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Delårsrapport kvartal 1, 2022 
 
 

Zenicor Medical Systems AB (publ), 556642-3678 
1 januari – 31 mars, 2022 

 
 

Sammanfattning  
 

• Omsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 5 642 KSEK (5 046 KSEK) 
• Rörelseresultatet för första kvartalet 2022 uppgick till 294 KSEK (536 KSEK) 
• Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2022 uppgick till 0,05 SEK (0,10 SEK) 

 
Kommentarer   
 

• Omsättningen för första kvartalet 2022 ökade med 12 % jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år. 

• Rörelseresultatet för första kvartalet var positivt, vilket innebär positivt resultat för nionde 
kvartalet i följd. 

 
 
 
 
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.  
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Väsentliga händelser under perioden 

 
 
 

• Den 7 februari offentliggjorde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en 
hälsoekonomisk bedömning av olika metoder för att diagnostisera förmaksflimmer i 
primärvården. Resultaten visar att vårdkedjan med Zenicors- EKG är mer effektiv för sjukvården 
än den traditionella vårdkedjan med Holter-EKG. TLV uttrycker i rapporten att de starka kliniska 
resultaten visar på nyttan för patienter med förmaksflimmersymptom. 
I sin bedömning skriver TLV:  ”[...] användningen av Zenicor-EKG ger större nytta till en lägre 
kostnad”.  
 

• Den 8 mars meddelades att Zenicor har tecknat avtal i ytterligare en region (CCG) i 
Storbritannien för den digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Zenicor-EKG. Avtalet 
innebär att Zenicors vårdkedja nu finns i fyra av totalt 106 CCG:er i England. Fullt 
implementerad innebär varje CCG en intäktspotential för Zenicor på mellan 50 000 och 120 000 
GBP per år, beroende på antal invånare i regionen.  
 

• Den 16 mars meddelades att Zenicor lanserar Zenicor Flex- EKG, en flexibel EKG-lösning för 
kontinuerlig monitorering av hjärtat på distans. Tillsammans med Zenicor tum-EKG ger det en 
komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna 
ersätta traditionella Holter-undersökningar. Med denna lösning kan Zenicor fördubbla den 
tillgängliga marknaden. I samband med detta har den första affären med Zenicor Flex-EKG 
tecknats.  

 
  

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
 

• Den 21 april meddelar Zenicor att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner ger nationellt 
godkännande till Region Värmlands modell för att upptäcka förmaksflimmer. Modellen innebär 
att fler patienter kan utredas och den minskar kostnaderna för sjukvården. Att upptäcka 
förmaksflimmer är avgörande för att förebygga stroke. Sedan modellen infördes har antalet 
patienter som utretts för förmaksflimmer i Värmland fyrdubblats. 
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VD har ordet: 
 
Ytterligare ett starkt kvartal med fortsatt tillväxt 
 

Första kvartalet innebar en fortsatt bra tillväxt med en 
omsättningsökning på 12 %. Efter två år i rad med positivt resultat, 
inleddes även 2022 med ett positivt resultat i första kvartalet. 
Kvartalets tillväxt är ett steg i riktningen mot vår målsättning de 
kommande åren att öka den årliga tillväxten till över 30 %. 

Tillväxten baseras på en fortsatt spridning av Zenicors vårdkedja för 
arytmiutredning. Därför är det mycket glädjande att vi tecknade 
avtal med den digitala vårdkedjan i ytterligare en CCG i England 
under kvartalet. Spridningen av vårdkedjan till fler CCG:er är 
nyckeln till fortsatt ökad tillväxt i England. 
 
I Sverige var Region Värmland först med att införa den digitala vårdkedjan för arytmiutredning. 
Värmlandsmodellen har nu utvärderats av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, dels baserat på en 
hälsoekonomisk analys samt dels på en datasäkerhetsanalys. Resultatet som presenterats utföll mycket 
positivt och den så kallade Värmlandsmodellen är nu godkänd av SKR för användning i hela Sverige.  

Vi ska fortsätta att växa och vara ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention, och erbjuda 
vården användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar. Tillväxten sker med den digitala vårdkedjan för 
arytmiutredning på våra existerande marknader samt genom att vi etablerar oss på nya geografiska 
marknader. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av vår lösning för vårdkedjan genom att addera 
ytterligare kundvärde med nya produkter och tjänster. Ett tydligt exempel på det är lanseringen av 
Zenicor Flex-EKG under kvartalet. Zenicor Flex-EKG gör att vi fördubblar vår tillgängliga marknad, och att 
vi erbjuder kunderna en komplett lösning för arytmiutredning, allt tillgängligt för våra kunder i ett och 
samma system. 

Den struktur och det arbetssätt som byggs upp med införandet av vårdkedjan i regionerna i Sverige och i 
andra länder, gör det mycket enkelt och kostnadseffektivt att sedan bygga på med screening för 
förmaksflimmer i olika riskgrupper. Med de AI-algoritmer som vi utvecklar och bygger in i vår lösning, 
kommer vi att kunna genomföra screeningprogram för förmaksflimmer och strokeprevention på ett 
ännu mer effektivt och kostnadsbesparande sätt. 
 
Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya 
vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”. Ingen ska behöva drabbas av en 
stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer. 
 

 

Mats Palerius 
VD Zenicor Medical Systems AB  
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Om Zenicor 
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och 
strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland 
annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets 
effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga 
tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad 
vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. 
Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens 
största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. 
 
Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i 
Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. 
Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2022-03-31) uppgick 
antalet anställda till 18 personer. 
 
 
Om förmaksflimmer och stroke 
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen 
drabbad. 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 procent av fallen. 
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Övrigt 
 
Resultat Q1 2022 
Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,05 SEK (0,10 SEK) 
Antalet utestående aktier per den 31 mars 2022 är 5 636 122. 
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock 
Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s 
kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). 
 
Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna 
i senaste avgivna årsredovisning (2021). 
 
Bolagets verksamhet och riskfaktorer 
Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten 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 senaste avgivna årsredovisning (2021). 
 
Transaktioner med närstående 
Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt 
marknadsmässiga villkor. 
 
Finansiella utvecklingen 
Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden. 
 
Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Kommande rapporttillfällen 
Delårsrapport för det andra kvartalet 2022 publiceras 2022-08-26 
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-11-18 
Bokslutskommuniké för 2022 publiceras 2023-02-10 
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se  

http://www.zenicor.se/
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Stockholm 2021-05-07 
 
 
 
 
Håkan Jansson, styrelseordförande  Mats Palerius, VD och styrelseledamot 
 
 
 
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot  Gundars Rasmanis, styrelseledamot 
 
 
 
Sonny Norström, styrelseledamot   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Mats Palerius, VD 
Zenicor Medical Systems AB  
Saltmätargatan 8 
113 59 Stockholm 
Tel: 070-561 55 64 
Mail: mats.palerius@zenicor.se 
www.zenicor.se 
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RESULTATRÄKNING 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

(SEK) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 575 954 5 027 333 19 659 203
Aktiverat arbete för egen räkning 1 585 053 1 631 224 6 279 995

Övriga rörelseintäkter 66 309 18 401 70 655
7 227 316 6 676 958 26 009 853

Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor -1 146 600 -1 637 552 -5 130 766
Övriga externa kostnader -1 246 095 -880 795 -4 035 834
Personalkostnader -4 360 930 -3 617 014 -15 553 014
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -179 654 -5 575 -29 261

-6 933 279 -6 140 936 -24 748 875

RÖRELSERESULTAT 294 037 536 022 1 260 978

Räntekostnader -187 436 -118 446 -632 155

Resultat efter finansiella poster 106 601 417 576 628 823

Obeskattade reserver
Periodens skattekostnad 0 0 0

PERIODENS RESULTAT 106 601 417 576 628 823



 

 
 
 

8 
 

  

BALANSRÄKNING (SEK) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21 155 678 15 092 819 19 741 589
Materiella anläggningstillgångar 72 326 23 857 58 967
Finansiella anläggningstillgångar 50 011 50 011 50 011
Andra långfristiga fordringar 18 918 18 918 18 918
Summa anläggningstillgångar 21 296 933 15 185 605 19 869 485

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 5 432 776 4 682 811 5 422 912
Korfristiga fordringar
Kundfordringar 2 304 570 1 727 591 5 751 296
Fordringar koncernbolag 27 600 27 600 27 600
Aktuell skattefordran 0 0 0
Övriga fordringar 860 833 797 971 266 600
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 844 085 10 597 871 8 027 058
Kassa och Bank 255 167 1 044 929 1 066 638
Summa omsättningstillgångar 18 725 031 18 878 773 20 562 104

SUMMA TILLGÅNGAR 40 021 964 34 064 378 40 431 589

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital 901 780 901 780 901 780
Fond för utvecklingsutgifter 21 155 678 15 092 819 19 741 589

22 057 458 15 994 599 20 643 369
Fritt eget kapital
Överkursfond 15 091 864 15 091 864 15 091 864
Balanserad vinst eller förlust -19 101 262 -13 667 226 -18 315 996
Periodens resultat 106 601 417 576 628 823

-3 902 797 1 842 214 -2 595 309
Summa eget kapital 18 154 661 17 836 813 18 048 060

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 020 682 1 789 746 2 098 178
Övriga långfristiga skulder 7 163 760 3 900 000 7 017 000
Summa långfristiga skulder 9 184 442 5 689 746 9 115 178

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 214 408 1 608 936 2 472 741
Leverantörsskulder 1 473 204 1 721 271 1 837 376
Övriga skulder 6 465 957 4 452 466 5 395 781
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 529 292 2 755 146 3 562 453
Summa kortfristiga skulder 12 682 861 10 537 819 13 268 351

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 40 021 964 34 064 378 40 431 589
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KASSAFLÖDESANALYS

INDIREKT METOD (SEK) 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 294 037 536 022 1 260 978
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 179 654 5 574 29 261

Erhållen ränta 0 0 0
Erlagd ränta -40 676 -118 446 -515 155
Betald inkomstskatt 0 220 908 220 908

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 433 015 644 058 995 992

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/ minskning av varulager -9 864 383 114 -356 987
Ökning/ minskning av rörelsefordringar 1 035 465 -268 272 -1 138 182
Ökning/ minskning av rörelseskulder -327 155 1 125 568 2 992 295

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 131 461 1 884 468 2 493 118

Investeringsverksamheten
Investeringar immateriella anläggningstillgångar -1 585 053 -1 631 224 -6 279 994
Investeringar i  maskiner och inventarier -22 049 0 -58 797
Förvärv av dotterbolag 0 -11 -11
Lämnade depositioner 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 607 102 -1 631 235 -6 338 802

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 324 426 0 6 098 000
Amortering av skuld -660 255 -402 084 -2 379 458

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -335 829 -402 084 3 718 542

Årets kassaflöde -811 470 -148 851 -127 142

Likvida medel vid periodens början, not 1 1 066 638 1 193 780 1 193 780
Likvida medel vid periodens slut, not 1 255 167 1 044 929 1 066 638

Not 1. Likvida medel
2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

 Kassa och bank 255 167 1 044 929 1 066 638


	Delårsrapport kvartal 1, 2022
	Zenicor Medical Systems AB (publ), 556642-3678
	1 januari – 31 mars, 2022
	Sammanfattning
	Kommentarer
	 Den 21 april meddelar Zenicor att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner ger nationellt godkännande till Region Värmlands modell för att upptäcka förmaksflimmer. Modellen innebär att fler patienter kan utredas och den minskar kostnaderna för sjukvården...
	VD har ordet:
	Om Zenicor
	Om förmaksflimmer och stroke
	Resultat Q1 2022
	Redovisningsprinciper
	Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2021).
	Bolagets verksamhet och riskfaktorer
	Transaktioner med närstående
	Finansiella utvecklingen
	Granskning
	Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
	Kommande rapporttillfällen
	Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se
	Stockholm 2021-05-07
	För ytterligare information kontakta:
	Mats Palerius, VD

