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Förvaltningsberättelse 2014 

Styrelsen och verkställande direktören för Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-

9690, med säte i Stockholm, Sverige, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 

verksamhetsåret 2014. 

 
Koncernen rapporterar ett mycket bra bokslut för 2014 med en stark tillväxt. En nettoförsäljning på 

93 miljoner SEK (38 miljoner 2013) och ett EBITDA på 3,4 MSEK för helåret. Vi konstaterar att köpet av 

Medica Nord och Nature Invest har visat sig komplettera koncernens verksamhet på ett mycket 

positivt sätt och som vi förväntat oss. Värdefulla produkt- marknads- och distributionssynergier har 

också resulterat från förvärvet.  

 

2014 fortsatte utvecklingen med företagsförvärv i syfte att bygga upp koncernen och bli ett le-

dande företag i vår bransch. Utöver förvärvet 2013, så möjliggjordes detta framförallt av förvärvet 

av Nature Invest.   

 

Nature Invest har unika produkter som bygger på patenterad cirkulär magnetteknologi). Den 

största produkten är Velloflex madrass och kudde som säljs under egna varumärket Velloflex, en 

CE-registrerad (klass 1) medicinteknisk produkt med patenterad magnetteknologi, flertalet kliniska 

studier och godkänd för användning vid värk i muskler och mjukdelar.  Med förvärvet kliver vi nu in i 

ett affärsområde med höga vinstmarginaler och snabb tillväxt. Förvärvet medför även värdefulla 

synergier i båda bolagens verksamheter, inklusive produkter (bl.a Nypozin), medarbetare, säljkana-

ler, lagerhållning, logistik och mediakostnader för att nämna några.  

 

Medica Nord är nu mycket stabilt med ett flertal starka produkter och varumärken, och med fler 

bolagsförvärv och inlicensiering av nya produkter i planen för 2015. Vad gäller den organiska till-

växten ser vi en stadig ökning av försäljningen under 2014 av våra egna större varumärken som 

Nypozin, Largiplex, Jabushe mfl. Flera nysatsningar är på väg, med kampanjer i de flesta media.    

 

Vi har ett livskraftigt och framgångsrikt bolag med motiverade medarbetare som besitter den 

bästa kompetensen i branschen. Med tillväxt under lönsamhet fortsätter vi bygget att bli det bästa 

vi kan i vår bransch, med en  med en ansvarsfull expansionsstrategi som bygger på såväl  förvärv 

som organisk tillväxt, hela tiden med de bästa och mest motiverade medarbetarna som finns att 

hitta. Det är så vi kommer att skapa stora värden till våra nuvarande och framtida aktieägare. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

• Bolaget lanserar Aptiless, ett kosttillskott med ett högt innehåll av thylakoider som bland annat 

förlänger mättnadskänsla, minskar sötsuget och stabiliserar blodsockernivån. 

• Bolaget förvärvar Nature Invest med varumärket Velloflex, ett mycket lönsamt bolag med stark 

tillväxt.  

• Under september meddelas att tre svenska apotekskedjor tar in Aptiless i sitt sortiment. Detta 

innebar att antalet försäljningsställen för Aptiless ökar kraftigt i Sverige. 

• Jakob Johansson utses till ny VD och koncernchef. 

• I oktober tecknades ett treårigt exklusivt distributionsavtal för försäljning av Jabushe i USA, Ka-

nada och Mexiko. Avtalet, som innehåller villkor om årliga minimivolymer, ger också distributö-

ren möjlighet att expandera sin försäljning till fler länder efter godkännande från Bolaget. Strax 

efter tecknades avtal med distributör för Jabushe, L-Argiplex och Nypozin för distribution i Thai-

land. Även här kan distributören expandera till fler länder. 

• De tidigare grundarna av Medica Clinical Nord AB (som förvärvades av Medica Clinical Nord 

Holding AB 2013), Bengt Johansson och Karl-Erik Eriksson, samt nye VDn Jakob Johansson, kö-

per under oktober månad 30 000 000 aktier från största ägaren i bolaget, QV Private Equity AB. 

I december kunde meddelas att Bolaget tar över de exklusiva försäljningsrättigheterna i Nor-

den, Tyskland och Benelux-länderna till C-vitaminet som säljs under varumärket Ester-C från Na-

turkost S. Rui. A/S. För närvarande säljer Bolaget Ester-C endast i Norge och Sverige på icke ex-

klusiv basis, och har en årlig nettoförsäljning på cirka 11 MSEK. Det nya exklusiva avtalet, som 

löper på tre år initialt, förväntas öka Medicas Nords försäljning av Ester–C avsevärt, särskilt på 

grund av det utökade territoriet.  Varumärket Ester-C ägs av NBTY Inc., som är USAs största bo-

lag inom egenvård med över 22 000 produkter i produktportföljen.  
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

• Bolaget rekryterar Peter Karlsson till ny nordisk försäljningschef. 

• Den 12 januari 2015 hölls en extra bolagsstämma vid vilken  ett enhälligt beslut fattades om 

att ändra bolagets firma till Medica Clinical Nord Holding AB (publ). Det nya namnet kom 

att registreras hos Bolagsverket den 19 februari 2015. Från och med den 25 februari 2015 

handlas Bolaget på Nordic MTF under kortnamnet MCNH. 

• Bolaget lanserar ny hemsida och web-plattform, www.medicanord.se. 

• Den 11 maj presenterades det nya samarbetet med Bausch & Lomb Nordic AB, ett exklu-

sivt distributionsavtal med mera enligt pressmeddelande den 11 maj. 

 

Om Medica Nord 

Medica Nord är ett skandinaviskt bolag bildat 2006, under dåvarande namnet Scandinavian Cli-

nical Nutrition i Sverige AB (SCN), som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och 

andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. 

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att Medica Nord 

nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt 

utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.  

Produktportfölj 

I samband med förvärvet av Medica Nord har SCN utökat produktportföljen, med ytterligare totalt 

18 produkter inom bland annat hudvård, kvinno- och ledhälsa genom egna välkända varumärken 

som Jabushe, L-Argiplex, Nypozin och Membra7 Forte, samt via agentur på produkter som Ester-C 

och Kyolic. Produkterna finns på alla de stora hälsokostkedjorna och på apoteken. Några av de 

bäst säljande och mest aktuella produkterna i koncernen beskrivs nedan:  

Aptiless är en nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av professor Char-

lotte Erlanson-Albertsson och andra forskare på  Lunds Universitet. SCN har ett femårigt exklusivt dis-

tributörsavtal i Sverige, Norge, Danmark och Island. Produkten är baserad på ett extrakt som ut-

vinns ur spenat, Thylakoider, med bevisad effekt vid utförliga kliniska studier. Aptiless minskar aptiten 

genom att binda till både fett från maten och till de enzymer som bryter ner maten, och därmed 

kan användaren lättare få kontroll över sin kosthållning. Helt naturligt och utan några som helst bi-

verkningar. Aptiless fick i mars 2013 utmärkelsen Best New Ingredient of the Year vid Nutrawards i 

USA vilket är första gången någonsin för en nordisk produkt. SCN lanserade Aptiless i januari 2014. 

CUUR är ett örtbaserat kosttillskott för viktkontroll som minskar fettupptaget, sötsuget och hunger-

känslorna samt ökar förbränningen. Kosttillskottet säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i 

USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR och 

erhåller royalty för all försäljning. 

Collacen är en anti-age-produkt som kan reducera kroppens ålderstecken, bland annat färre ryn-

kor och förbättrad återfuktning av huden. Produkten är baserad på lågmolekylärt bioaktivt kolla-

gen som intas som kosttillskott. SCN har exklusiva försäljningsrättigheter för Norden med option på 

andra länder i Europa. 

Jabushe innehåller en kombination av liponsyra, coenzyme Q10 och acetylkarnetin. En kontrolle-

rad dubbel blindstudie har gjorts på krämen som visat sig ha god effekt på rynkor och solskadad 

hy. Studien har granskats och godkänts av forskningsetiska kommittén vid Karolinska Sjukhuset 

(2001). Publicerad i British Journal of Dermatology 2003:149:841-849. Jabushe är etablerad på den 

svenska marknaden men nylanseras under Q4 med en ny klinisk profil och ny formula – parabenfri. 

Nypozin är ett kosttillskott som innehåller en utvald kombination av strandnypon (Rosa canina L.) 

som stödjer ledernas hälsa och hjälper till att bibehålla ledernas rörlighet. Nypozin innehåller även 

kondroitin från broskfisk, samt Ester-C, en patenterad C-vitamin som bidrar till en normal broskfunkt-

ion. Dessutom ingår Bioperine, ett patenterat och dokumenterat svartpepparextrakt som bidrar till 

upptaget av näringsämnen och ökar effekten av andra örter.  

http://www.medicanord.se/
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L-Argiplex är ett kosttillskott för sexuell lust och funktion, samt för allmänt välbefinnande. L-Argiplex 

bygger på en väl balanserad sammansättning med substanser som i synergi med varandra ökar 

bildandet av kväveoxid. Kväveoxid behövs för att bibehålla god blodcirkulation vilket kan ge sti-

mulans till svällfunktionen i genitala kroppsdelar hos män och kvinnor. L-Argiplex original säljs idag i 

hälsofackbutiker och på utvalda Apotek. Under Q4 lanseras nyheten L-Argiplex X6 tillsammans 

med utvalda samarbetspartners i hälsofackhandeln.  

Membra7 Forte innehåller extrakt av havtorn från bärets fruktkött och frön, som bidrar till slemhin-

nornas normala funktion vid torrhetskänsla i ögon, mun och underliv. Havtornsextraktet harett na-

turligt rikt innehåll av enkelomättade fettsyror, framförallt omega-7. En kapsel innehåller hela 300 

mg omega-7. Membra7 forte innehåller även vitamin A (från naturligt betakaroten), som bidrar till 

att bibehålla normala slemhinnor. En marknadsföringskampanj startar med Life i oktober. 

Procare4you är ett kosttillskott som innehåller aktiva ämnen med ursprung från havet och växtriket, 

bland annat fiskolja. En kapsel innehåller Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D samt karetoniderna 

Lutein/Zeaxanthin och Astaxanthin. Procare4you är en direkt konkurrent till Vitaproe. 

Immolina är ett patent- och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från 

mikroalgen Spirulina. Produktens sammansättning ska bidra till ett mjukt upptag av den näringsrika 

algen och främja dess effekt. Immolina säljs och marknadsförs under varumärkena Immolina och 

Immulina via den externa partnern Handinter Medical. 

Velloflex  är en serie produkter som innehåller unik, patenterad magnetteknologi med klinisk 

dokumentation för lindrande av värk och stelhet i muskler och leder. Den största produkten är 

magnetmadrassen, som lanserades under 2011 och säljs i hälsofackhandeln och genom egen 

näthandel. Bolaget har de exklusiva distributionsrättigheterna i Sverige, Norge, Finland, Estland, 

Lettland och Litauen. 

Händelser under räkenskapsåret 

På årsstämman den 26 juni godkändes beslutet om förvärv av Nature Invest AB Förvärvet innebär 

att koncernen tillförs nya produkter och varumärken i form av Velloflex Magnetmadrass.. Dessutom 

får nu koncernen en bredare och mer konkurrenskraftig produktportfölj att bygga vidare på. För-

värvet skapar värdefulla synergier såväl organisatoriskt som marknadsmässigt. 

Jakob Johansson utses till ny VD och koncernchef. 

I oktober tecknades ett treårigt exklusivt distributionsavtal för försäljning av Jabushe i USA, Kanada 

och Mexiko. Avtalet, som innehåller villkor om årliga minimivolymer, ger också distributören möjlig-

het att expandera sin försäljning till fler länder efter godkännande från Bolaget. Strax efter teckna-

des avtal med distributör för Jabushe, L-Argiplex och Nypozin för distribution i Thailand. Även här 

kan distributören expandera till fler länder. 

De tidigare grundarna av Medica Clinical Nord AB (som förvärvades av Medica Clinical Nord Hol-

ding AB 2013), Bengt Johansson och Karl-Erik Eriksson, samt nye VDn Jakob Johansson, köper under 

oktober månad 30 000 000 aktier från största ägaren i bolaget, QV Private Equity AB. 

I december kunde meddelas att Bolaget tar över de exklusiva försäljningsrättigheterna i Norden, 

Tyskland och Benelux-länderna till C-vitaminet som säljs under varumärket Ester-C från Naturkost S. 

Rui. A/S. För närvarande säljer Bolaget Ester-C endast i Norge och Sverige på icke exklusiv basis, 

och har en årlig nettoförsäljning på cirka 11 MSEK. Det nya exklusiva avtalet, som löper på tre år ini-

tialt, förväntas öka Medicas Nords försäljning av Ester–C avsevärt, särskilt på grund av det utökade 

territoriet. Varumärket Ester-C ägs av NBTY Inc., som är USAs största bolag inom egenvård med över 

22 000 produkter i produktportföljen. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Bolaget rekryterar Peter Karlsson till ny nordisk försäljningschef. 

Bolaget byter namn till Medica Clinical Nord Holding AB (publ). Det nya namnet kom att registreras 

hos Bolagsverket den 19 februari 2015. Från och med den 25 februari 2015 handlas Bolaget på 

Nordic MTF under kortnamnet MCNH. 

Bolaget lanserar ny hemsida och web-plattform, www.medicanord.se.  

Den 11 maj presenterades det nya samarbetet med Bausch & Lomb Nordic AB, ett exklusivt distri-

butionsavtal med mera enligt pressmeddelande den 11 maj. 

 

Styrelse och VD  

VD 
Jakob Johansson 

Jakob har 10 års erfarenhet inom hälsokostbranschen, examen från IHM Business School och grun-

dare av Nature Invest AB. Detta bolag förvärvades av Medica Nord under sommaren 2014. 

Styrelse 

Jim Blomqvist (Styrelseordförande) 

Jurist. Jim har suttit i Medica Nord´s styrelse sedan 2011 och har idag uppdrag som styrelseordfö-

rande i Eminova Fondkommission AB och  Eminova Holding AB. Jim har mer än 25 års erfarenhet  

som advokat i USA och i Sverige och därefter som bolagsjurist  och chefsjurist i globala företag.  

Sedan 2007 driver Blomqvist det egna bolaget JB Corporate Advisors, som är ett konsultföretag 

främst inom affärsjuridik och styrelseuppdrag. 

Frode Bohan 

Studier inom computer science och ekonomi, grundare av Nattopharma ASA, grundare och 

ägare Nutricon i Polen, Ordförande i Immunopharma AS. 

Mats Espander 

Marknadsekonom. Mats Espander driver idag det egna företaget Espander Life Science partners 

AB och har 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinsk teknik. Mats har inga andra styrelse-

uppdrag idag. Han tidigare innehaft olika positioner på Remium Fondkommission AB. 

Bengt Johansson 

Grundare av Medica Clinical Nord AB. Har idag uppdrag som styrelseordförande i Smålands mu-

sikvaruhus AB och Nature Invest AB. Bengt är även vice ordförande i biståndsverksamheten New 

Life Mission. Bengt har tidigare gjort flera uppstarter av företag inom hälsosektorn och innehaft flera 

uppdrag för marknadsfrågor.   

Joakim Jonason 

Reklamman med 30 års erfarenhet inom reklam och marknadsföring. Har bl.a grundat byrån Para-

diset med konton som Diesel, Björn Borg Och H&M. 

Anders Struksnes 

VD och storägare i Green Leaf Medical, som har de globala rättigheterna till Appethyl. Appethyl 

säljs av Medica Nord under varumärket Aptiless. 
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Suppleant 

Pär Jacobsson 

Civilekonom Lunds Universitet. Bakgrund inom bank och ekonomiadministration. CEO och ägare till 

Liberty Business Service LBS AB. 

Revisor 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 

med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor. 

Framtida utveckling 

Marknaden lovar fortsatt intressanta möjligheter för nutritionsföretag som Medica Nord, med starkt 

vetenskapligt stöd för sina produkter. En fortsatt mycket stark tillväxt under lönsamhet innebär att vi 

gör bedömningen att framtidsutsikterna är mycket lovande för Medica Nord. Den kraftiga tillväx-

ten under 2014 (från 38 miljoner till 93 miljoner i omsättning) har i och för sig minskat marginalerna 

något men åtgärder har redan satts in där de behövs. Som tidigare gäller att såväl bolagsförvärv 

som nya inlicensierade varumärken förutsätter att produkterna är väldokumenterade och har häl-

sopåståenden som kosttillskott alternativt är registrerade medicinsktekniska produkter. Det är fram-

förallt där vi ser vår framtida framgång samtidigt som det ger oss konkurrensfördelar. Hårdare regu-

latoriska krav och mer medvetna konsumenter kommer ge bakslag för konkurrerande produkter 

som har mindre eller ingen dokumentation. Sammanfattningsvis är det fortsatt en marknad i för-

ändring och Medica Nord är rätt positionerat att möta framtiden. En fortsatt mycket stark tillväxt 

under lönsamhet innebär att styrelsen gör bedömningen att framtidsutsikterna är mycket lovande 

för Bolaget. Styrelse och ledning fokuserar nu på kraftigt ökade marginaler under andra halvan av 

2015 med fortsatt tillväxt. 

 

Omsättning och resultat för helåret 2014 Koncern 

Nettoomsättningen för helåret 2014 uppgick till 92,8 MSEK (37,8), varav Medica Nord 75,5 MSEK 

(32,9) och Nature Invest 13,6 MSEK. Övriga intäkter för helåret 2014 uppgick till 0,4 MSEK (0,1).  

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 92,2 MSEK (38,0). EBIT för samma period uppgick till  

1,0 MSEK (-0,1). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 1,9 MSEK (-3,0) och inkluderar finansiella 

poster om 1,0 MSEK (-2,2). 

Omsättning och resultat för helåret 2014 Moderbolag 

Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2014 uppgick till 4,4 MSEK (4,6). Övriga intäkter för helå-

ret 2013 uppgick till 0,0 MSEK (0,0).  

Moderbolagets totala rörelsekostnader för helåret uppgick till 5,7 MSEK (6,6). EBIT för samma period 

uppgick till -1,2 MSEK (-2,0). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 1,0 MSEK (-3,5) och inklude-

rar finansiella poster om -0,5 MSEK (-1,6) samt erhållna koncernbidrag 2,7 MSEK (0). 
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Kassaflöde och framtida finansiering 

Per den 31 december hade koncernen likvida medel och kortfristiga placeringar om 4,2 MSEK 

(4,1), varav likvida medel uppgick till 4,2 MSEK (4,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten 

under året uppgick till 1,4 MSEK (-1,3). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 73,1 

MSEK (55,4) och soliditeten var 60,8 % (60,0 %).  

Organisation 

Medica Clinical Nord Holding AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i kon-

cernen. Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till andra koncernbolag inom 

finans, redovisning, administration och ledning. 

Moderbolaget äger på balansdagen Medica Clinical Nord Jönköping AB, org.nr 556730-5189, som 

i sin tur äger 100 % av Medica Clinical Nord AB, org.nr 556738-4556. Medica Clinical Nord AB har 

sedan i sin tur tre helägda dotterföretag, Medica Clinical Nord Sverige AB, org.nr 556749-4223, Me-

dica CN International AB, org.nr 556859-2967 samt det norska bolaget Medica Clinical Nord Norge 

AS. Medica Clinical Nord Norge AS har dessutom två helägda dotterföretag, SCN Norge AS och 

Medtec Norge AS. Båda dessa dotterföretag har beslutats att fusioneras med Medica Clinical 

Nord Norge AS. 

Moderbolaget äger även de svenska bolagen Pharmanes AB, org.nr 556852-8771 (som i januari 

2015 kommer att genom fusion slås samman med moderbolaget)  och Nordic Immotech Sweden 

AB, org.nr 556729-1363,  till 100. 
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Historisk finansiell utveckling 

Koncernens resultaträkningar  

    

       

MSEK 2014 2013 2012 2011 2010 

Nettoomsättning 92,8 37,8 8,1 7,3 3,2 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 3,4 1,6 -7,7 -9,4 27,5 

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar 1,0 -0,1 -8,8 -22,0 21,6 

Finansnetto 1,0 -2,2 -1,7 -1,9 1,6 

Resultat efter finansiella poster 2,0 -2,2 -10,5 -23,9 23,2 

Årets resultat 1,9  -3,0 -10,5 -20,9 23,6 

Koncernens balansräkningar  

    

       

MSEK 141231 131231 121231 111231 101231 

 

 

    Anläggningstillgångar 88,7 68,4 6,1 7,3 12,3 

Omsättningstillgångar 31,5 23,9 3,9 8,0 6,5 

SUMMA TILLGÅNGAR 120,2 92,3 10,0 15,3 18,8 

 

 

    Eget kapital 73,1 55,4 4,5 -6,6 7,1 

Avsättningar/uppskjuten skatt 10,6 7,9 - - 0,3 

Långfristiga räntebärande skulder 12,7 2,4 1,8 18,0 - 

Kortfristiga räntebärande skulder 5,8 3,0 - - - 

Övriga skulder 18,0 23,6 3,7 3,9 11,4 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120,2 92,3 10,0 15,3 18,8 

Koncernens kassaflödesanalyser  

    

       

MSEK 2014 2013 2012 2011 2010 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   

   före förändringar av rörelsekapital 0,2 1,7 -7,7 -11,0 -8,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,4 -1,3 -2,3 -18,6 -19,9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,6 0,8 0,0 -0,1 -1,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6,2 3,4 2,0 18,1 21,1 

Årets kassaflöde 0,0 2,9 -0,3 -0,6 -0,5 

 

     

 

Förslag till resultatdisposition 
 

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlade förlust i moderbolaget: 

Överkursfond  94 169 

Balanserat resultat -49 495 

Årets resultat  983 

Summa  45 657 

 

   Styrelsen föreslår att dessa medel balanseras i ny räkning. Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till: 

Överkursfond 94 169 

Balanserat resultat -48 512 

Summa  45 657  

 

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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Rapport över totalresultat koncernen 
 

Belopp i kSEK Not 2014   2013 

      Rörelsens intäkter mm   

   

 

Nettoomsättning 1 92 775 

 

37 775 

 

Övriga rörelseintäkter 1 399 

 

99 

  

  93 174 

 

37 874 

  

  

   Rörelsens kostnader   

   

 

Handelsvaror   -36 135 

 

-12 888 

 

Övriga externa kostnader 2 -43 212 

 

-19 844 

 

Personalkostnader 3 -10 410 

 

-3 500 

 

Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -1 982 

 

-1 509 

 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10 -431 

 

-202 

  

  -92 170 

 

  -37 943 

Rörelseresultat   1 004 

 

-69 

  

  

   Resultat från finansiella investeringar   

   

 

Finansiella intäkter 4 1 841 

 

13 

 

Finansiella kostnader 4 -794 

 

-2  190 

  

  1 047 

 

-2 177 

Resultat efter finansiella poster    2 051 

 

-2 246 

  

  

   

 

Skatt på årets resultat 5 -147 

 

-777 

  

  

   
ÅRETS RESULTAT   1 904   -3 024 

  

  

   

 

Omräkningsdifferenser   52 

 

488 

  

  

   
ÅRETS TOTALRESULTAT   1 956   -2 536 

  

  

   

  

  

   Årets resultat   

   

 

hänförligt till moderbolagets aktieägare   1 904 

 

-3 024 

 

Innehav utan bestämmande inflytande   - 

 

- 

  

  

   Årets totalresultat   

   

 

hänförligt till moderbolagets aktieägare   1 956   -2 536 

 

Innehav utan bestämmande inflytande   -   - 

  

  

   Årets resultat per aktie   

   

 

Resultat per genomsnittligt antal aktier, före utspädning 6 0,01 

 

-0,01 

 

Resultat per genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 6 0,01 

 

-0,01 
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Koncernens Balansräkning 
 

Belopp i kSEK Not 2014-12-31   2013-12-31 

      TILLGÅNGAR   

   

  

  

   Anläggningstillgångar   

   

  

  

   Immateriella tillgångar   

      Produktteknologier, distributionsrättigheter och varumärken 7 51 249 

 

39 315 

 

Balanserade utvecklingskostnader 8 - 

 

- 

 Goodwill 9 35 882  28 012 

  

  87 131 

 

67 327 

     Finansiella anläggningstillgångar 

       Uppskjuten skattefordran 5 0 

 

67 

  

0 

 

67 

     Materiella anläggningstillgångar   

   

 

Inventarier 10 1 539 

 

1 012 

  

  1 539 

 

1 012 

  

  

   Summa anläggningstillgångar   88 670 

 

68 407 

  

  

   Omsättningstillgångar   

   

  

  

   Varulager   

   

 

Färdiga varor och handelsvaror   12 443 

 

10 403 

  

  12 443 

 

10 403 

  

  

   Kortfristiga fordringar   

   

 

Kundfordringar 12 12 563 

 

5 476 

 

Övriga kortfristiga fordringar 

 

943 

 

2 248 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 442 

 

1 661 

  

  14 948 

 

9 385 

     

     Likvida medel   4 168 

 

4 131 

  

  

   Summa omsättningstillgångar   31 559 

 

23 919 

  

  

   
SUMMA TILLGÅNGAR   120 229 

 

92 326 
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Koncernens Balansräkning, forts 
 

Belopp i kSEK Not 2014-12-31 2013-12-31 

  

  

  EGET KAPITAL OCH SKULDER   

  

  

  

  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   

  

 

Aktiekapital 13 29 729 25 702 

 

Övrigt tillskjutet kapital   260 792 249 112 

 

Omräkningsreserv   -946 -998 

 

Balanserat resultat inklusive årets resultat   -216 490 -218 394 

 

Summa eget kapital   73 085 55 422  

  

  

  

  

  

  Långfristiga skulder   

  

 

Uppskjuten skatteskuld 5 10 605 7 912 

 Skulder till kreditinstitut 15 4 600 0 

 

Övriga Långfristiga skulder 15 3 236 2 359 

 Avsättningar för tilläggsköpeskilling  4 900 0 

  

  23 341 10 271 

  

  

  Kortfristiga skulder   

   Skulder till kreditinstitut 15 2 700 1 766 

 

Leverantörsskulder 14 11 051 9 684 

 Checkräkningskredit 16 1 427 996 

 Skatteskulder  911 371 

 

Övriga kortfristiga skulder  2 389 872 

 Avsättningar för tilläggsköpeskilling  1 000 11 000 

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 325 1 944 

  

  23 803 26 633 

  

  

  Summa skulder   47 144 36 904 

  

  

  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   120 229 92 326 

  

  

  

  

  

  POSTER INOM LINJEN       

  

  

  Ställda säkerheter 17 15 500 15 500 

  

  

  Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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Koncernens förändringar i eget kapital 
Förändring i eget kapital, koncern            

    Övrigt -       

  Aktie- Tillskjutet- Omräknings Balanserat Summa 

(Tkr) kapital Kapital  Reserv Resultat  

      

Eget kapital 2013-01-01 13 630 207 730 -1 486 -215 370 4 504 

      

Nyemission  12 072 41 936   54 008 

Emissionskostnad  -554   -554 

      

Summa transaktioner med aktieägare, 

redovisat direkt i eget kapital 12 072 41 382   53 454 

 

Övrigt totalresultat för året          488  488 

Årets resultat    -3 024 -3 024 

      

Eget kapital 2013-12-31 25 702 249 112 -998 -218 394 55 422 

      

      

Eget kapital 2014-01-01 25 702 249 112 -998 -218 394 55 422 

      

Nyemission  4 027 11 680   15 707 

      

Summa transaktioner med aktieägare, 

redovisat direkt i eget kapital 4 027 11 680   15 707 

 

Övrigt totalresultat för året      52   52 

Årets resultat    1 904 1 904 

      

Eget kapital 2014-12-31 29 729 260 792    -946 -216 490 73 085 
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Koncernens Kassaflödesanalys 

Belopp i kSEK Not 2014   2013 

  

  

   
Den löpande verksamheten   

   

 

Rörelseresultat   1 004 

 

-69 

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 18 645 

 

1 705 

 Betald skatt  -731  -32 

  

  918 

 

1 604 

  

  

   

 

Erhållen ränta mm   47  13 

 

Erlagd ränta mm   -793 

 

29 

  

  

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   

   
 förändringar av rörelsekapital   172  1 646 

  

  

   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

   

 

Förändring av varulager   -71 

 

-1 725 

 

Förändring av rörelsefordringar   -1 597 

 

669 

 

Förändring av rörelseskulder   2 955  -1 878 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 459 

 

-1 288 

  

  

   
Investeringsverksamheten   

   

 

Investering i och försäljning av finansiella tillgångar    1 162 

 

160 

 Rörelseförvärv 21 -7 277  690 

 Investering i immateriella anläggningstillgångar  -1 416  0 

 

Investering i materiella anläggningstillgångar   -108 

 

0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -7 639 

 

850 

  

  

   
Finansieringsverksamheten    

   

 

Nyemissioner efter emissionskostnader   0 

 

4 454 

 

Teckningsoptioner   0 

 

0 

 Upptagna lån  11 000  2 000 

 Amortering av lån  -5 266  -934 

 

Nettoförändring checkkredit  20 431 

 

-2 157 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   6 165 

 

3 363 

  

  

   
Årets kassaflöde   -15 

 

2 925 

  

  

   
Likvida medel vid årets början   4 131 

 

1 252 

  

  

   
Kursdifferens i likvida medel   52 

 

-46 

  

  

   
Likvida medel vid årets slut   4 168 

 

4 131 
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Moderbolagets Resultaträkning 
 

Belopp i kSEK Not 2014   2013 

  

  

   Rörelsens intäkter mm   

   

 

Nettoomsättning 1 4 429 

 

4 646 

 

Övriga rörelseintäkter 1 23 

 

21 

  

  4 452 

 

4 667 

  

  

   Rörelsens kostnader   

   

 

Handelsvaror   -722 

 

-343 

 

Övriga externa kostnader 2 -4 927 

 

-6252 

 

Personalkostnader 3 -11 

 

-17 

 

Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 7, 8 0 

 

0 

 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10 -21 

 

-31 

  

  -5 681 

 

-6 643 

Rörelseresultat   -1 229 

 

-1 976 

  

  

   Resultat från finansiella investeringar   

   

 

Resultat från andelar i koncernföretag 4 -119 

 

-1 185 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 0 

 

0 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -419 

 

-370 

  

  

   Resultat efter finansiella poster   -1 767 

 

-3 532 

      

Bokslutsdispositioner 

 Erhållna koncernbidrag  2 750  0 

     

Resultat före skatt   983 

 

0 

      

 

Skatt på årets resultat 5 0 

 

0 

  

  

   
ÅRETS RESULTAT   983 

 

-3 532 

 

 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat 

Belopp i kSEK Not 2014   2013 

      
ÅRETS RESULTAT   983 

 

-3 532 

  

  

   

 

Övrigt totalresultat   0 

 

0 

  

  

   
ÅRETS TOTALRESULTAT   983 

 

-3 532 
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Moderbolagets Balansräkning 
 

Belopp i kSEK Not 2014-12-31   2013-12-31 

      TILLGÅNGAR 

    

      Anläggningstillgångar 

    

      Immateriella anläggningstillgångar 

    

 

Distributions rättigheter 7 1 269 

 

0  

 

Balanserade utvecklingskostnader 8 0 

 

0 

   1 269  0 

  

  

   Materiella anläggningstillgångar   

   

 

Inventarier 10 23 

 

44  

  

  1 292 

 

44  

  

  

   Finansiella anläggningstillgångar   

   

 

Andelar i koncernföretag 11 86 663 

 

65 174  

  

  86 663 

 

65 174  

  

  

   Summa anläggningstillgångar   87 955 

 

65 218 

  

  

   Omsättningstillgångar   

   

  

  

   Kortfristiga fordringar   

   

 

Kundfordringar 12 67 

 

663 

 

Fordringar hos koncernföretag   5 804 

 

4 116 

 

Skattefordran   0 

 

42  

 

Övriga kortfristiga fordringar 

 

199 

 

276  

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   816 

 

805  

  

  6 886 

 

5 902  

      Kassa och bank   347 

 

2 058 

  

  

   Summa omsättningstillgångar   7 233 

 

7 960 

  

  

   
SUMMA TILLGÅNGAR   95 188 

 

73 178  
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Moderbolagets Balansräkning, forts 
 

Belopp i kSEK Not 2014-12-31   2013-12-31 

      EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

  

  

   Eget kapital   

   Bundet eget kapital   

   

 

Aktiekapital 13 29 729 

 

25 702 

  

  29 729 

 

25 702 

      Fritt eget kapital   

   

 

Överkursfond   94 169 

 

82 489 

 

Balanserat resultat   -49 495 

 

-45 963 

 

Årets resultat   983 

 

-3 532 

  

  45 657 

 

32 994 

  

  

   Summa eget kapital   75 386 

 

58 696 

  

  

   

      Långfristiga skulder 

       Övriga långfristiga skulder 15 7 900 

 

1 800 

   Skulder till koncernföretag  6 000  0 

  

13 900 

 

1 800 

     Kortfristiga skulder   

   

 

Leverantörsskulder 14 1 502 

 

1 235 

 

Skulder till koncernföretag   2 199 

 

1 130 

 

Övriga kortfristiga skulder   1 010 

 

10 025 

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 191 

 

292 

  

  5 902 

 

12 682 

  

  

   Summa skulder   19 802 

 

14 482 

  

  

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   95 188   73 178 

  

  

   

  

  

   POSTER INOM LINJEN         

  

  

   Ställda säkerheter 17 3 500   3 500 

  

  

   Ansvarsförbindelser   Inga   Inga 
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Moderbolagets förändringar i eget kapital 
 

 Belopp i kSEK 

Aktie- Överkurs- Balanserat Årets Eget 

kapital fond resultat resultat kapital 

      
2013 

     

      
Eget kapital 2013-01-01 13 630 41 107 -38 377 -7 586 8 774 

      
Disposition av föregående års resultat 

  

-7 586 7 586 0  

Nyemission 12 072 41 382 

  

53 454 

Årets resultat 
   

-3 532 -3 532 

      
Eget kapital 2013-12-31 25 702 82 489 -45 963 -3 532 58 696 

      

      
2014 

     

      
Eget kapital 2014-01-01 25 702 82 489 -45 963 -3 532 58 696 

      
Disposition av föregående års resultat 

  

-3 532 3 532 0 

Nyemission 4 027 11 680 

  

15 707 

Årets resultat 

   

983 983 

      
Eget kapital 2014-12-31 29 729 94 169 -49 495 983 75 386 
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Moderbolagets Kassaflödesanalys 
 

Belopp i kSEK Not 2014   2013 

Den löpande verksamheten   

   

 

Rörelseresultat    -1 229 

 

-1 977 

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 18 21 

 

31 

 Betald skatt  42   

  

  -1 166 

 

-1 946 

  

  

   

 

Erhållen ränta mm   0 

 

0 

 

Erlagd ränta mm   -246 

 

-462 

  

  

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   -1 412 

 

-2 408  

förändringar av rörelsekapital   

   

  

  

   Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

   

 

Förändring av varulager   0 

 

197 

 

Förändring av rörelsefordringar   1 724 

 

-226 

 

Förändring av rörelseskulder   2 046 

 

-174 

  

  

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   2 358 

 

-2 611 

  

  

   Investeringsverksamheten   

   

 

Försäljning/investering finansiella anläggningstillg.   -1 269 

 

160 

 

Investeringar i dotterbolag  -10 000  0 

  

  

   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 269 

 

160 

  

  

   Finansieringsverksamheten    

   

 

Nyemissioner efter emissionskostnader   0 

 

4 454 

 

Upptagna lån 20 9 000 

 

0 

 Amortering av lån  -1 800  0 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

7 200 

 

4 454 

     Årets kassaflöde   -1 711 

 

2 003 

  

  

   Likvida medel vid årets början   2 058 

 

55 

  

  

   Kursdifferens i likvida medel   0 

 

0 

  

  

   
Likvida medel vid årets slut   347 

 

2 058 
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NOTER 

Allmänt 

Medica Clinical Nord Holding AB (publ), nedan MCN, är ett svenskregistrerat företag med säte i Stockholm. Adressen 

till huvudkontoret är: Medica Clinical Nord Holding AB (publ), Storgatan 2, 2 tr, 852 30 Sundsvall. 

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

Koncernen. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 11 maj 2015. Koncernens 

resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att framläggas för beslut om 

fastställelse på årsstämman den 26 maj 2015. 

En beskrivning av bolagets verksamhet framgår av Förvaltningsberättelsen. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Överensstämmelse med normgivning och lag 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt de av EU godkända International 

Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations 

Committe (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag 

genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 "Kompletterande redovisningsregler 

för koncerner". Moderbolaget tillämpar RFR 2 ‖Redovisning för juridiska personer‖.  

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 an-

vänds i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovis-

ningen används svenska kronor (SEK), som är Moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Samtliga belopp 

i årsredovisningen är angivna i tusentals kronor om inget annat anges. 

För att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS gör styrelsen och företagsledningen bedömningar och anta-

ganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och anta-

gandena baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.  

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

Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar som tillämpas av koncernen 

De nya standarder eller tillägg till IFRS/IAS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för räkenskaps-

året 2014 har tillämpats i samband med upprättandet av koncernredovisningen. Inga av dessa standarder eller 

tolkningar har dock haft någon väsentlig inverkan på koncernen. 

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och 

som inte har tillämpats i förtid av koncernen. 

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som inte har tillämpats i förtid av koncernen IFRS 

15 är den nya standarden för intäktsredovisning. Standarden är resultatet av ett harmoniseringsprojekt mellan IASB 

och FASB. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt alla därtill hörande tolkningsuttalanden 

(IFRIC och SIC). En intäkt redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten. En kund har 

kontroll över en vara eller tjänst när den kan bestämma över användningen av denna tillgång och erhålla kvarva-

rande nytta från den. Grundprincipen i IFRS 15 är att ett företag redovisar en intäkt på det sätt som bäst speglar 

överföringen av den utlovade varan eller tjänsten till kunden, till det belopp som företaget förväntar sig ha rätt att 

erhålla i utbyte mot den överförda varan eller tjänsten. 

Denna redovisning sker med hjälp av en femstegsmodell; 

• Steg 1: Identifiera kontraktet med kunden 

• Steg 2: Identifiera de olika prestationsåtagandena i kontraktet 

• Steg 3: Fastställ transaktionspriset 

• Steg 4: Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 

• Steg 5: Redovisa en intäkt när ett prestationsåtagande uppfylls 
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IFRS 15 innehåller väsentligt utökade upplysningskrav. Upplysningarna syftar till att förse användaren av de finansiella-

rapporterna med användbar information om intäktsslag, belopp, regleringstidpunkter, osäkerheter kopplade till 

intäktsredovisning samt kassaflöden som härrör från.  

IFRS 9 ―Financial instruments‖ hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 

IFRS 9 gavs ut i november 2010 för finansiella tillgångar och i oktober 2011 för finansiella skulder och ersätter de delar i 

IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar 

ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassi-

ficering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de 

avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den största föränd-

ringen avser skulder i de fall de värderas till verkligt värde enligt den valmöjligheten som finns i standarden. För dessa 

gäller att den del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt total-

resultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). Koncer-

nen har ännu inte utvärderat effekterna. Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, 

väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

Utöver ovan beskrivna standarder har det utgivits ett antal tolkningar och ändringar i standarder som ännu inte trätt i 

kraft. Dessa bedöms dock ej vara relevanta för koncernen. 

Kritiska uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och upp-

skattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade be-

loppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 

bedömningar. 

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 

ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida peri-

oder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar inom MCN-koncernen berör värdering av identifierbara tillgångar och 

skulder vid förvärv, tilläggsköpeskillingar, nedskrivningsprövning av goodwill och varumärken samt redovisning av 

skattemässiga underskottsavdrag.  

Eventuellt nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke med obestämbar nyttjandeperiod utvärderas årligen, eller 

oftare om indikation på nedskrivning uppstår, genom beräkning av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar kräver att 

företagsledningen fastställer det verkliga värdet av MCNs kassagenererande enheter baserat på prognostiserade 

kassaflöden och interna affärsplaner.   

Värdering av goodwill och varumärken genomförs löpande under året eller senast i samband med årsbokslutet, vid 

behov görs en nedskrivning. Inget nedskrivningsbehov har identifierats avseende goodwill och varumärke 2014. Se 

vidare not 7 och 9. 

Koncernens underskottsavdrag har ej värderats och redovisas ej som uppskjuten skattefordran. Dessa underskottsav-

drag värderas först när Koncernen etablerat en resultatnivå som företagsledningen med säkerhet bedömer kommer 

att leda till skattemässiga överskott. 

Grunder för upprättandet av redovisningen 

Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden med undantag för kortfristiga placeringar vilka vär-

deras till verkligt värde. 

Koncernredovisning och konsolideringsprinciper 

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget kontrollerar. Koncer-

nen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och 

har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovis-

ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernre-

dovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betrak-

tas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder 

och eventuella förpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet på förvär-

vade identifierade nettotillgångar utgör goodwill. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en för-

värvsanalys i anslutning till förvärvet. Dotterbolagets finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med 

den dag då bestämmandeinflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det upphör. 

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföl-

jande ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas i 

enlighet med IAS39 antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificeras som 

eget kapital omvärderas inte och efterföljande reglering redovisas i eget kapital. 

Alla koncerninterna transaktioner och vinster har eliminerats i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 
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Balansräkningarna i utländska dotterbolag har omräknats till svenska kronor till balansdagens kurs (för vidare läsning, 

se ‖Fordringar och skulder i utländsk valuta‖). Resultaträkningarna har omräknats till årets genomsnittskurs. Den om-

räkningsdifferens 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. För vidare läsning 

hänvisas till rubriken ‖Nedskrivningar‖ nedan. 

Principer för internprissättning 

MCN tillämpar internprissättning mellan koncernbolagen och detta sker på marknadsmässiga villkor. Detta innebär 

att interna kunder inte behandlas på annat sätt än externa kunder. 

Omräkning av utländsk valuta: 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, om-

räknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: 

a) Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs; 

b) Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs och 

c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt total resultat 

Redovisning av intäkter 

MCN:s nettoomsättning består av: 

 Intäkter från varuförsäljning till tredje part 

 Royaltyintäkter från tredje part 

Intäkter upptas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-

ligt sätt.  

Intäkter vid försäljning av varor bokförs till fakturerat belopp (exklusive försäljnings- och mervärdesskatt) med avdrag 

för rabatter. Intäkten bokförs vid leveranstidpunkten, vilket vanligen är när äganderätten och riskansvaret övergår till 

köparen vid antingen transport eller kundmottagande av gods hos grossist, beroende på lokala handelsvillkor. 

Royaltyintäkterna bokförs då samarbetspartnern levererat produkterna som royaltyn avser till sin kund. 

Segmentsredovisning 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporterinen som lämnas till den 

högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för till-

delning av resurser och bedömning av rörelsesegmentets resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som 

VD. MCN har i dagsläget endast ett segment.   

 

Skatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten 

avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 

totalresultat respektive eget kapital. 

 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på till-

gångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emeller-

tid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. 

 

Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av 

en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovi-

sat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och –lagar) som 

har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran 

realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 

finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
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Uppskjuten skatteskuld beräknas på skattepliktiga temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag, 

intresseföretag och joint ventures, förutom för uppskjutna skatteskulder där tidpunkten för återföring av den tempo-

rära skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras 

inom överskådlig framtid. I normalfallet kan koncernen inte styra återföringen av temporära skillnader avseende 

intresseföretag. Detta är möjligt endast i fall där det finns ett avtal som ger koncernen möjlighet att styra återföringen 

av temporära skillnader. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger det verkliga 

värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventuella förpliktelser i det förvärvade bolaget. Goodwill nedskriv-

ningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det 

redovisade värdet av goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det 

verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs 

inte. 

Varumärken 

Varumärken som förvärvats genom rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Bolaget avser att 

löpande förnya rättigheten till sina varumärken. Utifrån bolagets analys av produkternas livscykler och trender i 

marknaden konstateras att bolagets varumärken kommer att generera positiva kassaflöden för en obestämbar 

period framöver. Då varumärken bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod nedskrivningstestas dessa årligen eller 

oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Vid nedskrivningstestet testas 

det redovisade värdet av varumärken i relation till återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och 

det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad. 

Varumärken som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärden. 

Distributionsrätter och produktteknologier 

Distributionsrätter och produktteknologier som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Förvärvade distri-

butionsrättigheter och produktteknologier som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på 

förvärvsdagen. Distributionsrättigheter och produktteknologier har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till 

anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kost-

naden över den bedömda nyttjandeperioden på 7 - 13 år. 

Forskning och utveckling 

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

i enlighet med IAS 38. 

Utgifter för utveckling av en specifik produkt eller projekt, där forskningsresultatet tillämpas vid planering eller utform-

ning av produktion av nya eller förbättrade produkter, aktiveras om det bedöms att produkten är tekniskt och kom-

mersiellt 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 utvecklingspro-

jektet. Aktiverade utvecklingsutgifter redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade av- och ned-

skrivningar. Avskrivningarna har beräknats utifrån anskaffningsvärde genom tillämpning av linjär avskrivning över 

tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider har tillämpats: 

 Balanserade utvecklingskostnader 5 år 

Utvecklingsprojekt som inte uppfyller kriterierna för att kunna redovisas som immateriell tillgång i enlighet med IAS 38, 

kostnadsförs i sin helhet när de uppkommer. 

Materiella anläggningstillgångar 

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 

 

  



Page 24 (45) 

 
 
 
 

Medica Clinical Nord Holding AB (publ) | Storgatan 2, 2 tr, 852 30  Sundsvall 

Org.nr. 556692-9690 | 060-12 07 00 | info@medicanord.se | www.medicanord.se 

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. Nettoförsäljnings-

värdet beräknas som försäljningspris med avdrag för försäljningskostnader.  

Nedskrivningar 

De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation 

på nedskrivningsbehov. 

Nedskrivningsprövning av materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterföretag 

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För 

goodwill, andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är 

färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 

kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå 

där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.  

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde 

överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en 

kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga 

tillgångar som ingår i enheten.  

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 

nyttjandevärdet har flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. De fram-

tida kassaflödena diskonteras med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad 

med den specifika tillgången.  

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar 

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av 

tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs av observerbara förhållanden som inträffat och som har 

en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet. 

Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorin lånefordringar och kundfordringar, vilka redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde, beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som 

gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belas-

tar resultaträkningen. 

Återföring av nedskrivningar 

En nedskrivning återförs om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 

skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av 

goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter 

återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktu-

ellt, om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som 

inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. 

Finansiella instrument 

 Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar samt finan-

siella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella instrument som redovisas i balansräk-

ningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel och kortfristiga placeringar och kundfordringar. Finansiella skulder 

klassificerar koncernen i följande kategorier; övriga skulder och skulder som värderas till verkligt värde via resultaträk-

ningen. 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att 

köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, 

vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar 

tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och kon-

cernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
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Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 

betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för 

poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra fordringar samt Likvida medel i 

balansräkningen. 

Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med till-

lämpning av effektivräntemetoden. 

 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. 

En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Till-

gångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli reglerade inom tolv månader, 

annars klassificeras de som anläggningstillgångar. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, 

medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Vinster och förluster till följd av 

förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkning-

en, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i finansiella poster. 

Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkning-

en redovisas i resultaträkningen som en del av Övriga intäkter när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Likvida medel 

Likvida medel består av banktillgodohavanden och placeringar som lätt kan omvandlas till kassamedel till ett känt 

belopp och med en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. I moderbolagets och koncernens 

likvida medel ingår koncernens behållning på koncernkonton och övriga bankkonton samt kortfristig placering. Lik-

vida medel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta innebär att koncernens likvida medel endast är utsatta 

för en obetydlig risk för valutafluktuationer. 

Övriga skulder 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten 

från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare 

(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. Leverantörs-

skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-

tivräntemetoden.  

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten 

från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare 

(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.  

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffnings-värde med tillämp-

ning av effektivräntemetoden.  

Upplåning 

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 

upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 

återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivränte-

metoden.  

Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskostnader för upplåningen i den utsträckning det är 

sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas avgiften när kreditutrym-

met utnyttjas. När det inte föreligger några bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kom-

mer att utnyttjas, redovisas avgiften som en för-skottsbetalning för finansiella tjänster och fördelas över det aktuella 

lånelöftets löptid. 
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Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen utgörs av villkorad tilläggsköpeskilling. Finansiella 

skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 

transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträk-

ningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt 

värde avseende kategorin finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, resultatredovisas i den 

period då de uppstår och ingår i finansiella intäkter eller kostnader. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Trans-

aktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen, till funktionell valuta enligt transaktionsdagens 

avistakurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 

på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder 

redovisas som finansiella poster. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalyserna är upprättade enligt indirekt metod. 

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 av-

giftsbestämda. 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 ut-

spädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande poten-

tiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från utgivna teckningsoptioner.  

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

De viktigaste skillnaderna i redovisningsprinciper mellan koncernen och moderbolaget är uppställningsformerna för 

resultat- och balansräkningar samt rapport över förändringar i eget kapital. Dessutom finns det inte i moderbolaget 

någon möjlighet att använda obestämbar nyttjandeperiod för immateriella tillgångar. Erhållna och lämnade kon-

cernbidrag redovisas i moderbolaget som bokslutsdispositioner.  
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Not 1 Uppgift om bolagets intäkter samt försäljning och inköp inom samma koncern 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Nettoomsättning fördelad på väsentliga intäktsslag 

    Försäljning av varor 90 163 34 456 1 035 1 317 

Royalty från tredje part 2 612 3 319 2 609 3 319 

Koncernintern försäljning - - 785 10 

Summa 92 775 37 775 4 429 4 646 

     Övriga rörelseintäkter fördelade på väsentliga intäktsslag 

    Andra övriga rörelseintäkter 399 99 23 21 

Summa 399 99 23 21 

     Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernbolag 

  

2014 2013 

Andel av nettoomsättning som avser koncernbolag 

  

17,7% 0,2% 

Andel av inköp som avser koncernbolag 

  

0% 0% 

 

Koncernen har sitt säte i Sverige. Intäkterna från externa kunder i Sverige uppgår till 59.565 tkr (2013: 23 327 tkr) och 

summa intäkter från externa kunder i andra länder uppgår till 33.210 tkr (2013: 14 448 tkr).  

Koncernen har under året haft två kunder som var för sig genererat intäkter motsvarande 10% eller mer av koncer-

nens totala intäkter. Intäkterna från dessa kunder uppgick till 25.521 tkr respektive 15.292 tkr. 

Det finns anläggningstillgångar i Norge till ett bokfört värde av 45 tkr. 

 

 

Not 2 Upplysningar om revisorernas arvode 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Arvoden till PricewaterhouseCoopers 

    Ersättning för revisionsuppdraget 351 144 120 144 

Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget 89 0 89 0 

Skatterådgivning 0 0 0 0 

Övriga tjänster 103 267 103 267 

Summa 543 411 312 411 

 

Arvoden till Grant Thornton Sweden AB 

    Ersättning för revisionsuppdraget 57 85 0 0 

Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget 0 0 0 0 

Skatterådgivning 0 0 0 0 

Övriga tjänster 0 0 0 0 

Summa 57 85 0 0 

 

  



Page 28 (45) 

 
 
 
 

Medica Clinical Nord Holding AB (publ) | Storgatan 2, 2 tr, 852 30  Sundsvall 

Org.nr. 556692-9690 | 060-12 07 00 | info@medicanord.se | www.medicanord.se 

Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Medeltal anställda 

    

  

  

 

  

Sverige 

 

  

 

  

Män 1,5 0,25 0,0 0,0 

Kvinnor 7,0 3,0 0,0 0,0 

 

   

 

  

Norge    

 

  

Män 2,5 0,5 0,0 0,0 

Kvinnor 3,0 1,0 0,0 0,0 

 

   

 

  

Totalt    

 

  

Män 4,0 0,75 0,0 0,0 

Kvinnor 10,0 4,0 0,0 0,0 

 

   

 

  

Summa 14,0 4,75 0,0 0,0 

  

 

  

 

  

Löner och andra ersättningar 

    Löner och andra ersättningar 7 105 2 497 0 0 

Sociala kostnader exklusive pensionskostnader 1 958 590 0 0 

Pensionskostnader 558 250 0 0 

Summa 9 621 3 337 0 1 772 

 

     Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och anställda 

(inkluderar styrelsearvoden som har fakturerats, se även specifikation per individ nedan) 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

Totalt 

 

  

 

  

Styrelse och VD 1 970 618 0 0 

Övriga anställda 6 612 2 497 0 0 

  

  

 

  

Summa 8 582 3 115 0 0 
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    Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 

Antal på balansdagen 

    

  

Koncernen  

 

Moderbolaget  

 2014 2013 2014 2013 

Styrelseledamöter 

 

  

 

  

Män 6 5 6 5 

Kvinnor 0 0 0 0 

  

  

 

  

Verkställande direktör 

 

  

 

  

Män 1 1 1 1 

Kvinnor 0 0 0 0 

 

 

 

  

 

  

Andra ledande befattningshavare 

 

  

 

  

Män 1 1 1 1 

Kvinnor 0 0 0 0 

  

  

 

  

Totalt 

 

  

 

  

Män 8 7 8 7 

Kvinnor 0 0 0 0 

  

  

 

  

Summa 8 7 7 7 

 

 

Specifikation av ersättning till styrelseledamöter och verkställande direktörer 

       

  

Grund-

lön/ 

Styrelse-

arvode 

Konsult 

arvode 

Andra 

för-

måner 

Pensions-

kostna-

der 

Utlägg  

m m 
Summa 

       2014 

      Jacob Johansson, VD 493 

  

25  518 

Enrico Vitali-Rosati, VD 1 045    134 1 179 

Jim Blomqvist, styrelseordf 240 40   78 358 

Bengt Johansson, styrelseled 0 900   197 1 097 

Mats Espander styrelseled 113 10   12 135 

Mats Olsson styrelseled 45 59   11 115 

Joakim Jonason styrelseled 34     34 

Summa 1 970 1 009 0 25 432 3 436 

       2013 

      Enrico Vitali-Rosati, VD 400 

   

88 488 

Jim Blomqvist, styrelseordf 84 88    172 

Mats Espander, styrelseled 23     23 

Mats Olsson, styrelseled 30     30 

Björn Wallin, styrelseled 81    112 193 

Summa 618 88 0 0 200 906 

 

Andra ledande befattningshavare har definierats som 

2014: Mats Olsson, Chief Financial Officer 
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Kommentarer 2014 

INCITAMENTSPROGRAM, PENSIONER, RÖRLIG LÖN SAMT AVGÅNGSVEDERLAG 

Enrico Vitali-Rosati har erhållit 402 tkr i avgångsvederlag. 

För styrelsens ledamöter föreligger i övrigt ej avtal om incitamentsprogram, pension, rörlig lön eller avgångsvederlag. 

Samma villkor gäller för verkställande direktör.  

Kommentarer 2013 

 INCITAMENTSPROGRAM, PENSIONER, RÖRLIG LÖN SAMT AVGÅNGSVEDERLAG 

För styrelsens ledamöter föreligger ej avtal om incitamentsprogram, pension, rörlig lön eller avgångsvederlag. 

Samma villkor gäller för verkställande direktör.  

 

Not 4 Resultat från finansiella investeringar 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Resultat från andelar i koncernföretag 

    Realisationsresultat från försäljning av dotterbolag - - -119 0 

Nedskrivning av aktier i dotterföretag - - 0 -1 185 

Summa - - -119 -1 185 

     

     Räntekostnader och liknande resultatposter 

    Räntekostnader - - - - 

Andra valutakursförluster - -87 0 -11 

Summa 0 -87 0 -11 

     Finansiella intäkter 

    Ränteintäkter 47 13 - - 

Värdeförändring tilläggsköpeskilling 1 794 - - - 

Andra valutakursvinster - - - - 

Summa 1 841 13 0 0 

     Finansiella kostnader 

    Räntekostnader -794 -483 -217 -359 

Räntekostnader till koncernföretag - - -202 0 

Värdeförändring tilläggsköpeskilling - -1 000   

Andra valutakursförluster koncernmellanhavanden - -620 - - 

Summa 1 047 -2 177 -538 -1 555 
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Not 5 Skatt på årets resultat 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

Fördelning av skatt på årets resultat 

    
Aktuell skattekostnad för året -105 -828 - - 

Uppskjuten skattekostnad/intäkt för året  -42 51 - - 

Summa skatt på årets resultat -147 -777  - - 

 

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid an-

vändning av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande. 

Avstämning av redovisad skatt 

    

     Resultat före skatt 2 051 -2 247 983 -3 532 

     Skatt enligt gällande skattesats i moderbolaget -451 529 -216 777 

Effekt av utländsk skattesats -55 - - - 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 402 - - - 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -306 -707 -64 -375 

Utnyttjande av ej tidigare redovisade förlustavdrag 280 - 280 - 

Förändring i värde av ej aktiverade underskottsavdrag -17 -599 - -402 

Summa skatt på årets resultat -147 -777 0 0 

     Fördelning uppskjuten skatteskuld 

    
Relaterad till övervärden enligt förvärvsanalys 10 036 7 397 

 

- 

Avsättningar till obeskattade reserver 569 515 

 

- 

Summa uppskjuten skatteskuld 10 605 7 912 

 

- 

     Specifikation förändring uppskjuten skatteskuld 

    
Ingående värde 7 912 0   

Genom förvärv 2 750 7 963 - - 

Uppskjuten skattekostnad/intäkt för året -42 -51 - - 

Omräkningsdifferenser -15 - - - 

Utgående värde uppskjuten skatteskuld 10 605 7 912 - - 

     
Ackumulerade skattemässiga underskott 

    
Ingående balans 75 271 72 704 58 608 56 783 

Justering av skattemässigt underskott i utländska  

Enheter 

  

- - 

Årets förändring -1 322 2 567 -1 271 1 825 

Summa ackumulerade skattemässiga underskott 73 949 75 271 57 337 58 608 

     Skattesatsen i Sverige är 22%. Skattesatsen i Norge är 28%.         
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Not 6 Resultat per aktie 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Antal aktier (tusental) 

    Genomsnittligt, före utspädning 277 153 196 655 - - 

Genomsnittligt, efter utspädning 277 153 196 655 - - 

På balansdagen, före utspädning 297 289 257 016 - - 

På balansdagen, efter utspädning 297 289 257 016 - - 

     Resultat (tkr) 

    Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 904 -3 024 - - 

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 956 -2 536 - - 

     Årets resultat per aktie (kr) 

    Genomsnittligt, före utspädning 0,01 -0,01 - - 

Genomsnittligt, efter utspädning 0,01 -0,01 - - 

 

Per balansdagen fanns totalt 20 000 000 st utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 

aktie för teckningskurs 0,50 kr. Då lösenpriset för hela räkenskapsåret har understigit börskursen föreligger ingen po-

tentiell utspädningseffekt. 

 

Not 7 Produktteknologier, distributionsrättigheter och varumärken, koncernen 

  
Produktteknologier och 

distributionsrättigheter 

 

Varumärken 

  2014 2013 2014 2013 

     Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 26 074 20 299 29 225 0 

Anskaffning under året 1 416 0 - - 

Anskaffning under året via förvärv av dotterföretag 500 5 775 12 000 29 225 

Försäljningar/utrangeringar 0  0 - - 

Omräkningsdifferens 0 0 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 990 26 074 41 225 29 225 

     Ingående ackumulerade avskrivningar -6 678 -5 169 - - 

Årets avskrivningar -1 982 -1 509 - - 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 - - 

Omräkningsdifferens 0 0 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 660 -6 678 - - 

     Ingående ackumulerade nedskrivningar -9 306 -9 306 - - 

Årets nedskrivningar 0 0   

Omräkningsdifferens 0 0 - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 306 -9 306 - - 

     

Redovisat värde vid periodens slut 10 024 10 090 41 225 29 225 
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Köpet av Medica Clinical Nord AB under 2013 innebar att MCN fick kontrollen av distributionsrättigheterna till Ester C 

och DSM samt varumärkena Hair Optimizer, Rosenrot, Procalmin, Zedopor, Balans Plus, Lárgiplex, Jabu’she och Ruis 

Omega 3. Förvärvet av NatureInvest under år 2014 innebar att MCN fick kontrollen över varumärket Velloflex samt 

därtill kopplade distributionsrättigheter.  

Nedskrivningsprövning av varumärken med obestämbar nyttjandetid har genomförts i samband med bokslutet.  

Prövningen är gjord utifrån uppskattade framtida kassaflöden baserade på resultatprognoser som godkänts av före-

tagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av 

bedömd långsiktig tillväxttakt enligt uppgift nedan. Ledningen bedömer att inget nedskrivningsbehov föreligger. 

Företagsledningen har bedömt att omsättningstillväxt och rörelsemarginal är två viktiga faktorer i nedskrivningstestet. 

Antaganden kring dessa faktorer i prognosperioden baseras på tidigare resultat och ledningens förväntningar på 

marknadsutvecklingen baserat delvis på externa informationskällor. En känslighetsanalys är utförd med samma an-

taganden om kassaflöden för de kommande fem åren men med en diskonteringsränta före skatt om 18%. Inget 

potentiellt nedskrivningsbehov konstaterades föreligga vid denna högre diskonteringsränta.   

Diskonteringsränta före skatt och uthållig tillväxttakt som använts vid beräkning av nyttjandevärden följande; 

  2014  

Uthållig tillväxttakt 1,5%  

Diskonteringsränta  12,4%  

 

    Moderbolaget 

  

 

Produktteknologier och 

distributionsrättigheter 

 

Varumärken 

  2014 2013 2014 2013 

     Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0 0 

Anskaffning under året 1 269 - - - 

Anskaffning under året via förvärv av dotterföretag - - - - 

Försäljningar/utrangeringar - - - - 

Omräkningsdifferens - - - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 269 0 - 0 

 

  

  Ingående ackumulerade avskrivningar - - - - 

Årets avskrivningar - - - - 

Försäljningar/utrangeringar - - - - 

Omräkningsdifferens - - - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 - - 

 

  

  Ingående ackumulerade nedskrivningar - - - - 

Årets nedskrivningar - -   

Omräkningsdifferens - - - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 - - 

     

Redovisat värde vid periodens slut 1 269 0 0 0 

Anskaffning 2014 avser distributionsrättigheter Ester C, avskrivning påbörjas 2015-01-01 med 10% per år. 
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Not 8 Balanserade utvecklingskostnader 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 4 696 4 696 4 696 4 696 

Anskaffning under året 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Omräkningsdifferens 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 696 4 696 4 696 4 696 

     Ingående ackumulerade avskrivningar -3 589 -3 589 -3 589 - 3 589 

Årets avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Omräkningsdifferens 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 589 -3 589 -3 589 -3 589 

     Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 107 -1 107 -1 107 -1 107 

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Omräkningsdifferens 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 107 -1 107 -1 107 -1 107 

     

Redovisat värde vid periodens slut 0 0 0 0 

 

Not 9 Goodwill                 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 28 012 0 0 0 

Anskaffning under året 7 870 28 012 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Omräkningsdifferens 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 882 28 012 0 0 

     Redovisat värde vid periodens slut 35 882 28 012 0 0 

 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 

Återvinningsbart belopp för goodwill har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar 

utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserat på budgetar som godkänts av företagsledningen 

och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxt-

takt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden där MCN verkar. 

I bedömningen av framtida kassaflöden görs antaganden om i första hand volymtillväxt, diskonteringsränta samt 

långsiktig tillväxttakt. Ledningen har bedömt att den årliga volymtillväxten för verksamheten över den femåriga 

prognosperioden är ett viktigt antagande. Försäljningsvolymen i respektive period är den huvudsakliga orsaken till 

utvecklingen av intäkter och kostnader. Den årliga volymtillväxten baseras på tidigare resultat och ledningens för-

väntningar på marknadsutvecklingen. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar speci-

fika risker som gäller för de olika rörelsesegmenten. 
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Test av nedskrivningsbehov av koncernens goodwill baseras på antaganden för de kommande fem åren, med en 

nominell minskning därefter till en tillväxttakt om 1,5 (2) %. En diskonteringsränta på 12,3 (13,6) % har använts för dis-

kontering av bedömda kassaflöden.  Nedskrivningstestet för goodwill har inte resulterat i något behov av nedskriv-

ning.  En känslighetsanalys är utförd med samma antaganden om kassaflöden för de kommande fem åren men 

med en diskonteringsränta före skatt om 18%. Inget potentiellt nedskrivningsbehov konstaterades föreligga vid denna 

högre diskonteringsränta.   

 

Not 10 Inventarier 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 653 523 523 523 

Inköp 932 1 219 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 585 1 742 523 523 

     Ingående ackumulerade avskrivningar -641 -448 -479 -448 

Årets av- och nedskrivningar -431 -193 -21 -31 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 072 -641 -500 -479 

   Omräkningsdifferens 26 -89 0  0 

     Redovisat värde vid periodens slut 1 539 1 012 23 44 

 

Not 11 Andelar i koncernföretag 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Ingående ackumulerade anskaffningsvärden - - 83 005 24 005 

Företagsförvärv - - 22 401 59 000 

Justering köpeskilling - - -793 - 

Försäljning - - -119 - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - 104 494 83 005 

     Ingående ackumulerade nedskrivningar - - -17 831 -16 646 

Årets nedskrivningar - - - -1 185 

Utgående ackumulerade nedskrivningar - - -17 831 -17 831 

     Redovisat värde vid periodens slut - - 86 663 65 174 

 

 

År  2013 har en nedskrivning om 1 140 tkr gjorts avseende aktierna i Pharmanes. Aktierna har skrivits ner från 7 140 till 

6 000 vilket är aktiernas återvinningsvärde efter utfört nedskrivningstest.  Nedskrivningen ingår i posten Räntekostna-

der- och liknande resultatposter i resultaträkningen.  
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        Redovisat värde 

Företagets namn Org.nr Säte Andel* 2014 2013 

Nordic Immotech Sweden AB 556729-1363 Stockholm, Sverige 100 % 55 55 

Pharmanes AB 556852-8771 Stockholm, Sverige 100 % 6 000 6 000 

SCN Norge AS NO 971171324 Asker, Norge 100 % - 119 

Medica Clinical Nord Jönköping AB 556730-5189 Huskvarna, Sverige 100 % 58 207 59 000 

Nature Invest i Esperyd AB 556684-8320 Nässjö, Sverige 100 % 22 401 - 

      * avser både röster och kapital 

      

Nordic Immotech Sweden AB ägde per 2013-12-31 100 % av Nordic Immotech Aps i Danmark, som i sin tur på ba-

lansdagen ägde det danska bolaget Nordic Immotech Trading Aps till 100 %. Likvidation av de danska dotterbola-

gen har genomförts och den avslutades 1 juli 2014. 

Medica Clinical Nord Jönköping AB ägde på balansdagen 100 % av Medica Clinical Nord  AB, som i sin tur på ba-

lansdagen ägde Medica Clinical Nord Sverige AB, Medica Clinical Nord Norge AS och Medica CN International AB. 

Medica Clinical Nord Norge AS ägde på balansdagen 100 % av SCN Norge AS och Medtec Norge AS. 

 

Not 12 Kundfordringar 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Kundfordringar 

 

  

 

  

Kundfordringar brutto 13 752 5 923 514 1 110 

IB reservering för osäkra fordringar -447 0 -447 0 

Årets nedskrivningar  -692 0 0 0 

Årets reserviering för osäkra fordringar -50 -447 0 -447 

Kundfordringar netto 12 563 5 476 67 663 

 

   

  Åldersanalys av kundfordringar    

 

  

Ej förfallna kundfordringar 10 182 4 314 0 600 

Förfallna kundfordringar 1-30 dgr 1 006 735 0 0 

Förfallna kundfordringar >30 dgr 2 564  874 514 510 

Kundfordringar brutto 13 752 5 923 514 1 110 

     
Nedskrivningsbehovet bedöms i varje enskilt fall utifrån en bedömning av motpartens finansiella status samt framtida 

ställning. Verkligt värde överensstämmer med bokfört värde.  
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Not 13 Aktiekapitalets utveckling 

    Ökning av  Ökning av Totalt Totalt   

År Transaktion antalet aktier aktiekapital antal aktier aktiekapital Kvotvärde 

2005 Bolagets bildande 1 000  100 000  1 000  100 000  100,00  

2006 Split 1 000 : 1 999 000  0  1 000 000  100 000  0,10  

2006 Nyemission 500 000  50 000  1 500 000  150 000  0,10  

2006 Nyemission 264 718  26 472  1 764 718  176 472  0,10  

2006 Nyemission 112 641  11 264  1 877 359  187 736  0,10  

2006 Nyemission 976 495  97 650  2 853 854  285 385  0,10  

2006 Fondemission 2 853 854  285 385  5 707 708  570 771  0,10  

2006 Nyemission 1 297 000  129 700  7 004 708  700 471  0,10  

2006 Nyemission 383 500  38 350  7 388 208  738 821  0,10  

2006 Nyemission 500 000  50 000  7 888 208  788 821  0,10  

2007 Nyemission 2 747 253  274 725  10 635 461  1 063 546  0,10  

2007 Apportemission 2 105 263  210 526  12 740 724  1 274 072  0,10  

2007 Nyemission 2 050 000  205 000  14 790 724  1 479 072  0,10  

2008 Nyemission 1 232 560  123 256  16 023 284  1 602 328  0,10  

2009 Nyemission 1 780 000  178 000  17 803 284  1 780 328  0,10  

2009 Nyemission 3 700 000  370 000  21 503 284  2 150 328  0,10  

2010 Nyemission 2 300 000  230 000  23 803 284  2 380 328  0,10  

2010 Nyemission 14 700 000  1 470 000  38 503 284  3 850 328  0,10  

2010 Inlösen konvertibler 130 020  13 002  38 633 304  3 863 330  0,10  

2010 Nyemission 1 000 000  100 000  39 633 304  3 963 330  0,10  

2010 Nyemission 28 866 148  2 886 615  68 499 452  6 849 945  0,10  

2012 Nyemission 21 000 000 2 100 000 89 449 452 8 944 945 0,10 

2012 Nyemission 40 000 000 4 000 000  129 449 452 12 944 945 0,10 

2012 Nyemission 6 800 000 680 000 136 299 452 13 629 945 0,10 

2013 Nyemission 120 716 575 12 071 657 257 016 027 25 701 602 0,10 

2014 Nyemisison 23 606 250 2 360 625 280 622 277 28 062 227 0,10 

2014 Nyemission 16 667 000 1 666 700 297 289 277 29 728 928 0,10 

 

 

Not 14 Leverantörsskulder 

Av leverantörsskulderna avser 607 tkr skulder i moderbolaget som bestridits tillföljd av Tornadoprojektet. 
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Not 15 Upplåning  

 
Koncernen Moderbolaget 

 
2014 2013 2014 2013 

     

Långfristig 

    Banklån 4 600 0 0 0 

Andra lån 7 900 1 800 0 1 800 

Skulder avseende finansiell leasing  236 559 0 0 

Summa 12 736 2 359 0 1 800 

     

Kortfristig     

    Checkräkningskredit 1 427 996 0 0 

    Banklån 2 700 1 766 0  0 

   Andra lån 1 000 0 5 299 0 

   Skulder avseende finansiell leasing 717 286 0 0 

Summa 5 844 3 048 5 299 0 

 

 

Långfristiga lån avser dels banklån 4.600 tkr som amorteras med 2.700 tkr per år, leasingavtal 236 tkr, lån 3.000 tkr  från 

Nature Development AB avseende förvärvet av Nature Invest. Dessutom ingår skuld för tillläggsköpeskilling 4.900 tkr 

avseende förvärvet av Nature Invest, vilken förfaller till betalning senare än 1 år men inom 3 år efter förvärvet 1 juli 

2014. Räntesatsen är för banklånet 4,75% och för lånet på 3.000 tkr från Nature Development AB 8%.  Se vidare även 

not 20. 

 

Not 16 Checkräkningskredit 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Beviljad limit checkkredit 4 000 3 000 0 0 

Utnyttjad kredit 1 427 996 0 0 

     

 

Not 17 Ställda säkerheter 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Företagsinteckning 15 500 15 500 3 500 3 500 

Summa 15 500 15 500 3 500 3 500 
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Not 18 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm 

  Koncernen Moderbolaget 

  2014 2013 2014 2013 

     Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 2 413 1 710 21 31 

Ackordsvinster och resultat från förlikning 0 0 0 0 

Realisationsresultat avyttringar  26 0 0 0 

Realisation omräkningsreserver 0 0 0 0 

Avsättningar och övriga justeringar -1 794 -5 0 0 

Summa 645 1 705 21 31 

 

Not 19 Upplysningar om närstående 

Löner och ersättningar till styrelse och andra ledande befattningshavare i moderbolaget framgår av separat not. 

Övriga transaktioner med närstående enligt IAS 24, som ägt rum under 2013-2014, följer nedan. 

Närstående parter med vilka transaktioner skett 

2014 2013 

EVR (Enrico Vitali-Rosati, verkställande direktör) 

 

EVR (Enrico Vitali-Rosati, verkställande direktör) 

Handinter Kappa AG (Anders Uddén styrelseledamot) 

QV Management Service AB (Peter Sundberg CFO 

under 2013, Emma Chroona Ekonomiassistent) 

QV Management Service AB (Peter Sundberg CFO, 

Emma Chroona Ekonomiassistent) 

JB Corporate Advisors (Jim Blomqvist styrelseordf) JB Corporate Advisors (Jim Blomqvist styrelseordf) 

Modern Ekonomi Skaraborg AB (Mats Olsson styrelsele-

damot och CFO) 

Modern Ekonomi Skaraborg AB (Mats Olsson styrelsele-

damot och CFO) 

Esperyd Invest AB (Bengt Johansson styrelseledamot) Familjen Wallin (Björn Wallin fd styrelseordförande) 

Espander Life Science Partners AB (Mats Espander styrel-

seledamot) 

Eminova/Celest Financial Marketing AB (Lars Tegnander 

styrelsesuppleant) 

 NetProfit (Fredrik Kjällander fd VD) 

 

Diverse lån 

Lån inklusive räntor från QVPE 2014 2013 

 Lånets nominella värde 0 1 800 

 Räntor 51 319  

Total 51 2 119 

     

Lånet hade en räntesats på 16% och återbetalades i april 

2014    

Nyckelpersoner i ledande ställning 

MCN har under 2014 och 2013 köpt konsulttjänster av närstående personer och dess bolag. En del av dessa personer 

har innehaft tjänster som ledande befattningshavare. Nedan ersättningar inkluderar konsultarvode för löpande ar-

bete, vidarefakturerade kostnader samt fakturerade kostnader för provision baserat på kapitalanskaffning och ga-

ranti (exkl moms). 

Inköp av tjänster från närstående parter 2014 2013  

QV Management Service AB - 1 043  

JB Corporate Advisors  118 88  

EVR, Enrico Vitali-Rosati  1 178 400  

Espander Life Science Partners AB 22 -  

Esperyd Invest AB 1 097 -  

Modern Ekonomi Skaraborg AB 1 578 642  

Familjen Wallin - 148  

Eminova/Celest Financial Marketing AB - 65  

NetProfit - 50  

Total 3 993 2 436  

 

För ersättningar till ledande befattningshavare, se vidare upplysningar i not 3. 
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Not 20 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 

Genom sin verksamhet är koncernen utsatt för finansiella risker. Det övergripande syftet med koncernens finansiella 

riskhantering är att identifiera och kontrollera koncernens finansiella risker. Riskhanteringen är centraliserad till moder-

bolagets finansfunktion. Alla finansiella risker som finns eller uppstår i koncernens dotterbolag hanteras av den cen-

trala finansfunktionen. Undantaget är den kommersiella kreditrisken som vanligtvis hanteras av respektive dotterbo-

lag. De väsentligaste finansiella riskerna som koncernen exponeras för är valutarisk, ränterisk, finansieringsrisk, likvidi-

tetsrisk, kapitalrisk och kreditrisk. En sammanfattning av bolagets risker ges nedan. 

 

Finansieringsrisk 

Risken att bolaget inte kommer att ha kontinuerlig tillgång till nödvändig finansiering definieras som finansieringsrisk. 

Koncernen har tidigare anskaffat ytterligare kapital på kapitalmarknaden för att säkerställa tillräckliga medel med 

avseende på koncernens verksamhet och stabilitet. I samband med förvärv under 2014 har delar av köpeskilling 

finansierats genom riktad nyemission och bankupplåning. Styrelsen bedömer att koncernen har erforderlig finansie-

ring för att kunna för att bedriva verksamheten enligt nuvarande planer. 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk definieras som risken för att bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska 

åtaganden samt har minskad möjlighet att uppnå affärskritiska volymer. Styrelsen och ledningen granskar regelbun-

det koncernens löpande likviditetsrisker och likviditetsbehov som ett led i planeringsprocessen.  

 

 

Koncern  Mindre än  Mellan  Mellan  Mellan  mer än  

Tkr 3 mån  3 mån -1 år 1-2 år 2-5år 5 år 

      
Per 2014-12-31           

Upplåning 1 675 3 452 2 700 9 800 

 
Leverantörsskulder och övriga skulder 12 866 5 810 43 193 

 
Summa 14 541 9 262 2 743 9 993  

Per 201312-31           

Upplåning 351 2 411 0 0  

Leverantörsskulder och övriga skulder 11 295 1 018 286 0 

 
Summa 11 646 3 429 286 0  

      
Moderbolaget Mindre än  Mellan  Mellan  Mellan  mer än  

Tkr 3 mån  3 mån -1 år 1-2 år 2-5år 5 år 

      
Per 2014-12-31           

Upplåning 1 500 3 799 2 100 9 700  

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 608  1 094 0 0 

 
Summa 3 108 4 893 2 100 9 700 

 
Per 2013-12-31           

Upplåning 0 1 800 0 0 

 
Leverantörsskulder och övriga skulder 2 682 0 0 0  

Summa 2 682 1 800 0 0  
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Valutarisk 

Koncernens valutaexponering uppstår huvudsakligen genom exportförsäljning (transaktionsexponering), omräkning 

av balansposter i utländsk valuta samt vid omräkning av de av de utländska dotterbolagens nettoresultat och netto-

tillgångar (omräkningsexponering).  

Transaktionsexponering 

Eftersom MCN 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 fluktuerar med 

valutakurserna och därmed uppstår en transaktionsexponering. Då dessa transaktioner i dagsläget omfattar ringa 

summor ser MCN inte något större behov säkra upp mot denna.  

Omräkningsexponering 

Ingen kurssäkring av tillgångar och skulder har skett under 2014. Koncernens redovisade resultat påverkas av valuta-

kursförändringarna när de utländska dotterbolagens resultat omräknas till svenska kronor. Koncernens egna kapital 

påverkas av valutakursförändringarna när de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till svenska 

kronor. Då denna exponering är begränsad säkras den normalt inte.  

Ränterisk 

Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen 

för ränterisk avseende kassaflöde vilken delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. Upplåning som görs med 

fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. 

Kreditrisk 

Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för att motparten, exempelvis en kund, inte fullföljer sina åtaganden 

gentemot MCN. 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 kunder-

nas betalningsförmåga och hanteras vanligtvis av respektive dotterbolag genom noggrann bevakning av betal-

ningsmoral, uppföljning av kundernas finansiella rapporter samt genom god kommunikation. 

Koncernens totala kreditrisk är fördelad på ett fåtal kunder som står för en förhållandevis stor andel av koncernens 

kundfordringar. En bedömning av osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt att det fulla beloppet kom-

mer att kunna inflyta. Osäkra fordringar skrivs bort i sin helhet när förlusten är konstaterad. Vid utgången av året be-

döms inga kundfordringar vara osäkra. Bolaget arbetar idag med att bredda antalet kunder och på så sätt minska 

beroendet av några större enskilda kunder.  

Kreditrisker avseende koncernens övriga finansiella tillgångar, som omfattar likvida medel samt övriga finansiella 

tillgångar, utgörs av risken för utebliven betalning från motparten. Den totala kommersiella kreditexponeringen mots-

varas av det bokförda värdet på kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. 

Löptidsanalys av krediter genomförs för att ytterligare minimera riskerna.   

Kapitalrisk 

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att 

den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapi-

talstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.  

Framtida utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är exem-

pel på åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen. Se även punkten Likviditets- och 

finansieringsrisk ovan för vidare information. 
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Finansiella instrument per kategori 

  31 december 2014 

  

Låne- och  

kundfordringar 

Tillgångar 

 värderade till 

verkligt värde via 

resultat-räkningen Summa 

Kundfordringar 12 563 

 

12 563 

Övriga kortfristiga fordringar 943  943 

Likvida medel 4 168  4 168 

    

Summa 17 674  17 674 

 

  31 december 2014 

  

Skulder värde-

rade till verkligt 

värde via resul-

taträkningen 

Övriga finansiella 

skulder Summa 

Övriga långfristiga skulder 4 900 7 836  12 736 

Leverantörsskulder  11 051 11 051 

Övriga kortfristiga skulder 1 000 6 516 7 516 

    

Summa 5 900 25 403 31 303 

 

Tabellen ovan visar finansiella skulder värderade till verkligt värde. Skulden som är värderad till verkligt värde har 

klassificerats i nivå 3 i verkligt värde hierarkin då den är baserad på resultatutfall i det förvärvade bolaget (för ytterli-

gare beskrivning se not 21 Rörelseförvärv). De olika nivåerna definieras enligt följande: 

 Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1). 

 Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1 (nivå 2). 

 Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara data (nivå 3). 

 

 

  31 december 2013 

  

Låne- och  

kundfordringar 

Tillgångar 

 värderade till 

verkligt värde via 

resultat-räkningen Summa 

Kundfordringar 5 476 

 

5 476 

Övriga kortfristiga fordringar 2 248  2 248 

Likvida medel 4 131  4 131 

Summa 11 855  11 855 

 

 

  31 december 2013 

  

Skulder värde-

rade till verkligt 

värde via resul-

taträkningen 

Övriga finansiella 

skulder Summa 

Övriga långfristiga skulder  2 359 2 359 

Leverantörsskulder  9 684 9 684 

Övriga kortfristiga skulder 11 000 4 005 15 005 

    

Summa 11 000 16 048 27 048 
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Not 21 Rörelseförvärv 

Samtliga aktier i Nature Invest i Esperyd AB, org.nr 556684-8320 (nedan Nature Invest), förvärvades 2014-06-30. I Na-

ture Invest ingick även det helägda dotterbolaget Medtec Norge AS. Medtec såldes vidare inom koncernen per 

2014-10-01 till Medica Clinical Nord Norge AS.  

Den intäkt från Nature Invest som ingår i koncernens resultaträkning sedan 30 juni 2014 uppgår till 13.637 tkr. Nature 

Invest bidrog också med ett resultat före skatt på 879 tkr  för samma period.  

Om Nature Invest skulle ha konsoliderats från 1 januari 2014, skulle koncernens resultaträkning visa intäkter på 34.163 

tkr och ett resultat före skatt på 6.322 tkr. 

Preliminär förvärvskalkyl, Mkr 

 
Köpeskilling  

Likvida medel  9,0 

Emitterade aktier (16 667 000 stamaktier)  6,5 

Beräknad villkorad tilläggsköpeskilling  6,9 

Summa köpeskilling 22,4 

 

Utöver erlagd köpeskilling finns avtal om tilläggsköpeskilling som beskrivs nedan. Verkligt värde på de aktier som 

emitterats som köpeskilling är baserat på aktiekursen i SCN per 2014-06-30. I den preliminära förvärvskalkylen har 

bedömts att sådan tilläggsköpeskilling kommer att uppgå till 6,9 MSEK. Denna bedömning har gjorts utifrån progno-

sticerat resultatutfall för Nature Invest samt genomsnittlig aktiekurs på bolagets aktie på förvärvsdagen. Bedömning-

en av det prognosticerade resultatutfallet har inte förändrats jämfört med vid förvärvstidpunkten. 

 

Förvärvade tillgångar Verkligt värde 

Goodwill 7,9 

Försäljningsrättigheter 0,5 

Varumärken/produkträttigheter 12,0 

Materiella anläggningstillgångar 0,5 

Finansiella anläggningstillgångar 0,9 

Varulager 2,0 

Övriga omsättningstillgångar 3,9 

Likvida medel 2,8 

Långfristiga skulder 0,6 

Uppskjuten skatt 2,8 

Kortfristiga skulder 4,7 

Övriga rörelseskulder 0,0 

Summa 22,4 

 

Försäljningsrättigheter  kommer att skrivas av under 7 år medan varumärken antas ha en obestämbar nyttjandepe-

riod. Varumärken ingår med 12,0 Mkr. Förvärvsrelaterade kostnader har kostnadsförts i koncernens resultaträkning 

med 468 tkr. 

Villkorad köpeskilling 

Erhållandet av tilläggsköpeskillingen är baserat på resultatutfall (EBITDA) i Nature Invest AB under perioden 1 septem-

ber 2013 – 31 augusti 2017. Tilläggsköpeskilling om totalt 6,9 MSEK utgår enligt följande: 

i. För räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014 utgår tilläggsköpeskilling på 2 MSEK vid uppnått EBITDA om 

4,4 MSEK. Ingen tilläggsköpeskilling utgår vid lägre EBITDA. Innan räkenskapsårets utgång har 1 MSEK utbetalats och 

resterande 1MSEK utbetalas i februrari 2015. 

ii. För räkenskapsåret 1 september 2014—31 augusit 2015 utgår 1,5 MSEK vid uppnått EBITDA om 7 MSEK. Vid minst 6 

MSEK i EBITDA utgår 250 KSEK och vid minst 6,5 MSEK i EBITDA utgår 500 KSEK. 

iii. För räkenskapsåret 1 september 2015—31 augusti 2016 utgår 2,5 MSEK vid uppnått EBITDA om 10 MSEK. Vid minst 

7,5 MSEK i EBITDA utgår 250 KSEK, vid minst 8 MSEK i EBITDA utgår 500 KSEK och vid minst 9 MSEK i EBITDA utgår 1 MSEK. 

iv. För räkenskapsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 utgår 900 KSEK vid uppnått EBITDA om minst 13 MSEK. 
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Not 22 Händelser efter balansdagen 

 
Bolaget rekryterar Peter Karlsson till ny nordisk försäljningschef. 

 

Bolaget byter namn till Medica Clinical Nord Holding AB (publ). Det nya namnet kom att registreras hos Bolagsverket 

den 19 februari 2015. Från och med den 25 februari 2015 handlas Bolaget på Nordic MTF under kortnamnet MCNH. 

 

Bolaget lanserar ny hemsida och web-plattform, www.medicanord.se.  

 

Den 11 maj presenterades det nya samarbetet med Bausch & Lomb Nordic AB, ett exklusivt distributionsavtal med 

mera enligt pressmeddelande den 11 maj. 

 

 

  

http://www.medicanord.se/
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Vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2014 ska utgå. 

 

 

Aktieägarfakta 31 december 2014            Större aktieägare i moderbolaget per 31 december 2014 

 

Ticker: MCNH MTF 

Antal aktier: 297 289 277 

Antal teckningsoptioner: 2 0 000 000** 
** 1 teckningsoption= 1 aktie 

Antal aktieägare: ca 1.400 

ISIN: SE0001789793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med inter-

nationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de angivits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvi-

sande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvi-

sande 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. 

 

 

Stockholm den 11 maj 2015 

 

 

 

Jim Blomqvist   Jakob Johansson 

Styrelseordförande Verkställande direktör 

 

 

 

Bengt Johansson Frode Bohan  Anders Struksnes  

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

Joakim Jonasson Mats Espander   

Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 maj 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

Magnus Lagerberg 

Auktoriserad revisor 

Namn Antal aktier Andel 

   

QV Private Equity AB 49 845 944 16,77% 

Nature Development AB 30 589 517 10,29% 

Försäkr.bolaget Avanza Pension 18 995 904 6,39% 

Naturkost S.Rui AS 13 919 008 4,68% 

Nordnet Pensionsförsäkring AS 10 785 246 3,63% 

Lars Karlsson Hälsa AB 9 355 679 3,15% 

CBLDN SEB Life International Ltd 6 221 195 2,09% 

Nature i Esperyd AB 6 027 000 2,03% 

Karl Olov Eriksson 5 165 398 1,74% 

Handinter Kappa AG 4 439 799 1,49% 

Övriga ca 1.400 aktieägare 141 944 587 47,74% 

Totalt antal aktier 297 289 277  100,0% 


