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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), 
organisationsnummer 556692-9690, med säte i Stockholm, Sverige, får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för verksamhetsåret 2007. 

2007 i korthet 

• Periodens nettoomsättning uppgick till 16,2 MSEK (2,6) 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -61,3 MSEK (-21,2) 
• Periodens resultat uppgick till -63,5 MSEK (-21,2) 
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -6,05 SEK (-4,06) 
• Notering på NGM Equity (SE) och Oslo Axess (NO) 
• Strategiskt förvärv av det danska biotechbolaget Nordic Phytopharma A/S (nu SCN Denmark A/S) 
• 16 nya kontrakt signerade för Coldizin och Immulina 
• Första produkten av många lanserad i USA 

Koncernverksamhet och struktur 

SCN arbetar med utveckling och försäljning av nutraceuticals (kosttillskott med vetenskapligt bevisad effekt och 
säkerhet) på den internationella nutritionsmarknaden. Bolagets vision är att hjälpa människor att hjälpa sig själva 
till ökad hälsa och välbefinnande genom att utveckla och tillhandahålla högkvalitativa produkter, och samtidigt 
vara en ledande innovatör och ett lönsamt företag på den internationella marknaden. 
 
För att åstadkomma detta har SCN byggt upp strategiska samarbeten i form av nätverk, dels ett forsknings- och 
utvecklingsnätverk med ledande aktörer i Skandinavien och USA, och dels ett distributionsnätverk med lokalt 
baserade partners i USA och på utvalda marknader i Europa och Asien. Bolagets huvudsamarbetspartner på 
forskningssidan är det internationellt ansedda medicinska universitetet Karolinska Institutet, och på 
distributionssidan har bolaget genom samarbete med ledande aktörer som Inverness Medical Innovations och 
Amway säkerställt distribution inom samtliga marknadssegment på den prioriterade amerikanska marknaden. 
 
För att utvidga och stödja nätverken har bolaget etablerat dotterbolag i USA och Danmark. Det amerikanska 
dotterbolaget fokuserar på den amerikanska marknaden och det danska dotterbolaget arbetar mot marknader 
utanför USA. Dotterbolagen har under året etablerat samarbeten med lokala aktörer och säkerställt distribution 
för bolagets produkter i ett flertal länder. 

SCN‐aktien och ägarförhållanden 

Det totala antalet aktier uppgår till 14 790 724. Det finns endast ett aktieslag. Aktiekapitalet uppgår till 
1 479 072,40 SEK och kvotvärdet uppgår till 0,1 SEK per aktie. En aktie ger rätt till en röst på årsstämman och 
eventuella extra bolagsstämmor, och det finns inga begränsningar för hur många röster varje aktieägare kan avge 
vid årsstämma/bolagsstämma. Det finns ingen bestämmelse i bolagets bolagsordning som begränsar rätten att 
överlåta aktier. Bolaget känner inte till några avtal mellan aktieägare som begränsar rätten att överlåta aktier. 
SCN har inte ingått några avtal som kan påverkas av ett offentligt uppköpserbjudande. 
 
SCN-aktien är noterad på Oslo Axess i Norge och NGM Equity i Sverige. Huvudägare är Pharmavie Consult 
A/S (ägt av Carsten Waern) som äger 12,66% av aktierna, Carl-Gustaf Ingelman som äger 11,88% och Ulf 
Söderberg som direkt och indirekt äger 11,19%. Ingen annan aktieägare innehar, direkt eller indirekt, mer än 
10% av aktierna i SCN (röster och kapital). SCN:s anställda innehar inte aktier där rösträtten inte kan utövas 
direkt (exempelvis genom pensionsstiftelse). 
 
Styrelsens ledamöter samt eventuella suppleanter utses på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. SCN:s 
bolagsordning innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter, eller om 
ändringar av bolagsordningen. Styrelsen bemyndigades vid en extra bolagsstämma den 29 oktober 2007 att 
emittera upp till 5 miljoner nya aktier fram till nästa årsstämma, av vilka 2 950 000 återstår då endast 2 050 000 
emitterades i samband med bolagets notering på Oslo Axess. 
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Väsentliga händelser under 2007 

2007 har varit ett år med stora investeringar för SCN, bland annat i organisation och infrastruktur, finansiell 
stabilitet, forskning och utveckling (FoU) och i bolagets FoU- och försäljningspartnerskap. 
 

• I maj tog SCN över rättigheterna till produkten CUUR i de nordiska länderna från Bringwell AB, vilket 
gav bolaget säljrättigheter till produkten på samtliga marknader mot en royalty till Bringwell och 
upphovsmannen till produkten. Kort efter detta etablerade SCN en marknadsorganisation för den 
skandinaviska marknaden i samarbete med Medica Egenvård AB. 

• I september slutfördes förvärvet av det danska bolaget Nordic Phytopharma A/S (nu SCN Denmark 
A/S). Förvärvet medförde två nya produkter till SCN:s portfölj, Coldizin och Immulina, som har 
bidragit till koncernens totala omsättning under 2007 med 49,5%. 

• Under året har bolaget signerat två avtal rörande substanser med intressant försäljnings- och 
utvecklingspotential. Den antivirala substansen N5G, som SCN har en världsexklusiv licens för, har 
visat effekt på både förkylningar och influensa och virusrelaterad övervikt. Substansen Xanthigen har 
visats öka förbränningen utan biverkningar. Studier kring båda produkterna planeras i samarbete med 
bolagets forskningspartner Karolinska Institutet (KI). 

• I november noterades SCN:s aktier för handel på svenska NGM Equity och norska Oslo Axess. I 
samband med noteringarna genomfördes en emission som tillförde bolaget netto 27,1 MSEK (brutto 
30,5 MSEK) för fortsatt tillväxt och utveckling. 

• Under Q4 lanserades CUUR i den amerikanska detaljhandeln (mass market) i samarbete med bolagets 
samarbetspartner Inverness Medical Innovations, Inc. Inverness är en ledande distributör av vitaminer 
och näringsprodukter till de stora apoteks- och livsmedelskedjorna i USA. Flera nyckelkunder har fyllt 
sina hyllor, och fler kommer att följa i enlighet med deras respektive årsplanering. CUUR är den första 
av SCN:s produkter som lanseras i USA, och etableringen har hittills gått i enlighet med bolagets plan. 

• CUUR kommer också att säljas genom direktförsäljning. Under Q4 tecknade SCN ett internationellt 
licensavtal med Amway, världens ledande direktförsäljningsföretag med mer än tre miljoner 
representanter (IBO:s) i 80 länder runt om i världen. Amway är en del av Alticor-koncernen, som 
rapporterade en omsättning på 6,4 miljarder USD i återförsäljarledet under 2005. 

• SCN:s försäljningsorganisation utanför USA har under året signerat 16 nya kontrakt för Coldizin och 
Immulina, och fler är under förhandling. 

• På den skandinaviska marknaden har produkten Ledactin lanserats i Sverige i samarbete med bolagets 
partner Medica Egenvård AB, och den initiala responsen har varit positiv. 

Händelser efter balansdagen 

Det finns inga händelser efter balansdagen som kräver justering av eller upplysning i de finansiella rapporterna 
eller noterna. Följande händelser har inträffat efter verksamhetsårets slut: 

• I mars 2008 beslutade styrelsen att ta in ytterligare kapital i enlighet med bemyndigandet från den extra 
bolagsstämman den 29 oktober 2007. 

• I april 2008 beslutade SCN att starta processen med att registrera substansen troxerutin (från Sapora 
Japonica) som receptfritt läkemedel (OTC-preparat). 

• I april 2008 tecknade SCN avtal med bolagets amerikanska samarbetspartner Inverness Medical 
Innovations, Inc. om lansering av Coldizin på den amerikanska marknaden inför förkylningssäsongen 
hösten 2008. Coldizin är den andra produkten som lanseras i samarbete mellan SCN och Inverness efter 
CUUR. 

Omsättning och resultat 

Omsättningen ökade till 16,2 MSEK (2,6) under 2007. Omsättningen härrörde i allt väsentligt från försäljning av 
bolagets produkter CUUR, Coldizin och Immulina. Bolagets totala kostnader uppgick till 77,5 MSEK (23,8). 
Rörelsekostnaderna är fördelade på handelsvaror på 7,2 MSEK (1,8), externa kostnader på 58,6 (19,6) MSEK, 
personalkostnader på 9,8 (1,9) MSEK och avskrivningar på 1,9 (0,6) MSEK. De externa kostnaderna kan bland 
annat härledas till etablerings- och marknadsföringsinvesteringar i USA och kostnader kopplade till 
noteringsprocesserna i Sverige och Norge (juridisk och finansiell rådgivning). Rörelseresultatet (EBIT) på -61,3 
MSEK ska jämföras med -21,2 MSEK för 2006, och årets resultat hamnade på -63,5 MSEK, att jämföra med -
21,2 MSEK under 2006. 
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Framtidsutsikter 

SCN ser många intressanta möjligheter för nutritionsföretag som SCN, som har starkt vetenskapligt stöd för sina 
produkter. En sådan möjlighet är det nya europeiska regelverket, som möjliggör både produktspecifika 
hälsopåståenden och skydd för produkter med kliniska studier. SCN:s första egenutvecklade produkt, Membra7, 
kan bli ett intressant testfall för detta.  
 
Ett område SCN har valt att fokusera på är virusrelaterad fetma, som bidrar till den globala fetmaepidemin. Den 
roll virus spelar för övervikt och fetma får uppmärksamhet både i media och bland forskare, och SCN diskuterar 
för närvarande både FoU-arbete kring befintliga produkter och intressanta affärsmöjligheter inom detta fält.  
 
Omsättningen för CUUR, SCN:s första produkt på den amerikanska marknaden, har hittills legat i linje med 
bolagets förväntningar, och målet är att fortsätta med två ytterligare produkter under 2008. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Som alla bolag omfattas SCN:s verksamhet av risker, som kan påverka bolagets resultat och som gör att alla 
bedömningar av framtida resultat blir behäftade med en viss osäkerhet. Dessa risker inkluderar bland annat – 
men är inte begränsade till – likviditetsrisker och andrafinansiella risker, risker relaterade till regulatoriska 
frågor, skydd av intellektuell egendom, produktansvar, produktutveckling, risker relaterade till bolagets 
samarbetspartners prestation, efterfrågan hos konsumenter, konkurrenssituationen på marknaden, bolagets 
begränsade historia och dess beroende av nyckelpersoner i personalen. SCN bevakar och utvärderar kontinuerligt 
bolagets risksituation, och strävar efter att minimera riskexponeringen i högsta möjliga grad. Om en risk 
identifieras är bolagets policy att försöka förutse vilken påverkan den kan ha på bolaget, och att vidta åtgärder 
för att se till att eventuella negativa effekter begränsas så mycket som möjligt. En sådan risk är att bolaget 
befinner sig i en fas av stark tillväxt, vilket gör att kapital är mycket viktigt, och om bolagets planer skulle slå fel 
kan ytterligare kapitaltillskott behövas. Vänligen se de finansiella noterna för ytterligare information om 
finansiella risker. 

Investeringar 

Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 0,2 MSEK (0,3), och kan i huvudsak relateras till investeringar i 
IT-utrustning. Investeringar i immateriella tillgångar härrör sig till förvärvet av det danska bolaget Nordic 
Phytopharma A/S. 

Kassaflöde och finansiell status 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital för året var negativt och uppgick 
till -57,5 MSEK (-20,6). Kassaflödet för året var dock positivt och uppgick till 9,8 MSEK (10,5). Vid utgången 
av december 2007 uppgick kassa och bank samt kortfristiga placeringar till 27,5 MSEK (10,4). Per sista 
december 2007 uppgick koncernens egna kapital till 59,1 MSEK (10,0), vilket motsvarar en soliditet på 46,4% 
(64,0). Vid slutet av året var de räntebärande skulderna 27,5 MSEK (1,5). 

Moderbolaget 

Moderbolagets huvudsakliga verksamhet rör koncerngemensamma funktioner som koncernledning, finansiell 
rapportering, FoU och affärsutveckling, samt att utvidga bolagets internationella nätverk av samarbetspartners 
och att stödja dotterbolagen i deras dagliga verksamhet. Moderbolaget noterade en omsättning på 6,7 MSEK 
(0,8), och förlusten för året uppgick till -32,2 MSEK (-15,1). Vid årets slut uppgick moderbolagets egna kapital 
till 86,4 MSEK (16,1) och kassa och bank uppgick till 14,1 MSEK (9,6). Antalet anställda i moderbolaget den 31 
december 2007 var 5 personer (2). 

Personal 

Vid årets slut hade koncernen 18 anställda (2), av vilka 10 tillkom i samband med förvärvet av det danska 
bolaget Nordic Phytopharma A/S. Bolaget har också ett antal konsulter engagerade. 

Styrelsens sammansättning och arbete 

SCN:s bolagsordning anger att styrelsen ska bestå av mellan tre och tio ledamöter. SCN:s styrelse består av fem 
ledamöter som tillsatts av årsstämman och den extra bolagsstämman den 21 augusti 2007, och som presenteras 
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närmare på sid 24-25. Enligt styrelsens arbetsordning ska det hållas minst fem ordinarie styrelsesammanträden 
per år, och under 2007 hölls totalt 28 sammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet. Verkställande 
direktören framlägger vid varje möte i samband med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över 
verksamheten. Verkställande direktören förser också styrelsen med månatliga rapporter kring viktiga händelser 
och ekonomisk information i sammandrag.  
 
SCN omfattas idag inte av den svenska koden för bolagsstyrning, och redogörelsen på sid 26-28 hänvisar därför 
till den norska Code of Practice for Corporate Governance (per den 26 november 2006) som bolaget hade att 
förhålla sig till vid noteringen på Oslo Axess. Från den 1 juli 2008 kommer SCN däremot att omfattas av den 
nya svenska koden för bolagsstyrning, och bolaget har inlett arbetet med att snarast möjligt anpassa sig till de 
regler som då kommer att gälla. Bolaget har därför inte vidtagit åtgärder för att anpassa verksamheten till den 
norska koden. 
 
SCN började sin verksamhet 2006, och under uppbyggnadstiden de första åren har bolaget valt att ha en så enkel 
och transparent organisation och styrmodell som möjligt. Eftersom både verksamheten och räkenskaperna hittills 
har varit av relativt begränsad omfattning har bolaget valt att avvakta med att inrätta ersättnings- och 
revisionsutskott. Dessa frågor har istället behandlats av styrelsen i sin helhet. Vad gäller ersättningsfrågor har 
styrelsen antagit en ersättningspolicy för ledande befattningshavare, som återfinns nedan. Bolagets ägare har inte 
heller valt att inrätta någon valberedning ännu, men detta kommer att ses över i samband med anpassningen till 
den nya svenska bolagsstyrningskoden. 

Riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare 

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 2008 att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare i koncernen. 
 
Riktlinjer för ersättning  

Syftet med riktlinjerna är att tillförsäkra att SCN kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i 
förhållande till bolagets internationella konkurrenter. Ersättningen ska vara utformad så att den är 
konkurrenskraftig och samtidigt ligger i linje med aktieägarnas intressen. 
 

Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av en kombination av fast och rörlig ersättning, möjlighet 
att delta i incitamentsprogram samt pension. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som 
reflekterar den individuella prestationen och ansvaret både kortsiktigt och långsiktigt samt SCN:s prestation i sin 
helhet. 
 

Styrelsens förberedelser och beslutsfattande 

Styrelsen beslutar om lön och andra villkor för ledande befattningshavare efter förslag från VD. 
 

Fast ersättning 

Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella Befattningshavarens 
ansvar och prestation. 
 

Rörlig ersättning  

Ledande befattningshavare kan, utöver fast ersättning, även erhålla rörlig ersättning. Den kontraktsmässiga 
rörliga ersättningen uppgår normalt till maximalt 60 procent av den fasta årslönen för anställda. Den rörliga 
ersättningen ska baseras på de ledande befattningshavarnas prestation i förhållande till fastställda mål. 
 

Styrelsen ska årligen värdera om man till årsstämman ska föreslå aktierelaterat incitamentsprogram. 
 

Övriga förmåner 

SCN erbjuder övriga förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Övriga förmåner kan 
exempelvis vara prenumeration på en dagstidning eller företagshälsovård. Ledande befattningshavare omfattas 
av samma ansvarsförsäkring som styrelsens ledamöter. 
 

Pension 

Ledande befattningshavare har rätt till sedvanliga pensionsutfästelser baserade på de normala villkoren i de 
länder där de är anställda i enlighet med bolagets försäkringspolicy. 
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Uppsägning och avgångsvederlag 

Om SCN avslutar en ledande befattningshavares anställning utgår lön under maximalt 12 månader av 
uppsägningstiden. Normalt utgår inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden.  
 

Avvikelser 

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis 
ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen 
till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.  

FOU/affärsutveckling 

SCN har flera pågående eller planerade kliniska studier och regulatoriska utvärderingar av produkter tillsammans 
med bolagets FoU-partners, framför allt det välrenommerade medicinska universitetet Karolinska Institutet. 
Under Q4 inleddes en öppen klinisk prövning av Ledactin i samarbete med det svenska elithockeylaget Timrå 
IK. En ytterligare studie av CUUR är under planering, tillsammans med studier kring flera produkter som är 
under utvärdering för att eventuellt tas in i bolagets produktportfölj. De totala FoU-kostnaderna under 2007 
uppgick till 7,5 MSEK. 

Miljöpåverkan 

SCN arbetar aktivt med miljöfrågor, med det övergripande målet att minimera bolagets och verksamhetens 
miljöpåverkan. Moderbolaget SCN AB bedriver ingen miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd eller 
rapportering enligt tillämpliga lagar och regler. 

Utdelning 

Styrelsen och VD föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2007. 

Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust i moderbolaget: 
 
Överkursfond   -116 530 590   
Balanserad vinst          566 666   
Årets förlust     -32 161 307 
   
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat, -32 161 307 kronor, avräknas mot 
överkursfonden, samt att de balanserade vinstmedlen, 566 666 kronor, balanseras i ny räkning. 
 
Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till: 
 
Överkursfond     84 369 283 
Balanserad vinst         566 666 
     84 935 949 
 
Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor 
där inte annat anges. 
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Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)
556692-9690

KONCERNENS
RESULTATRÄKNING Not 2007-01-01 2005-12-06
Belopp i kSEK 2007-12-31 2006-12-31

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 1, 2 16 173 2 588

16 173 2 588

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -7 228 -1 832
Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -58 619 -19 525
Personalkostnader 6 -9 793 -1 853
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -1 290 -579
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -589 -39
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat -61 346 -21 240

Resultat från finansiella investeringar 10Resultat från finansiella investeringar 10
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 138 163
Räntekostnader och liknande resultatposter -869 -114

Resultat efter finansiella poster -62 077 -21 191

Skatt på årets resultat 11 -1 427 -

ÅRETS RESULTAT -63 504 -21 191

- varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -62 851 -21 191
- varav minoritetens andel -653

Resultat per aktie 12
Resultat per aktie före och efter utspädning -6,05 -4,06
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KONCERNENS
BALANSRÄKNING Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Produktteknologier 13 15 987 -
Kundrelationer 14 17 669 -
Goodwill 15 36 855 1

70 511 1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 16 1 381 264

1 381 264

Finansiella anläggningstillgångar
- -
0 0

S lä i till å 71 892 265Summa anläggningstillgångar 71 892 265

Omsättningstillgångar

Varulager
Varor under tillverkning 1 -
Färdiga varor och handelsvaror 7 273 2 183

7 274 2 183

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 7 811 53
Förskott till leverantörer 5 064 895
Skattefordran 3 202 -
Övriga fordringar 3 738 1 033
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 849 696

20 664 2 677

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 20 7 405 -

7 405 0

Kassa och bank 20 046 10 427

Summa omsättningstillgångar 55 389 15 287

SUMMA TILLGÅNGAR 127 281 15 552
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KONCERNENS
BALANSRÄKNING Not 2007-12-31 2006-12-31
Belopp i kSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (14 790 724 aktier) 21 1 479 789
Övrigt tillskjutet kapital 132 211 30 407
Omräkningsreserv 429 -53
Övrigt intjänade vinstmedel inklusive årets resultat -84 042 -21 191

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 50 077 9 952

Minoritetens andel av eget kapital 9 010 0
Summa eget kapital 59 087 9 952

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 23 13 090 -
Uppskjuten skatteskuld 11 8 078 -
Avsättningar 22 9 345 -

30 513 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 24 953 1 453
Skulder till kreditinstitut 25 8 500 -
Leverantörsskulder 11 638 934
Skatteskulder 2 941 -
Övriga kortfristiga skulder 26 6 359 289
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 2 394 1 724
Avsättningar 22 4 896 1 200

37 681 5 600

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 127 281 0 15 552

POSTER INOM LINJEN 2007-12-31 2006-12-31

Ställda säkerheter 28 9 000 1 500

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS 2007-01-01 2005-12-06
Belopp i kSEK 2007-12-31 2006-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -61 346 -21 240
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 29 6 224 618

-55 122 -20 622

Erhållen ränta 138 163
Erlagd ränta -869 -114
Betald skatt -1 688 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
 förändringar av rörelsekapital -57 541 -20 573
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning av varulager -2 973 -2 183
Ökning av rörelsefordringar -1 626 -2 677
Ökning av rörelseskulder 13 664 4 147

Kassaflöde från den löpande verksamheten -48 476 -21 286p

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag 30 -13 947 -580
Investering i kortfristiga placeringar -7 405 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -171 -303

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 523 -883

Finansieringsverksamheten
Bildande av aktiebolag - 100
Nyemissioner 68 768 30 529
Upptagna lån 25 8 500 -
Teckningsoptioner 3 052 -
Erhållna aktieägartillskott - 567
Nettoförändring checkräkningskredit -500 1 453

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 79 820 32 649

Årets kassaflöde 9 821 10 480

Likvida medel vid årets början 10 427

Kursdifferens i likvida medel -202 -53

Likvida medel vid årets slut*) 20 046 10 427
0

*) I likvida medel ingår endast banktillgodohavanden. Inga placeringstillgångar finns inkluderade i 
detta belopp.
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MODERBOLAGETS
RESULTATRÄKNING Not 2007-01-01 2005-12-06
Belopp i kSEK 2007-12-31 2006-12-31

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 1 6 715 797

6 715 797

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -5 973 -391
Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -28 456 -12 183
Personalkostnader 6 -5 109 -1 645
Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 7, 8 0 -579
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -73 - 32

Rörelseresultat -32 896 -14 033

Resultat från finansiella investeringar 10
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 015 148
Rä t k t d h lik d lt t t 281 1 230Räntekostnader och liknande resultatposter -281 -1 230

Resultat efter finansiella poster -32 162 -15 115

Skatt på årets resultat - -

ÅRETS RESULTAT -32 162 -15 115
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MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 15 1 1

1 1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 16 308 237

308 237

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 57 507 6 844
Fordringar hos koncernföretag 35 352 -

92 859 6 844

Summa anläggningstillgångar 93 168 7 082

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 886 1 909
Förskott till leverantörer 0 895

886 2 804

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 306 53
Förskott till leverantörer 414 -
Fordringar hos koncernföretag 2 808 1
Skattefordran 1 852 -
Övriga fordringar 100 924
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 587 607

6 067 1 585

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 20 7 405 -

7 405 0

Kassa och bank 14 055 9 618

Summa omsättningstillgångar 28 413 14 007
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SUMMA TILLGÅNGAR 121 581 21 089

MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING Not 2007-12-31 2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (14 790 724 aktier) 21 1 479 789

1 479 789

Fritt eget kapital
Överkursfond 116 530 29 840
Balanserad vinst 567 567
Årets resultat -32 162 -15 115

84 935 15 292

Summa eget kapital 86 414 16 081Summa eget kapital 86 414 16 081

Långfristiga skulder
Avsättningar 22 9 345 -

9 345 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 24 - 1 453
Skulder till kreditinstitut 25 8 500 -
Leverantörsskulder 3 995 681
Skulder till koncernföretag 119 -
Skatteskulder 747 -
Övriga kortfristiga skulder 26 5 365 196
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 2 200 1 478
Avsättningar 22 4 896 1 200

25 822 5 008

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 581 21 089

POSTER INOM LINJEN 2007-12-31 2006-12-31

Ställda säkerheter 28 9 000 1 500

Ansvarsförbindelser Inga Inga



1(1)

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)
556692-9690

MODERBOLAGETS
KASSAFLÖDESANALYS 2007-01-01 2005-12-06
Belopp i kSEK 2007-12-31 2006-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -32 896 -14 033
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 29 4 418 -525

-28 478 -14 558

Erhållen ränta 1 015 148
Erlagd ränta -281 -94
Betald skatt -1 105 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -28 849 -14 504
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning av varulager 1 918 -2 804
Ökning av rörelsefordringar -2 630 -1 585
Ökning av rörelseskulder 14 220 3 555

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 341 -15 338

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott 0 -6 710
Förvärv av dotterbolag -16 076 -134
Investering i kortfristiga placeringar -7 405
Lån till dotterbolag 0 0
Förvärv av rörelse 0 -580
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -144 -269

Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 625 -7 693

Finansieringsverksamheten
Bildande av aktiebolag -100 100
Nyemissioner 68 768 30 529
Lån till dotterbolag -35 352 0
Banklån 25 8 500 0
Teckningsoptioner 3 052 0
Erhållna aktieägartillskott 0 567
Nettoförändring checkräkningskredit -1 453 1 453

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 415 32 649

Årets kassaflöde 4 449 9 618

Likvida medel vid årets början 9 618 0
Kursdifferens i likvida medel -12 0

Likvida medel vid årets slut*) 14 055 9 618
0 0

*) I likvida medel ingår endast banktillgodohavanden. Inga placeringstillgångar finns 
inkluderade i detta belopp.
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 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

KONCERNEN
Aktie- Övrigt Omräknings- Balanserade vinst- Totalt 

kapital tillskjutet reserv medel inkl året Eget kapital

kapital resultat
Belopp i kSEK

Ingående Eget kapital 6 december 2005 0 0 0 0 0 0 0
Omräkningsdifferens -53 -53 0 -53
Intäkter och kostnader redovisade 0 0 -53 0 -53 0 -53
direkt i Eget kapital, netto
Årets resultat -21 191 -21 191 0 -21 191
Summa redovisade intäkter och kostnader
för året exkl transaktioner med bolagets ägare 0 0 -53 -21 191 -21 244 0 -21 244
Aktiekapital 789 - - - 789 0 789
Nyemission - 32 529 - - 32 529 0 32 529
Emissionskostnader - -2 689 - - -2 689 0 -2 689
Erhållna aktieägartillskott - 567 - - 567 0 567

Utgående Eget kapital 2006-12-31 789 30 407 -53 -21 191 9 952 0 9 952

Aktie- Övrigt Omräknings- Balanserade vinst- Totalt 

kapital tillskjutet reserv medel inkl årets Eget kapital

kapital resultat

Belopp i kSEK

Ingående Eget kapital 1 januari 2007 789 30 407 -53 -21 191 9 952 - 9 952

Omräkningsdifferens - - 482 - 482 0 482

Summa Minoritet

Summa Minoritet

Nettoinvestering i dotterföretag - - - - 0 9 663 9 663

Intäkter och kostnader redovisade 789 30 407 429 -21 191 10 434 9 663 20 097

direkt i eget kapital, netto

Årets resultat -62 851 -62 851 -653 -63 504

Summa redovisade intäkter och kostnader

för året exkl transaktioner med bolagets ägare 789 30 407 429 -84 042 -52 417 9 010 -43 407

Nyemission 690 104 614 - - 105 304 0 105 304

Emissionskostnader - -7 062 - - -7 062 0 -7 062

Teckningsoptioner - 3 052 - - 3 052 0 3 052

Övriga förändringar - 1 200 - - 1 200 0 1 200

Utgående Eget kapital 2007-12-31 1 479 132 211 429 -84 042 50 077 9 010 59 087

MODERBOLAGET
Aktie- Överkurs- Balanserad 

vinst
Totalt 

kapital fond Eget kapital

Belopp i kSEK

Ingående Eget kapital 6 december 2005 0 0 0 0

Bildande av aktiebolaget 100 - - 100

Nyemissoner 689 32 529 - 33 218

Emissionskostnader - -2 689 - -2 689

Erhållna aktieägartillskott 567 567

Årets resultat - - -15 115 -15 115

Utgående Eget kapital 2006-12-31 789 29 840 -14 548 16 081

MODERBOLAGET
Aktie- Överkurs- Balanserad 

vinst
Totalt 

kapital fond Eget kapital

Belopp i kSEK

Ingående Eget kapital 1 januari 2007 789 29 840 -14 548 16 081

Resultatdisposition - -15 115 15 115 0

Nyemissoner 690 104 614 - 105 304

Emissionskostnader - -7 062 - -7 062

Teckningsoptioner - 3 053 - 3 053

Övriga förändringar - 1 200 - 1 200

Årets resultat - - -32 162 -32 162

Utgående Eget kapital 2007-12-31 1 479 116 530 -31 595 86 414
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Noter 

Allmänt 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), nedan SCN, är ett svenskregistrerat företag med säte i 
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), Strandvägen 
7A, 114 56 Stockholm, Sweden. 
 

Koncernredovisningen för räkenskapsåret består av moderbolaget och dess dotterbolag, tillsammans benämnda 
koncernen. 
 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 22 april 2008. 
Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att framläggas 
för beslut om fastställelse på årsstämman den 22 maj 2008. 
 

En beskrivning av bolagets verksamhet framgår av Förvaltningsberättelsen. 

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som 
används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är Moderbolagets funktionella valuta och 
rapportvaluta. Samtliga belopp i årsrredovisningen är angivna i tusentals kronor om inget annat anges. 
 

För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed och IFRS gör styrelsen och 
företagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad 
information i övrigt. Bedömningarna och antagandena baseras på historiska erfarenheter och ses över 
regelbundet.  
 

De nedan angivna redovisningsprinciperna tillämpas konsekvent på de finansiella rapporter som lämnas. 

Kritiska uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida förhållanden. Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden följer nedan 
 

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill 

Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bolagets bedömning av eventuellt 
nedskrivningsbehov av goodwill, har flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av 
parametrar gjorts. En redogörelse för dessa återfinns i not 15. Ändringade förutsättningar för dessa antaganden 
och uppskattningar skulle kunna ha en väsentlig effekt på goodwill värdet under 2008. Företagsledningen 
bedömer dock att rimligt många förändringar i antagandena i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de 
var och en för sig skulle kunna reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade värdet 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt de av EU godkända 
International Financial Reporting Standards (IFRS). Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets Rekommendation RR 30:06 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner”. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
förutom i de fall dessa strider mot Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper för moderbolaget som 
avviker från koncernens framgår av avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 
 



 
 
 

 
 
 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, SWEDEN | corp.reg.no. 556692‐9690 
Tel +46 586 107 80 | Fax +46 660 65 89 | info@scnutrition.com | www.scnutrition.com 

Grunder för upprättandet av redovisningen 

Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden med undantag för kortfristiga placeringar vilka 
värderas till verkligt värde. 

Koncernredovisning och konsolideringsprinciper 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag 
betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess 
skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i 
anslutning till förvärvet. Dotterbolagets finansiella rapporter tas in i koncernredovsningen från och med 
förvärvstidpunkten. 
 

I koncernredovisningen ingår boksluten för samtliga dotterbolag. Ett dotterbolag är ett bolag, i vilket 
moderbolaget direkt eller indirekt äger aktier som representerar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. 
 

Alla koncerninterna transaktioner och vinster har eliminerats i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen. 
 

Balansräkningarna i utländska dotterbolag har omräknats till svenska kronor till balansdagens kurs. 
Resultaträkningarna har omräknats till årets genomsnittskurs. Den omräkningsdifferens som uppkommer i 
samband med valutaomräkningen förs direkt till eget kapital. 
 

Goodwill och övriga immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod följs löpande och prövas årligen 
med avseende på nedskrivningsbehov, eller oftare om indikationer finns att tillgången minskat i värde. 

Ändrade redovisningsprinciper 

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och sammanhängande ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter ställer krav på omfattande upplysningar om den betydelse som finansiella instrument har för företagets 
finansiella ställning och resultat samt kvalitativa och kvantitativa upplysningar om riskers karaktär och 
omfattning. IFRS 7 och sammanhängande ändringar i IAS 1 har medfört ytterligare upplysningar i koncernens 
finansiella rapporter för år 2007 med avseende på koncernens finansiella mål och kapitalhantering. 
 

Ändringarna i IFRS 7, tilläggen i IAS 1 och IFRIC 7, 8, 9 och 10 får ingen effekt på SCN-koncernens resultat- 
och balansräkningar, kassaflödesanalys och egna kapital. 
 

Från och med den 1 januari 2008 tillkommer tre tolkningsuttalanden från IFRIC, IFRIC 11, 12 och 14. 
Tolkningsutalandena får ingen effekt på SCN-koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och 
egna kapital. SCN förtidstillämpar inte de tolkningsuttalanden som ska tillämpas från och med 2008. 

Kommande redovisningsprinciper 

IFRS 8 Rörelsesegment innehåller upplysningskrav avseende koncernens rörelsesegment och ersätter kravet att 
definiera primära och sekundära segment för koncernen baserade på rörelsegrenar och geografiska områden. 
IFRS 8 skall tillämpas för räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är 
tillåten och SCN kommer anamma denna princip under 2008. 

Principer för internprissättning 

SCN tillämpar internprissättning mellan koncernbolagen och detta sker på marknadsmässiga villkor. Den 
internfakturering som skett under 2007 har i allt väsentligt handlat om försäljning av lagerprodukter. 

Redovisning av intäkter 

Intäkter utgörs av varuförsäljning till externa tredje parter, varvid intäkter erhållna vid internförsäljning samt 
mervärdesskatter ej medräknats, samt royaltyintäkter från externa tredje parter. Royaltyintäkterna bokförs under 
rörelsens intäkter. 
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Intäkter vid försäljning av varor bokförs till fakturerat belopp (exklusive försäljnings- och mervärdesskatt) med 
avdrag för rabatter. Intäkten bokförs vid vid leveranstidpunkten, vilket vanligen är när äganderätten övergår till 
köparen vid antingen transport eller kundmottagande av gods hos grossist, beroende på lokala handelsvillkor. 
 

Royaltyintäkterna utgörs till största del av intäkter från vårt samarbete med det amerikanska bolaget Inverness 
Medical Innovations, Inc, vilket tog sin början under fjärde kvartalet 2007. Royaltyintäkterna bokförs då 
Inverness levererat produkterna till sin kund. 

Segmentsredovisning 

Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller produkter 
eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), 
som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. SCN har delat upp sin rapportering i 
segment. Koncernens primära segment är geografiska marknader, och dessa utgörs av Sverige, Norge och Övriga 
länder. Inget sekundärt segment bedöms finnas.  

Leasingavgifter 

Bolagets leasingkontrakt kategoriseras som operationella. Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften 
över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet.  

Nedskrivningar av tillgångar exklusive Goodwill 

De redovisade värdena på koncernens tillgångar kontrolleras löpande för att utröna om någon indikation på 
nedskrivningsbehov föreligger. Om indikation finns görs en beräkning av tillgångens återvinningsvärde, dvs det 
högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. I de fall återvinningsvärdet understiger det 
redovisade värdet görs en nedskrivning. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till 
en räntesats före skatt som har för avsikt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad 
med den specifika tillgången. Om grund för nedskrivning ej längre föreligger, återförs den tidigare gjorda 
nedskrivningen. 

Skatt 

Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. 
 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del 
det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas 
helt eller delvis mot den uppskjutna skattefordran. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet på tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 
 

De materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på inventarier kostnadsförs så att tillgångens värde 
skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod. 
 

Följande avskrivningstider har tillämpats: 
• Inventarier 3-5 år 
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Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av verkliga värdet på ett 
förvärvat dotterbolags, intresseföretags eller joint ventures identifierbara tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser på förvärvsdagen.  
 

Goodwill har en obestämbar nyttjandeperiod och värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte av löpande utan testas årligen för 
nedskrivning. 
 
Produktteknologier och kundrelationer 

Förvärvade produktteknologier och kundrelationer som har en bestämbar nyttjandeperiod redovisas till 
anskaffningskostnad minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela 
kostnaden för produktteknologier och kundrelationer över deras bedömda nyttjandeperiod. 
 

Avskrivningsprinciper 
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen över de immateriella tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder, 
såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämda. Goodwill och immateriella tillgångar med en obestämd 
nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att 
tillgången ifråga har minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är 
tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: 

• Produktteknologier12-14 år 
• Kundrelationer5-10 år 

 
Forskning och utveckling 

Utgifter för forskning som utförs i syfte att vinna ny vetenskaplig eller teknisk kunskap, kostnadsförs när de 
uppkommer. 
 

Utgifter för utveckling av en specifik produkt eller projekt, där forskningsresultatet tillämpas vid planering eller 
utformning av produktion av nya eller förbättrade produkter, aktiveras om det bedöms att produkten är tekniskt 
och kommersiellt gångbar samt att bolaget har avsikt och förmåga att färdigställa, sälja eller använda tillgången. 
De utgifter som aktiveras innefattar utgifter för material, direkt lön och andra utgifter som är direkt hänförliga till 
utvecklingsprojektet. Aktiverade utvecklingsutgifter redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningarna har beräknats utifrån anskaffningsvärde genom 
tillämpning av linjär avskrivning över tillgångens uppskattade livslängd, dock maximalt 5 år. 
 

Utvecklingsprojekt som ej motsvarar kriterierna för att kunna aktiveras kostnadsförs när de uppkommer. 

Varulager 

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive nettoförsäljningsvärdet. Vid beräkning av 
anskaffningsvärdet tillämpas först-in-först-ut-metoden (FIFU). Metoden utgår ifrån antagandet att varor som 
köps in först även säljs först. Varor som ligger kvar i lagret i slutet av en period har därmed köpts in senast. 
Nettoförsäljningsvärdet beräknas som försäljningspris med avdrag för försäljningskostnader.  

Finansiella instrument 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, kortfristiga placeringar, 
kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. 
 

Likvida medel definieras som kassa och bank. Dessa är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
Kassa och bank i koncernen var per siste december 20 046 kSEK (10 427). Bokfört värde motsvarar verkligt 
värde.  
 

Kortfristiga placeringar redovisas till verkligt värde. Alla transaktioner redovisas till likviddagen. Kortfristiga 
placeringar i koncernen uppgick per siste december till 7 405 kSEK (0). Bokfört värde motsvarar verkligt värde. 
 



 
 
 

 
 
 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, SWEDEN | corp.reg.no. 556692‐9690 
Tel +46 586 107 80 | Fax +46 660 65 89 | info@scnutrition.com | www.scnutrition.com 

Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedöms 
individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Kundfordringarna i koncernen 
uppgick per siste december till 7 811 kSEK (53). Bokfört värde motsvarar verkligt värde. 
 

Leverantörsskulder klassificeras som andra finansiella skulder och värderas till nominellt belopp. 
Leverantörsskulderna i koncernen uppgick på balansdagen till 11 638 kSEK (934). Bokfört värde motsvarar 
verkligt värde. 
 

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp. Skiljer sig detta initialt redovisade belopp från det belopp som 
ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden över lånets löptid. Räntekostnader redovisas 
i resultaträkningen. Låneskulderna i koncernen uppgick per siste december till 27 543 kSEK (1 453). Bokfört 
värde motsvarar verkligt värde. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på 
rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet. 

Långfristiga och kortfristiga skulder 

Skulder redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att skulden kommer föra med sig ett framtida utflöde 
från bolagets resurser och där värdet på denna skuld kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Beloppet som redovisas 
som skuld motsvarar det belopp som förväntas flyta ut från bolaget. 
 

Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan kortfristiga har en löptid kortare än 1 år. 

Lånekostnader 

Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångarnas anskaffningsvärde utan dessa redovisas som 
kostnad i den period som de uppstår. 

Avsättningar 

Avsättningar redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av 
en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar omprövas vid varje bokslutstillfälle. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalyserna är upprättade enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar sålunda endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Ersättningar till anställda 

Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro etc samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Vad avser pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda. För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende 
juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader 
i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten då premier erläggs. 

Redovisning av resultat per aktie 

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare 
och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter 
utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande 
potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från utgivna teckningsoptioner.  

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets Rekommendation 32:06 ”Redovisning för juridiska personer”. 
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Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. 
 

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna om operationell leasing. 
 

Aktieägartillskott redovisas i moderbolaget i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp URA 
7. Det innebär att aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar 
hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. 
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Not 1 Uppgift om bolagets intäkter samt försäljning och inköp inom samma koncern

Nettoomsättning fördelad på väsentliga intäktsslag

Intäktsslag 2007 2005/2006 2007 2005/2006
Försäljning av varor 14 264 2 588 6 715 797
Royalty 1 909 - - -
Summa 16 173 2 588 6 715 797

Not 2 Segmentsredovisning

Koncernen 2007

Per geografisk marknad
Koncernen

Intäkter och resultat 2007 2005/2006 2007 2005/2006 2007 2005/2006 2007 2005/2006 2007 2005/2006
Extern nettoomsättning 4 920 797 385 1 791 10 868 0 0 0 16 173 2 588
Intern nettoomsättning 3 347 0 0 0 0 0 -3 347 0 0 0
Resultat per rörelsegren -33 946 -14 033 -487 -1 144 -26 008 -6 063 -905 0 -61 346 -21 240
Rörelseresultat -61 346 -21 240
Finansiella poster 735 -1 082 -5 -12 -1 485 7 24 1 136 -731 49
Skattekostnad/intäkt -1 427 -1 427 0
Nettoresultat -33 211 -15 115 -492 -1 156 -29 162 -6 056 -639 1 136 -63 504 -21 191

Koncernen
Övriga upplysningar 2007 2005/2006 2007 2005/2006 2007 2005/2006 2007 2005/2006 2007 2005/2006
Tillgångar 124 805 14 245 166 401 33 628 906 -31 318 127 281 15 552
Ofördelade tillgångar 0 0

Royaltyintäkterna är hänförliga till försäljningen av CUUR i USA genom vårt samarbete med Inverness Medical Innovations, Inc. Detta samarbete renderar SCN en nettoroyalty om 45% av Inverness' bruttoförsäljningsvärde till kund med avdrag för returer.

       Koncernen

Elimineringar

Norge Övriga marknader

Norge

Moderbolagets intäkter från dotterbolagen har uppgått till MSEK 3,3 (0,0). Moderbolagets kostnader från dotterbolagen har uppgått till MSEK 0,2 (0,0). Moderbolagets försäljning till dotterbolag utgörs i allt väsentligt av lagerprodukter. Moderbolagets ersättningar 
till dotterbolag utgörs framförallt av ersättningar för resekostnader.

ElimineringarSverige

Övriga marknader

      Moderbolaget

Sverige

Ofördelade tillgångar 0 0
Summa tillgångar 124 805 14 245 166 401 33 628 906 -31 318 0 127 281 15 552
Skulder 25 099 3 808 1 736 351 54 520 241 -27 402 53 953 4 400
Avsättningar 14 241 14 241 0
Investeringar 144 269 27 34 171 303
Ofördelade investeringar 0 0
Av- och nedskrivningar -86 -611 0 -929 -7 -864 -1 879 -618

Not 3 Övriga externa kostnader

2007 2005/2006 2007 2005/2006
Marknadsföring och PR -17 456 -2 388 -2 709 -387
Konsultkostnader -8 935 -6 679 -9 831 -4 388
Advokatkostnader -5 927 -682 -4 347 -487
Forskning och utveckling -4 943 -1 411 -4 773 -1 411
Resor -3 864 -1 893 -2 331 -1 397
Övrigt -17 494 -6 472 -4 465 -4 113
Summa -58 619 -19 525 -28 456 -12 183

Not 4 Operationell leasing

Årets leasingkostnader 2007 2005/2006 2007 2005/2006
Räkenskapsårets minimileaseavgifter -634 -234 -417 -234
Summa -634 -234 -417 -234

Framtida avtalade minimileaseavgifter 2007 2005/2006 2007 2005/2006
Inom ett år -454 -144 -156 -144
Mellan ett och fem år -1 466 - - -
Längre än fem år - - - -
Summa -1 920 -144 -156 -144

       Koncernen

       Koncernen

      Moderbolaget

      Moderbolaget

Leasingkostnader avser hyra av lokaler samt garageplats.
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Not 5 Upplysning om revisorernas arvode

2007 2005/2006 2007 2005/2006
Ernst & Young
   revisionsuppdrag 270 125 230 125
   övriga uppdrag 1 337 - 1 377 -
Price Waterhouse Coopers
   revisionsuppdrag 31 -
   övriga uppdrag - -
Inter Revisjon
   revisionsuppdrag 5 5 - -
   övriga uppdrag - - - -
Summa 1 643 130 1 607 125

Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medeltalet anställda
Antal Varav Antal Varav

anställda män anställda män
Moderbolaget
Sverige 4 75% 2 50%
Totalt i moderbolaget 4 75% 2 50%

Dotterföretag
Sverige 0 0% 0 0%
Danmark 3 33% 0 0%
Norge 0 0% 0 0%
USA 2 0% 0 0%
T t lt i d tt fö t 5 20% 0

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Koncernen

2005/20062007

Totalt i dotterföretag 5 20% 0
Totalt i koncernen 9 44% 2 0%

Löner och andra ersättningar*
Löner och Soc.kostn Löner och Soc.kostn
andra ers. (varav pensions andra ers. (varav pensions

kostnader) kostnader)
Moderbolaget 3 473 1 172 1 050 334

(255) (39)
Dotterföretag 4 246 710 163 15

(313) (0)
Koncernen 7 719 1 882 1 213 349

(568) (39)

* Ulf Söderbergs och Anders Struksnes' konsultarvoden från 2006 och 2007 ingår ej i ovan totaler.

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter och anställda

Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga
VD anställda VD anställda

Moderbolaget
1 844 1 629 300 750

0 0 0 0

Totalt i moderbolaget 1 844 1 629 300 750

Dotterföretag i Sverige 0 0 0 0
Dotterföretag utomlands
Norge 0 0 0 0
Danmark 0 1 979 0 0
USA 0 2 267 0 163

Totalt i dotterföretag 0 4 246 0 163
  

Totalt i koncernen 1 844 5 875 300 913

2005/2006

2005/2006

Av koncernens pensionskostnader avser kSEK 0 (0) bolagets styrelse och 93 kSEK (0) bolagets VD. 

Av moderbolagets pensionskostnader avser kSEK 0 (0) bolagets styrelse och 93 kSEK (0) bolagets VD. 

2007

2007
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Styrelseledamöter, och verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Antal på Varav Antal på Varav
balansdagen män balansdagen män

Koncernen
Andra ledande befattningshavare 7 57% 1 100%
Moderbolaget
Styrelseledamöter 5 80% 5 80%
Verkställande direktör 1 100% 1 100%
Andra ledande befattningshavare 4 75% 1 100%

och andra ledande befattningshavare

Grundlön/Styrelse-
arvode

Rörlig 
ersättning Andra förmåner

Pensions-
kostnader

Övrig 
ersättning Summa

Carsten Waern, ordförande 36 - - - - 36
Maria Borelius 35 - - - - 35
Carl-Gustaf Ingelman 100 - - - - 100
Jörn Erik Aas 100 - - - - 100
Ulf Söderberg, Verkställande direktör 50 - - - - 50
Johan Hessius, avgående ordförande 164 - - - - 164
Summa styrelsearvode 485 0 0 0 0 485

Ulf Söderberg, Verkställande direktör 1 359* 93 0 1 452
Andra ledande befattningshavare (7 personer) 4 288 351 195 355 5 189
Summa ersättningar till VD och ledande 
befattningshavare 5 647 351 195 448 0 6 641

20062007

Ersättningar till styrelse, verkställande direktör

2007

g

Summa ersättningar till styrelse, VD och  andra 
ledande befattningshavare 6 132 351 195 448 0 7 126

* Detta belopp innefattar konsultarvoden under perioden januari-mars om 430 kSEK samt lön under april-december 929 kSEK. Vi hänvisar till stycket om Arvoden till verkställande direktören under denna not för vidare upplysningar.
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Grundlön/Styrelse-
arvode

Rörlig 
ersättning Andra förmåner

Pensions-
kostnader

Övrig 
ersättning Summa

Johan Hessius, ordförande 100 - - - - 100
Carl-Gustaf Ingelman 50 - - - - 50
Jörn Erik Aas 50 - - - - 50
Anders Struksnes 50 - - - - 50
Ulf Söderberg, Verkställande direktör 50 - - - - 50
Summa styrelsearvode 300 0 0 0 0 300

Ulf Söderberg, Verkställande direktör 1 175 1 175
Andra ledande befattningshavare (1 person) 1 602 0 0 0 0 1 602
Summa ersättningar till VD och ledande 
befattningshavare 2 777 0 0 0 0 2 777

Summa ersättningar till styrelse, VD och  andra 
ledande befattningshavare 3 077 0 0 0 0 3 077

Styrelsearvoden

Arvode till verkställande direktör

Verkställande direktör, Ulf Söderberg, har under året haft lön och övriga ersättningar enligt avtal uppgående till 1 042 kSEK. Därutöver har SCN under första kvartalet 2007 betalat Ulf Söderberg som inhyrd verkställande direktör via bolaget US Ljungå Förvaltning 
AB. Konsultarvodet under denna period uppgick till 430 kSEK. Konsultavtalet upphörde att gälla den siste mars 2007 och Ulf Söderberg är numera anställd i bolaget som verkställande direktör. Ulf Söderberg erhåller enligt avtal en årlig ersättning i form av lön om 
1 272 kSEK.  I tillägg har Ulf Söderberg rätt till bonus vilken högst kan uppgå till ett belopp motsvarande 6 månadslöner. Någon garanti för bonusersättning finns ej och under 2007 har ingen bonusersättning utgått. Frågan om bonusersättning prövas årligen av 
styrelsen i samband med översynen av lön och andra förmåner. Bonusersättningen innefattar även semesterersättning och är ej pensionsgrundande. Vidare äger Ulf Söderberg rätt till årlig inbetalning av premier för pensionsförsäkring med ett belopp om 150 
kSEK. Bolaget bekostar Ulf Söderbergs anslutning till en sjukvårdsförsäkring. Den ömsesidiga uppsägningstiden är 6 månader.

I enlighet med bolagsstämmans beslut utgår arvode till styrelsens ordförande med 200 kSEK och till övriga styrelseledamöter med 100 kSEK per person och helår.

2006

Arvode till andra ledande befattningshavare

Optionsprogram, pensioner, rörlig lön samt avgångsvederlag

De ledande befattningshavarna äger rätt till årlig inbetalning av premier för pensionsförsäkring. För dessa personer gäller även anslutning till en sjukvårdsförsäkring samt att företaget ska erbjuda friskvårdsbidrag. 

SCN har vid två tillfällen under året emitterat totalt 894 695 antal teckningsoptioner till anställda och styrelseledamöter, där varje option berättigar innehavaren till att teckna en ny aktie till en teckningskurs av 15 SEK. Teckning av aktier med stöd av optionerna 
skall för deltagarna i första programmet kunna ske under perioden 1 september 2008 till 30 september 2008. För deltagarna i andra programmet är motsvarande period 21 maj 2009 till 19 juni 2009. Det vägda genomsnittliga verkliga värdet, fastställt med hjälp av 
Black & Scholes värderingsmodell, för optionerna i första programmet var 2,46 kr per teckningsoption, vilket motsvarade det pris som tecknaren betalade. Motsvarande värde för det andra programmet var 5,58 kr per teckningsoption. Aktiekursen på balansdagen 
var 14 SEK vilket innebar att optionerna inte var "in the money" vid tidpunkten för bokslutet. Samtliga optioner var utlöpande på balansdagen.

Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget uppgick till 3,0 MSEK (1,6). Med övriga ledande befattningshavare avses de 7 personer som tillsammans med verkställande direktören utgjorde SCNs ledningsgrupp under 2007. 
SCN har under året haft Anders Struksnes som inhyrd Chief Operating Officer via bolaget Nutri Invest AS. Struksnes har ingått i bolagets ledningsgrupp och årets konsultarvode till Nutri Invest AS uppgår till 1 290 kSEK (1 602). Struksnes' konsultarvode ingår i 
totalen för Ersättningar till styrelse, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare, men ej i totalen för Löner och andra ersättningar presenterade ovan.

För styrelsens ledamöter föreligger ej avtal om pension, rörlig lön eller avgångsvederlag. Samma villkor gäller för verkställande direktör förutom avtal om pension, där verkställande direktör enligt avtal äger rätt till pensionsförsäkring enligt ovan. Styrelsens 
ledamöter har dock varit berättigade till teckningsoptioner i SCNs optionsprogram. VD tillika styrelseledamot Ulf Söderberg har 125 000 optioner, styrelseledamot Carl-Gustaf Ingelman 60 000 optioner samt styrelseledamot Jörn Erik Aas 60 000 optioner.
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Not 7 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

2007 2005/2006 2007 2005/2006
Produktteknologi -784 - - -
Kundrelationer -506 - - -
Summa -1 290 - - -

Not 8 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

2007 2005/2006 2007 2005/2006
Goodwill - -579 - -579
Summa - -579 - -579

Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2007 2005/2006 2007 2005/2006
Inventarier -589 -39 -73 -32
Summa -589 -39 -73 0

Not 10 Ränteintäkter och Räntekostnader

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2007 2005/2006 2007 2005/2006
Externa ränteintäkter 138 163 137 148
Ränteintäkter från koncernbolag - - 878 -
Summa 138 163 1 015 148

      Moderbolaget

      Moderbolaget

      Moderbolaget

      Moderbolaget

       Koncernen

       Koncernen

       Koncernen

       Koncernen

Ränteintäkter i moderbolaget består av 878 kSEK kopplat till lån till dotterbolag vilket sker till marknadsmässiga villkor. Posten om 137 kSEK avser ränteintäkter från bank.

Räntekostnader och liknande resultatposter

2007 2005/2006 2007 2005/2006
Räntekostnader -849 -94 -271 -84
Valutakursförluster -20 -20 -10 -10
Nedskrivning av fordran dotterföretag *) - - - -1 136
Summa -869 -114 -281 -1 230

Moderbolaget

*) På grund av ändrade marknadsförutsättningar skrev SCN ned sin fordran på det norska dotterbolaget SCN Norge A/S under 2006.

       Koncernen
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Not 11 Skatt på årets resultat

2007 2005/2006 2007 2005/2006
Aktuell skatt -1 427 - - -
Uppskjuten skatt - - - -
Summa -1 427 - - -

Avstämning av redovisad skatt 2007 2005/2006 2007 2005/2006
Resultat före skatt -62 077 -21 191 -32 161 -15 115
Skatt enligt gällande skattesats 17 382 5 933 9 005 4 232
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -795 -637 -655 -392

-18 014 -5 296 -8 350 -3 840
Redovisad skatt -1 427 0 0 0

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i resultat- och 
balansräkningarna:

Koncernen
2007 2005/2006 2007 2005/2006

Skattemässiga underskott 76 673 20 049 43 036 13 714
Summa 76 673 20 049 43 036 13 714

Moderbolaget

   Moderbolaget

Moderbolaget

Den uppskjutna skatteskulden om 8 078 kSEK är kopplad till verkligt värde-justeringen av de förvärvade immateriella tillgångarna i Nordic Phytopharma A/S.

       Koncernen

För 2007 uppgår det ackumulerade underskottsavdraget i moderbolaget till  43 036 kSEK (varav 13 714 härrör till 2005/2006). Motsvarande underskottsavdrag i det svenska dotterbolaget SCN Sverige AB uppgår till 1 049 kSEK (varav 0 kr härrör till 2005/2006), 
det ackumulerade underskottsavdraget i det norska dotterbolaget SCN Norge A/S per 2007 uppgående till 771 kSEK (varav 279 kSEK härrör till 2005/2006), samt underskottsavdraget i det danska dotterbolaget SCN Denmark A/S uppgående till 4 452 kSEK 
(varav 0 kr härrör till 2005/2006). Dessa underskott kan utnyttjas under obegränsad tid. Det ackumulerade underskottsavdraget i det amerikanska dotterbolaget SCN USA LLC uppgående till 27 365 kSEK (varav 6 056 kSEK härrör till 2005/2006) kan utnyttjas i 20

Skatteeffekt förändring av ej aktiverade underskottsavdrag

Skattesatsen i Sverige, Danmark och Norge är 28 %. I USA betalas dels en federal skatt på ca 34% samt en delstatsskatt på ca 6 %. Den totala effektiva skattesatsen i USA uppgår till ca 40 %. För att förenkla avstämningen av redovisad skatt har vi utgått från att 
koncernens skattesats är 28 % eftersom dotterbolaget i USA redovisar förlust och ej aktiverar värdet av underskottsavdraget. Skillnaden mellan 40 % och 28 % har redovisat på raden "Skatteeffekt förändring av ej aktiverade underskottsavdrag".

       Koncernen

Not 12 Resultat per aktie

2007 2005/2006
Resultat per aktie före och efter utspädning

Periodens resultat -62 851 -21 191
Genomsnittligt antal utestående aktier i tusental 10 388 5 220
Resultat per aktie före och efter utspädning* -6,05 -4,06

Genomsnittligt antal aktier
Före utspädning (tusental) 10 388 5 220
Efter full utspädning (tusental)** 10 491 5 220

*) De utställda teckningsoptionerna innebär ingen utspädning av resultat per aktie, eftersom inlösen till aktie skulle medföra en förbättring av resultat per aktie.

**) Vid utgången av året fanns 894.695 utestående teckningsoptioner.

(varav 0 kr härrör till 2005/2006). Dessa underskott kan utnyttjas under obegränsad tid. Det ackumulerade underskottsavdraget i det amerikanska dotterbolaget SCN USA LLC uppgående till 27 365 kSEK (varav 6 056 kSEK härrör till 2005/2006) kan utnyttjas i 20 

Ovanstående belopp avser bruttovärden och inte skatteeffekten.

Koncern
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Not 13 Produktteknologi

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Ingående anskaffningsvärde - - - -
Ökning genom rörelseförvärv 16 893 - - -
Omräkningsdifferens -122 - - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 771 - - -
Ingående avskrivningar enligt plan - - - -
Årets avskrivningar enligt plan -784 - - -
Omräkningsdifferens - - - -
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -784 - - -
Redovisat värde vid periodens slut 15 987 - - -

Not 14 Kundrelationer

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Ingående anskaffningsvärde - - - -
Ökning genom rörelseförvärv 18 302 - - -
Omräkningsdifferens -129 - - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 173 - - -
Ingående avskrivningar enligt plan - - - -
Årets avskrivningar enligt plan -506 - - -
Omräkningsdifferens 2 - - -
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -504 - - -
Utgående planenligt restvärde 17 669 - - -

Not 15 Goodwill

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Ingående anskaffningsvärde 580 - 580 -
Ökning genom rörelseförvärv 36 854 580 - 580

   Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

g g
Utgående ack. anskaffningsvärden 37 434 580 580 580
Ingående nedskrivningar -579 - -579 -
Årets nedskrivning - -579 - -579
Utgående ackumulerade nedskrivningar -579 -579 -579 -579
Redovisat värde vid periodens slut 36 855 1 1 1

Årets nedskrivningstest av Goodwill gav inga indikationer på att nedskrivning krävs. Vid utförandet av testet har följande parametrar beaktade och tillämpade: WACC 12,61%; riskfri ränta 3,97%; riskpremie 7,0%; betavärde 2; tillväxttakt i enlighet med bolagets 5-
årsprognos.

Goodwill-posten för 2007 är hänförligt till övervärden uppkomna vid förvärvet av Nordic Phytopharma A/S (SCN Denmark A/S). Se not 30 för vidare upplysningar kring förvärvet.
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Not 16 Inventarier

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Ingående anskaffningsvärde 303 - 269 -
Inköp 171 303 144 269
Ökning genom rörelseförvärv 1 346 - - -
Omräkningsdifferens 189 - - -
Utgående ack. anskaffningsvärden 2 009 303 413 269
Ingående avskrivningar enligt plan -39 - -32 -
Omräkningsdifferens - - - -
Årets avskrivningar enligt plan -589 -39 -73 -32
Omräkningsdifferens - - - -
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -628 -39 -105 -32
Redovisat värde vid periodens slut 1 381 264 308 237

Not 17 Andelar i koncernföretag

2007-12-31 2006-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 844 0
Förvärv 50 663 134
Lämnade aktieägartillskott 0 6 710
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 507 6 844
Redovisat värde vid periodens slut 57 507 6 844

Företagets namn Org.nr Säte
Andel            i 

% *) 2007-12-31 2006-12-31
989679597 Oslo, Norge 100 134 134
200616810068 Delaware, USA 100 6 723 6 710
26 69 29 70 (CVR) Greve, Danmark 100 50 550 -
556729-1363 Stockholm, Sverige 100 100 -

57 507 6 844

Moderbolaget

Moderbolaget

Redovisat värde

Koncernen

Scandinavian Clinical Nutrition Norge A/S

Scandinavian Clinical Nutrition Denmark A/S**
SCN Sverige AB

Scandinavian Clinical Nutrition USA LLC

**) SCN Denmark A/S äger ett dotterbolag, Nordic Immotech ApS, i vilket det finns ett 29,6%-igt minoritetsintresse. Därav posten minoritetsintresse i koncernen.

Not 18 Kundfordringar

Kundfordringar 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Kundfordringar brutto 7 811 53 306 53
Kundfordringar netto 7 811 53 306 53

Åldersanalys av kundfordringar 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Ej förfallna kundfordringar 7 479 53 - 53
Förfallna kundfordringar 0-30 dgr 26 - - -
Förfallna kundfordringar >30-90 dgr 306 - 306 -
Summa 7 811 53 306 53

ModerbolagetKoncernen

Koncernen Moderbolag

*) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Förutbetalda kontorshyror 156 81 156 81
Övriga poster 693 615 431 526
Summa 849 696 587 607

Not 20 Kortfristiga placeringar

Not 21 Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion
Ökning antal 

aktier
Totalt antal 

aktier
Ökning av 

aktiekapital
Totalt 

aktiekapital Kvotvärde
2005 Bolagets bildande 1 000 1 000 100 000,00 100 000,00 100,00
2006 Split 1 000:1 999 000 1 000 000 - 100 000,00 0,10
2006 Nyemission 500 000 1 500 000 50 000,00 150 000,00 0,10
2006 Nyemission 264 718 1 764 718 26 471,80 176 471,80 0,10
2006 Nyemission 112 641 1 877 359 11 264,10 187 735,90 0,10
2006 Nyemission 976 495 2 853 854 97 649,50 285 385,40 0,10
2006 Fondemission 2 853 854 5 707 708 285 385,40 570 770,80 0,10
2006 Nyemission 1 297 000 7 004 708 129 700,00 700 470,80 0,10
2006 Nyemission 383 500 7 388 208 38 350,00 738 820,80 0,10
2006 Nyemission 500 000 7 888 208 50 000,00 788 820,80 0,10
2007 Nyemission 2 747 253 10 635 461 274 725 30 1 063 546 10 0 10

Koncernen Moderbolaget

Kortfristiga placeringar består av placering av överskottslikviditet i Handelsbankens Aktieindexobligationer med olika förfall för att reducera resultateffekter på grund av svängningar i marknadsräntor. Obligationen pantsattes vid upptagandet av banklånet i 
anknytning till förvärvet av Nordic Phytopharma A/S. Bokfört värde motsvarar verkligt värde.

Bolaget har för avsikt att realisera obligationen under 2008.

2007 Nyemission 2 747 253 10 635 461 274 725,30 1 063 546,10 0,10
2007 Apportemission 2 105 263 12 740 724 210 526,30 1 274 072,40 0,10
2007 Nyemission 2 050 000 14 790 724 205 000,00 1 479 072,40 0,10

Not 22 Avsättningar

Tvistiga Tilläggs-
fakturor köpeskilling Övrigt Summa

Vid årets början 1 200 1 200
Under året - -
- gjorda avsättningar 9 241 5 000 - 14 241
- återförda avsättningar - - -1 200 -1 200
Vid årets slut 9 241 5 000 0 14 241
Långfristiga 4 345 5 000 - 9 345
Kortfristiga 4 896 - - 4 896

9 241 5 000 0 14 241
Posten Tvistiga fakturor består av fakturor som härrör till noteringen av bolagets aktier på Oslo Axess. Eftersom det för närvarande pågår en tvist kring dessa kostnader har bolaget valt att redovisa kostnaderna som en avsättning då osäkerheten kring det slutliga 
ekonomiska utfallet vid tillfället för bokslutet var stor.
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Not 23 Långfristiga skulder

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
 Lån från tidigare aktieägare i Nordic Phytopharma A/S 13 090 - - -

Summa 13 090 - - -

Not 24 Checkräkningskredit

                                                  
Not 25 Skulder till kreditinstitut

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Banklån 8 500 - 8 500 -
Summa 8 500 - 8 500 -

Not 26 Övriga kortfristiga skulder

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Lån från närstående 5 000 - 5 000 -

Koncernen Moderbolaget

Tilläggsköpeskillingen på 5 MSEK avser förvärvet av Nordic Phytopharma A/S (NPP) och är kopplat till framtida resultat för det förvärvade bolaget. Beloppet motsvarar SCN-ledningens bästa estimat beträffande framtida tilläggsköpeskilling till NPPs tidigare 
ägare.

Koncernen

ModerbolagetKoncernen

Moderbolaget

Lån från tidigare aktieägare i Nordic Phytopharma A/S var en del i de skulder som SCN övertog vid tidpunkten för förvärvet. Lån som löger ut 1 september 2009 och har en årlig ränta på 6%. 81% av lånebelopppet är hänförligt till närstående parter, vilka 
presenteras närmare under not 31.

Banklånet om 8,5 MSEK är upptaget i moderbolaget och relaterar till förvärvet av Nordic Phytopharma A/S. Låneavtalet löper med en rörlig ränta som vid utgången av 2007 var 8,85%. Lånet löper fram till och med november 2008. 

Beviljad kredit för koncernen består av 1 500 kSEK (1 500) som avser moderbolagets checkräkningskredit, samt 1 271 kSEK (0) som avser det danska dotterbolagets checkräkningskredit. Räntan för moderbolagets outnyttjande kredit uppgick till 8,85% vid tiden 
för bokslutet. Motsvarande ränta för den utnyttjade danska krediten uppgick till 7,25%. Båda krediterna löper kalenderårsvis, ett år i taget .

Övriga poster 1 359 289 365 196
Summa 6 359 289 5 365 196

Avseende posten Lån från närstående hänvisas till not 31 för vidare upplysningar.

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Upplupna emissionskostnader 573 - 573 -
Upplupen 3:e parts royalty 445 - 445 -
Upplupna IT-kostnader 315 - 315 -
Upplupna revisionskostnader 120 - 120 -
Upplupna styrelsearvoden inkl sociala avgifter 17 - 17 -
Upplupna forskningskostnader - 1 111 - 1 111
Övriga poster 924 613 730 367
Summa 2 394 1 724 2 200 1 478

Not 28 Ställda säkerheter

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Checkräkningskredit Sverige
      Företagsinteckningar 1 500 1500 1 500 1500
Pantsatt kortfristiga placering 7 500 - 7 500 -
Summa 9 000 1 500 9 000 1 500

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen
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Not 29 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyserna

2007 2005/2006 2007 2005/2006

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m.m.
1 879 618 73 611

Nedskrivning fordran SCN Norge A/S - - - -1 136
Avsättningar, upplupna kostnader m.m. 4 345 - 4 345 -
Summa 6 224 618 4 418 -525

Not 30 Förvärv av rörelse

Redovisat 
värde före 

förvärv

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen

Produktteknologier (se not 13) 5 599 16 893
Kundrelationer (se not 14) - 18 302
Materiella anläggningstillgångar (se not 16) 1 346 1 346
Varulager 2 118 2 118
Kundfordringar och övriga korta fordringar 13 159 13 159

SCN Denmark A/S har från tidpunkten det konsoliderades i koncernen bidragit med 8,4 MSEK i omsättning och -4,9 MSEK i resultat. Om förvärvet hade skett i början på året hade omsättningen från koncernens fortsatta verksamhet varit 21,2 MSEK och resultatet 
-66,0 MSEK.

Koncernen Moderbolaget

De immateriella tillgångar som identifierades i det förvärvade bolaget var teknologier kopplade till befintliga produkter samt befintlig kundstock. Verkligt värde-justeringen om 29,6 MSEK avseende immateriella tillgångar avser mervärdet som identifierades i 
befintliga produktteknologier och kundrelationer. Den goodwill som SCN betalat för verksamheten är hänförligt till framtida ekonomiska fördelar, synergier och marknadsandelar. Följande förvärvskalkyl är preliminär p g a osäkerhet kring tilläggsköpeskillingen:

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

Den 7 september 2007 förvärvade SCN 100% av aktierna i det danska biotechbolaget Nordic Phytopharma AS (nu SCN Denmark AS). Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till 50 550 kSEK och förvärvet skedde medelst apportemission samt kontant 
betalning. Apportemissionen uppbokades till ett värde om 29 474 kSEK (2 105 263 aktier à 14 kr) i moderbolagets balansräkning. Aktiepriset på 14 kronor motsvarade verkligt värde för de emitterade aktierna baserat på noterad aktiekurs vid tiden för förvärvet. 
Kontantdelen uppgick till 15 000 kSEK och därtill kommer en villkorad tilläggsköpeskilling om 5 000 kSEK kopplad till framtida resultat. Moderbolagets slutliga förvärvskostnader uppgick till 1 076 kSEK.

Kundfordringar och övriga korta fordringar 13 159 13 159
Likvida medel 1 053 1 053

23 275 52 871

Långa skulder 12 750 12 750
Korta skulder 8 476 8 476
Uppskjuten skatteskuld - 8 286
Minoritetens andel av eget kapital 3 528 9 663

24 754 39 175

Summa identifierade nettotillgångar -1 479 13 696
Goodwill (se not 15) 36 854
Köpeskilling 50 550

Likvida medel i den förvärvade rörelsen 1 053
Kontant reglerad köpeskilling -15 000
Påverkan på likvida medel -13 947
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Not 31 Upplysningar om närstående

Lån
Räntebelopp

Närstående Förfallotidpunkt Lånebelopp Räntesats 2007 (SEK)

U.S i Ljungå Förvaltning AB 2008-08-31 4 000 000 15% 200 000
Anders Struksnes 2008-08-31 1 000 000 15% 50 000
Pharmavie Consult A/S 2009-09-01 9 328 153 6% 186 563
PHV Invest ApS 2009-09-01 1 304 529 6% 26 091
Total 15 632 682 462 654

Aktielån

Antal Aktie Aktie Provision
Provisionsb

elopp
Långivare aktier pris (NOK) pris (SEK) % (SEK)
Pharmavie Consult A/S 900 000 12,9 15,3 1% 137 700
U.S i Ljungå Förvaltning AB 900 000 12,9 15,3 1% 137 700
Anders Struksnes 300 000 12,9 15,3 1% 45 685
C l G t f I l 900 000 12 9 15 3 1% 137 700

Pharmavie Consult A/S har under oktober-december 2007 fakturerat SCN för konsulttjänster beträffande tillfällig operativ ledning i det danska dotterbolaget till ett belopp uppgående till 452 kSEK. Vidare finns borgensåtagande från Medical Marketing (bolag 
kopplat till Carsten Waern) beträffande checkräkningskrediten i det danska dotterbolaget, samt personliga borgensåtagande från Ulf Söderberg och Anders Struksnes på 500 kSEK var för att delvis säkra lånet på 8 500 000 SEK i anknytning till banklånet då 
Nordic Phytopharma A/S förvärvades.

Transaktioner mellan koncernbolag har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till marknadspriser. Under året uppgick den koncerninterna omsättningen till MSEK 3,3 (0,0). 

I anknytning till börsintroduktionen på Oslo Axess hade bolaget en nyemission. För att underlätta uppgörelsen vid emissionen, tecknade bolaget samt Garanterna/Långivarna ett Aktieägarlån och ett Garantilån.

SCN-koncernens transaktioner med närstående utgörs under 2007 av (1) Lån tagna i samband med förvärvet av Nordic Phytopharma, då bolagat lånade 4 MSEK från U.S i Ljungå Förvaltning AB (bolag ägt av VD Ulf Söderberg) och 1 MSEK från aktieägare tillika 
inhyrd Chief Operating Officer Anders Struksnes (specificerat i tabell nedan), samt lån från Pharmavie Consult A/S och PHV Invest ApS (båda bolagen kopplade till Carsten Waern) ingick i de skulder som SCN förvärvade (specificerat i tabell nedan); (2) Aktielån 
härrör till nyemissionen när bolagets aktier  noterades på Oslo Axess (specificerat i tabell nedan); (3) Garantiavtal i anknytning till börsintroduktionen vid Oslo Axess (specificerat i tabell nedan). Samtliga kostnader bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor. 
Vidare har ovan provisionskostnaderna i (1) och (2) hanterats som emissionskostnad och därför bokats mot eget kapital. 

Carl-Gustaf Ingelman 900 000 12,9 15,3 1% 137 700
Total 3 000 000 458 785

Garanterat Provision
Garanti-belopp Provisions-

belopp
Garant teckningsbelopp (NOK) % (NOK) (SEK)
Pharmavie Consult A/S 12 500 000 2% 250 000 292 625
U.S i Ljungå Förvaltning AB 12 500 000 2% 250 000 296 875
Anders Struksnes 5 000 000 2% 100 000 118 750

30 000 000 600 000 708 250

Garantiavtal
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Not 32 Finansiella instrument och finansiell riskhantering

En sammanfattning av bolagets risker ges nedan.

Valutarisk

Transaktionsexponering

Omräkningsexponering

Ränterisk

Likviditetsrisk

Eftersom SCN bedriver bedriver verksamhet på olika marknader sker in- och utflöden i olika valutor. Om dessa flöden inte är lika stora uppstår ett nettoöverskott eller underskott för en viss valuta. Denna nettopositions värde flukturerar med valutakurserna och 
därmed uppstår en transaktionsexponering.  SCNs centrala finansfunktion monitorerar detta regelbundet och fann ingen anledning till att kurssäkra under året.

Koncernens redovisade resultat påverkas av valutakursförändringarna när de utländska dotterbolagens resultat omräknas till svenska kronor. Koncernens egna kapital pårverkas av valutakursförändringarna när de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder 
omräknas till svenska kronor. Denna exponering säkras normalt inte.

Under 2007 var 69,6% (69,2) av koncernens externa försäljning hänförligt till andra valutor än SEK. Då detta är betydande del av de totala intäkterna, är SCN utsatt för valutakurssvängningar. Uppföljning av valutaexponering och korrelationer sker regelbundet av 
den centrala finansfunktionen och kurssäkring ska godkännas innan den genomförs. Ingen kurssäkring av tillgångar och skulder har skett under 2007.

Koncernens valutaexponering uppstår huvudsakligen genom exportförsäljning (transaktionsexponering), omräkning av balansposter i utländsk valuta samt vid omräkning av de av de utländska dotterbolagens nettoresultat och nettotillgångar 
(omräkningsexoponering).

Det övergripande syftet med koncernens finanisella riskhantering är att identifiera och kontrollera koncernens finansiella risker. Riskhanteringen är centraliserad till moderbolagets finansfunktion. Alla finansiella risker som finns eller uppstår i koncernens 
dotterbolag hanteras av den centrala finansfunktionen. Undantaget är den kommersiella kreditrisken som vanligtvis hanteras av respektive dotterbolag. De väsentligaste finansiella riskerna som koncernen exponeras för är valutarisk, ränterisk, finansieringsrisk, 
kapitalrisk och kreditrisk.

Likviditetsrisk definieras som risken för att att bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden samt har minskad möjlighet att uppnå affärskritiska volymer. SCN har under 2007 gått från uppstartsfas till att nu ha nått en nivå 
som karaktäriseras av en stark tillväxt. Båda dessa faser erfordrar betydande investeringar vilket betyder att kapitalbehovet är fortsatt stort för bolaget. Som en följd av uppbyggnadsaktiviteterna under 2007 har bolagets så kallade burn rate  stundtals varit mycket 
hög, vilket bidragit till rörelsens negativa kassaflöde. 

Ränterisken definieras som risken för att en förändring i marknadsräntorna påverkar resutlatet i koncernen. Koncernens bankfinansiering löper för närvarande med rörlig ränta och ligger huvudsakligen i SEK.

Kreditrisk

Den totala kommersiella kreditexponeringen motsvaras av det bokförda värdet på kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar.

Kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga Koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla 
kostnaderna för kapitalet nere. Framtida utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är exempel på åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen.

En bedömning av osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt att det fulla beloppet kommer att kunna inflyta. Osäkra fordringar skrivs bort i sin helhet när förlusten är konstaterad. Vid utgången av året bedöms inga kundfordringar vara osäkra.

Kreditrisker avseende koncernens övriga finansiella tillgångar, som omfattar likvida medel samt övriga finansiella tillgångar, utgörs av risken för utebliven betalning från motparten. 

Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina åtgagnen. För att minimera denna risk handlar koncernen enbart med väletablerade, kreditvärdiga motparter. Alla kunder som erhåller kredit måste genomgå kreditprövning. 
Dessutom övervakas fordringarna löpande vilket innebär att koncernens exponering mot osäkra fordringar är minimal.

Den kommersiella kreditrisken omfattar kundernas betalningsförmåga och hanteras vanligtvis av respektive dotterbolag genom noggrann bevakning av betalningsmoral, uppföljning av kundernas finansiella rapporter samt genom god kommunkation. Koncernens 
totala kreditrisk är fördelad på ett fåtal kunder som står för en förhållandevis stor andel av koncernens kundfordringar.

Ledningen och styrelsen granskar regelbundet koncernens löpande likviditetsrisker och likviditetsbehov som ett led i planeringsprocessen. Tekniker för detta är bl a att väga kortfristiga behov mot tillgängliga finansieringskällor med hänsyn tagen till kassaflöde. 
SCN övervakar kapitalbindningen noggrant och strävar efter att omsätta lager och kundfordringar i sådan takt att det påverkar likviditeten på ett fördelaktigt sätt. SCN är ett bolag som ännu ej genererar vinster och för att underlätta för bolaget att genomföra sina 
ambitiösa strategier är kapitalanskaffnings- och självfinansieringsfrågor ämnen som placerats längst fram på dagordningen för ledningen och styrelsen. Dessa ämnen är givetvis även befallande när vi diskuterar fortlevnadsprincipen. Som ett led i de 
arbetsmoment som rör likviditet och kapitalstruktur övervakar SCN kapitalbindningen noggrant och strävar efter att omsätta lager och kundfordringar i sådan takt att det påverkar likviditeten på ett fördelaktigt sätt.
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Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de angivits av EU, respektive god redovisningssed och ger 
en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolagets och de företag som ingår i koncernen står inför. 
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