18 

Räntekostnader   -399 -363 -2 893 -1 215 -1 802 

    -399 -361 -2 891 -1 201 -1 715 

              

Resultat före skatt   1 106 -1 686 2 829 -7 240 -11 624 

              

Skatt på periodens resultat   -87 0 -87 0 0 

              

Periodens resultat   1 019 -1 686 2 741 -7 240 -11 624 
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Balansräkning i Moderbolag       
              
(KSEK)   2014-09-30   2013-09-30   2013-12-31 

              

TILLGÅNGAR             

Immateriella anläggningstillgångar   18 331   19 674   19 269 

Materiella anläggningstillgångar   1 310   1 854   1 746 

Finansiella anläggningstillgångar   25 679   6 100   6 163 

Varulager m.m.   22 730   21 720   18 984 

Kortfristiga fordringar   23 577   17 921   24 350 

Kassa och bank   1   3   360 

SUMMA TILLGÅNGAR   91 628   67 272   70 871 

              

EGET KAPITAL OCH SKULDER             

Eget kapital   41 089   16 903   12 519 

Långfristiga skulder   2 812   17 437   20 075 

Kortfristiga skulder   47 726   32 932   38 277 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   91 628   67 272   70 871 

 

 

 

 

 


