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Förvaltningsberättelse 2009 

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnum-
mer 556692-9690, med säte i Stockholm, Sverige, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
verksamhetsåret 2009. 

Sedan den 19 november 2009 är SCN under företagsrekonstruktion vilket innebär att samtliga fordringsägare till 
skulder som uppkommit före den 19 november 2009 kommer omfattas av ett offentligt ackord. Med största 
sannolikhet kommer skulderna reduceras med cirka 75 procent. De konvertibla skuldebreven är efterställda och 
innehavarna av dessa kommer vid ett eventuellt avslut av företagsrekonstruktionen inte erhålla någon betalning. 
Företagsrekonstruktionen får maximalt pågå i 12 månader, det vill säga till och med den 19 november 2010.  

Till följd av konkursen i det tidigare danska dotterbolaget SCN Denmark AS samt nedläggningen av det ameri-
kanska dotterbolaget är moderbolagets och koncernens eget kapital förbrukat. Styrelsen har upprättat en kon-
trollbalansräkning för internt bruk och anser utifrån denna att några av de immateriella anläggningstillgångarna är 
upptagna till ett lägre värde än faktiskt marknadsvärde. Styrelsen anser därför att det inte föreligger något behov 
av att låta bolagets revisor granska kontrollbalansräkningen.  

Konkursen i det tidigare danska dotterbolaget SCN Denmark AS har också fått som konsekvens att koncernens 
resultaträkning delvis är baserad på oreviderade siffror.  

Styrelsen bedömer möjligheterna till kapitalanskaffningar som goda vilket gör att styrelsen anser att årsredovis-
ningen kan upprättas med antagande om going-concern. 

Konkursförvaltaren i SCN Denmark AS har reserverat sig för att invända mot den koncerninterna transaktionen 
som ägde rum den 23 december 2009 då SCN:s dotterbolag SCN Sverige AB förvärvande Nordic Immotech 
ApS från SCN Denmark AS. En av minoritetsägarna i Nordic Immotech ApS har även inlett ett skiljedomsförfa-
rande mot SCN Sverige AB mot bakgrund av förvärvet av de aktier i Nordic Immotech ApS som SCN Denmark 
AS tidigare innehavde. Sedan en tid tillbaka förs förhandlingar med dessa parter och det är styrelsens bedöm-
ning att en förlikning kommer att nås inom kort.  

Historisk finansiell utveckling 

Koncernens resultaträkningar 
  SCN* SCN* SCN* SCN*
MSEK 2009 2008 2007 2005/06
Nettoomsättning 31,2 46,6 16,2 2,6
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -18,1 -67,8 -59,5 -20,6
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -67,2 -80,2 -61,3 -21,2
Finansnetto 10,3 7,8 -0,7 0
Resultat efter finansiella poster -56,8 -72,4 -62,1 -21,2
Årets resultat -52,3 -73,0 -63,5 -21,2

Koncernens balansräkningar 
  SCN* SCN* SCN* SCN*
MSEK 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 20,2 81,2 71,9 0,3
Omsättningstillgångar 10,6 27,9 55,4 15,3

SUMMA TILLGÅNGAR 30,8 109,1 127,3 15,6

Eget kapital och skulder 
Eget kapital -25,2 12,6 59,1 10
Avsättningar 15,3 16,6 17,4 0
Långfristiga räntebärande skulder - 24,7 13,1 0
Kortfristiga räntebärande skulder 3,6 27,5 18,5 1,5
Övriga skulder 37,1 27,7 19,2 4,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30,8 109,1 127,3 15,6
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Koncernens kassaflödesanalyser 
  SCN* SCN* SCN* SCN*
MSEK 2009 2008 2007 2005/06
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -28,3 -72,0 -57,5 -20,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,0 -36,6 -48,5 -21,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten 19,7 6,0 -21,5 -0,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 10,5 79,8 32,6
Årets kassaflöde 2,6 -20,0 9,8 10,5
*IFRS  

Koncernens verksamhet och struktur 
SCN arbetar med utveckling och försäljning av nutraceuticals (kosttillskott med vetenskapligt bevisad effekt och 
säkerhet) på den internationella nutritionsmarknaden. Bolagets vision är att hjälpa människor att hjälpa sig själva 
till bättre hälsa och välbefinnande genom att utveckla och tillhandahålla högkvalitativa produkter, och samtidigt 
vara en ledande innovatör och ett lönsamt företag. 

För att åstadkomma detta har SCN byggt upp ett forsknings- och utvecklingsnätverk av internationella institutio-
ner, med det ansedda svenska medicinska universitetet Karolinska Institutet som bolagets huvudsamarbetspart-
ner. På försäljningssidan har SCN etablerat partnerskap med lokala försäljnings- och distributionspartners på 
varje marknad, med fokus på USA och utvalda marknader i Europa och Asien. 

Affärsidé 
SCN ska hjälpa breda konsumentgrupper att hjälpa sig själva till bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att ta 
fram, utveckla och sälja innovativa och väldokumenterade nutraceuticals i samarbete med utvalda samarbets-
partners internationellt. Genom att produkterna säljs som kosttillskott och i vissa fall djurfoder under tiden forsk-
ning pågår ska Bolaget vara lönsamt redan från en tidig fas i värdekedjan. 

Strategi 
SCN ska säkra en position bland de ledande aktörerna inom forskning och utveckling/vidareutveckling av nya 
och befintliga nutraceuticals genom att: 
• Etablera forskningssamarbeten med etablerade, högkvalitativa forskningsinstitutioner och följaktligen be-

driva kliniska studier som vetenskapligt bevisar effekten av egna och samarbetspartners produkter. 
• Marknadsföra Bolagets forskningssamarbeten, och således bli en ledande forsknings- och försäljningspart-

ner för företag och forskare som har högkvalitativa substanser/ nutraceuticals vilka de vill genomföra studi-
er kring, utveckla och nå ut med till de breda återförsäljar- och konsumentleden. 

SCN ska säkra en position bland de ledande aktörerna inom försäljning av nutraceuticals på Bolagets utvalda 
marknader genom att: 
• Etablera samarbeten med väletablerade och framgångsrika lokala distributörer som tar marknadsförings- 

och kostnadsansvar och distribuerar till butikskedjor och/eller slutkonsumenter. 
• Utnyttja konkurrensfördelarna i att Bolagets produkter har klinisk dokumentation och därmed visar en hög-

re kvalitet än flertalet konkurrerande produkter på marknaden. 

SCN ska vara ett lönsamt bolag och uppnå ett positivt rörelseresultat genom att: 
• Behålla en liten och flexibel organisation. 
• Sälja Bolagets produkter som kosttillskott fram till dess att de har tillräcklig vetenskaplig dokumentation av 

säkerhet, effekt och kan säljas som naturläkemedel/OTC-produkter. 
• Fokusera på väldokumenterade produkter med god försäljningspotential. 

• Bolagets försäljningspartners tar kostnader for marknadsföring och PR på de marknader där de är verk-
sam. 
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Historik 

2005 
I slutet av 2005 grundas Bolaget av bland annat Ulf Söderberg och Anders Struksnes. Bolaget tog i början över 
exportverksamheten av produkten CUUR från Bringwell AB. 

2006 
Under Bolagets första räkenskapsår, 2006, genomförs flera nyemissioner i syfte att kapitalisera Bolaget och 
genomför viss marknadsföring. 

I slutet av 2006 listas Bolaget på Nordic MTF och har cirka 200 aktieägare. 

2007 
Under 2007 inleds samarbetsavtal med ett flertal internationella aktörer om distribution av Bolagets produkter på 
bland annat den nordamerikanska marknaden. 

Vid halvårsskiftet 2007 genomför Bolaget förvärvet av det danska bolaget Nordic Phytopharma A/S (NPP) delvis 
genom egna aktier samt likvida medel. 

Genom förvärvet av NPP erhåller Bolaget även två nya patenterade och varumärkesskyddade produkter, Coldi-
zin och Immolina, med tillhörande befintliga kontrakt och kontrakt under förhandling, samt en etablerad och 
fungerande försäljningsorganisation mot marknader utanför USA. 

I slutet av 2007 noteras SCN på NGM Equity och Oslo Axess. 

2008 
Under andra kvartalet 2008 avslutas förhandlingarna med en forskningsgrupp ledd av bland annat professor 
Atkinson som resulterar i Scandivir bildas. Scandivir skall utveckla diagnostiska test för fetmaviruset AD36 samt 
forska kring möjliga behandlingsmetoder i samarbete med bland annat Karolinska Institutet. 

Under slutet av våren genomförs emission av aktier och konvertibler om totalt 37 MSEK i syfte att möjliggöra en 
snabbare expansion av Coldizin på den amerikanska marknaden. 

I början av tredje kvartalet 2008 avslutades förhandlingar avseende lanseringen av Coldizin i USA i samarbete 
med Bolagets amerikanska mass market partner som andra produkt efter CUUR. 

Under hösten värderas dotterbolaget Scandivir AB, som bildats tidigare under året, till 100 MSEK. SCN säljer en 
del av sin aktiepost, motsvarande 13,5 procent av Scandivir AB, till en grupp investerare för 13,5 MSEK. 

2009 
Under första kvartalet 2009 genomförs en riktad nyemission om totalt 8,9 MSEK som stärker Bolagets finansiella 
ställning. SCN kommunicerar även att flera åtgärder har vidtagits för att minska kostnadsmassan och för att 
anpassa Bolaget efter de marknadsförutsättningar som råder. 

SCN ingår ett exklusivt, strategiskt distributions- och leverantörsavtal avseende de patenterade produkterna 
Coldizin och Immolina i sydöstra Europa med en ledande aktör på den grekiska hälsomarknaden, Alapis S.A 

SCN erhåller 2 MSEK från deras kund Hirapharm S.A.R.L. efter ett ömsedigt beslut att avsluta distributionsrät-
tigheterna för tredje-partsprodukter i Frankrike, Belgien och Luxembourg. 

SCN minskar sin långfristiga skuld som uppkom i samband med konvertibelemissionen i maj 2008 med cirka 22 
MSEK. Drygt 89,4 procent av konvertibelinnehavarna erhöll aktier i Scandivir AB i utbyte baserat på en värdering 
om 100 MSEK.  

Under hösten 2009 förvärras Bolagets skuldsituation vilket i november leder styrelsen till att besluta om att an-
söka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Som ett led för att säkerställa rekonstruktionen säljer 
SCN ut den kvarvarande posten i Scandivir. 

I slutet av 2009 försätts SCN:s danska dotterbolag SCN Denmark A/S i konkurs. Konkursen bedöms ha liten 
effekt på Bolagets försäljning respektive resultat. 
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Produkter 
Immolina 
Immolina är ett patenterat och 
varumärkesskyddat kosttillskott 
baserat på ett extrakt från mik-
roalgen Spirulina. Såväl in vitro- 
som in vivo-studier har visat att 
Immolina stimulerar immunför-
svaret, framför allt genom aktive-
ring av makrofagerna, som är 
kroppens egna försvarsceller. 
Immolina är den mest verksam-
ma naturprodukt som hittills har 
upptäckts med avseende på 
aktivering av makrofagerna. 
Immolina lanserades av SCN 
under första kvartalet 2007. SCN 
innehar samtliga rättigheter till 
Immolina genom patentlicensie-
ring från NCNPR (Missisippiuni-
versitetet som även genomfört 
kliniska studier av produkten), 
men försäljningen är utlicensie-
rad till samarbetspartners på i 
bland annat USA och större 
delar av Europa med undantag 
för Norden. 

 

 

CUUR 
CUUR är ett patenterat och 
varumärkesskyddat naturligt 
kosttillskott för viktkontroll, som 
har visats öka effekten av en 
livsstilsförändring och kaloribe-
gränsad diet och ge snabbare 
viktförlust och en betydlig 
minskning av kroppsfettet. Pa-
tentet innehas av SCN. CUUR 
använder bevisade synergier 
mellan flera välkända ingredien-
ser, inklusive grönt te. En 
ökad förbränning i vila är en 
verkningsmekanism som har 
visats för flera produkter basera-
de på grönt te, inklusive CUUR. 
En klinisk studie är bland annat 
genomförd i Polen av Dr. Marcin 
Krotkiewski innan CUUR förvär-
vades från Bringwell som visar 
att CUUR bidrar till viktminsk-
ning. SCN lanserade CUUR 
under början av 2006 och har 
försäljningsrättigheterna i hela 
världen. 

 

Ledactin 
Ledactin är en patenterad och 
naturligt förbättrad mjölkprodukt. 
Patenten licensieras av SCN och 
Ledactin är varumärkesskyddat 
av SCN i Skandinavien. Ingredi-
enserna i Ledactin är koncentre-
rade mjölkproteiner från kor, 
som har immuniserats med anti-
gener från mänskliga patogener. 
Komjölk innehåller naturligt des-
sa proteiner men immunisering-
en av korna standardiserar hal-
terna. Kliniska studier genomför-
da av Stolle Milk Biologicals har 
visat att ingredienserna i kosttill-
skottet Ledactin har en positiv 
påverkan på kroppens smidig-
het. Ledactin är en unik produkt 
som är säker och tolereras väl av 
människokroppen. Ledactin 
lanserades under fjärde kvartalet 
2007 av SCN och Bolaget har 
försäljningsrättigheterna för 
Ledactin i Norden. 

Nya produkter 
SCN letar kontinuerligt efter undervärderade produkter som kan licensieras på en eller flera marknader. Med 
stöd av de marknadsföringskanaler som SCN förfogar över kan sedan produkterna lanseras i SCN:s regi. Bola-
get förfogar för närvarande inte över några nya ännu icke-introducerade produkter. 

Tabellen nedan visar SCN:s försäljning per produkt mellan åren 2007 och 2009. Tabellen inkluderar även produk-
ter som SCN inte längre förfogar försäljningsrättigheterna för. 

Försäljning fördelad per produktkategori 
  2009 2008 2007 

MSEK Helår Helår Helår 
Thin400 4,2 0,0 0,0 
Immolina 17,7 2,3 3,2 
Ledactin 0,0 0,0 1,0 
CUUR 1,9 26,6 6,5 
Membra7 1,0 2,3 0,0 
Coldizin 2,1 8,9 4,7 
Övriga produkter och intäkter 4,3 6,5 0,8 
Summa 31,2 46,6 16,2 
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SCN-aktien och ägarförhållanden 
Vid årets slut 2009 uppgick det totala antalet aktier i SCN till 21 503 284. Aktiekapitalet uppgick till 2 150 328,40 
SEK med ett kvotvärde på 0,1 SEK per aktie. Under året ökade antalet aktier med 5 480 000 aktier och aktieka-
pitalet ökade med 548 000 SEK genom två emissioner. Under Q1 2010 har ytterligare en emission genomförts, 
som ökade aktiekapitalet med 230 000 SEK och antalet aktier med 2 300 000. Antalet aktier per datumet för 
denna rapport uppgår därmed till 23 803 284. Därtill finns konvertibla skuldebrev utgivna som berättigar till teck-
ning av 130 019 nya aktier till en kurs om 20 SEK. 

Varje aktie i SCN ger rätt till en röst på årsstämman och extra bolagsstämmor, och det finns inga begränsningar 
för hur många röster varje aktieägare kan avge. Det finns endast ett aktieslag. Det finns ingen bestämmelse i 
bolagets bolagsordning som begränsar rätten att överlåta aktier. Bolaget känner inte till några avtal mellan aktie-
ägare som begränsar rätten att överlåta aktier. SCN har inte ingått några avtal som kan påverkas av ett offentligt 
uppköpserbjudande. 

SCN-aktien är föremål för handel på NGM Nordic MTF i Sverige. Vid årets slut 2009 var de största ägarna Phar-
mavie Consult A/S (ett danskt bolag ägt av Carsten Waern) som ägde 7,60 % av aktierna, Ulf Söderberg som 
direkt och indirekt ägde 6,68% och LKG Holding AS som ägde 6,51% av aktierna. För uppdaterad aktieägarin-
formation hänvisas till bolagets hemsida www.scnutrition.com. SCN:s anställda innehar inte aktier där rösträtten 
inte kan utövas direkt (exempelvis genom pensionsstiftelse). 

Styrelsen innehar bemyndigande från extra stämma som hölls 25 mars 2010 att emittera upp till 47 miljoner nya 
aktier intill nästa årsstämma. 

Namn Antal aktier Procentuell andel

Pharmavie Consult A/S (inkl närstående) 1 634 763 6,87%
Handinter Lambda AG 1 586 000 6,66%
Ulf Söderberg (inkl familj och bolag) 1 435 765 6,03%
LKG Holding AS  1 400 000 5,88%
Hintertux 1 300 000 5,46%
Handinter Kappa 1 228 666 5,16%
Banque Carnegie Luxembourg (förvaltare) 1 141 660 4,80%
Carl-Gustaf Ingelman  1 035 000 4,35%
Zinober 929 500 3,90%
Anders Struksnes 854 376 3,59%
Anders Uddén  823 500 3,46%
Avanza Pension (förvaltare) 707 506 2,97%
Escudeira AG 654 166 2,75%
SIX SIS AG 642 295 2,70%
Preco AS 507 595 2,13%
Enrico Vitali-Rosati 479 000 2,01%
Övriga 7 443 492 31,27%
Summa 23 803 284 100,00%

 

Väsentliga händelser under 2009 
I mitten av januari genomfördes en riktad emission om 8,9 MSEK till kursen 5 SEK per aktie. 
Under första halvåret har SCN sålt ytterligare aktier motsvarande drygt 11 % av Scandivir AB för 10,7 MSEK. 

I mitten av maj avyttrade SCN distributionsrättigheterna för tredjepartsprodukterna Femal och Poltit i Frankrike, 
Belgien och Luxemburg till Hirapharm S.A.R.L. mot en kontant ersättning om 2 MSEK. 

I slutet av juni beslutade styrelsen att emittera 3 700 000 aktier i SCN till kursen 1 SEK per aktie. Emissionen 
registrerades i augusti. 

Under perioden har långfristiga skulder hänförliga till emissionen av konvertibler i maj 2008 reducerats med un-
gefär 22 MSEK genom kvittning till aktier i Scandivir AB. 
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Betydande kostnadsreduktioner har gjorts, som har resulterat i reducerade kostnader för marknadsföringsaktivi-
teter och minimerade overheadkostnader. Reduktionen sker gradvis och kommer ge full effekt under slutet av 
året. 

Flera viktiga avtal har ingåtts med försäljnings- och marknadsföringspartners i Storbritannien, Grekland och 
Finland för Coldizin, Immulina och thin400. 

Den 17 augusti godkände Oslo Börs SCN:s ansökan om avnotering från Oslo Axess. Den sista handelsdagen 
där blir 17 september 2009. 

I mitten av augusti ingick SCN avtal med det amerikanska bolaget Aerus Holdings angående distribution av 
SCN:s produkt Immulina som kosttillskott världen över. För att Aerus Holding skall behålla de världsomfattande 
försäljnings- och distributionsrättigheterna skall Aerus Holding minst köpa varor motsvarande 250 MSEK under 6 
år.  

Jens Miöen utses till verkställande direktör i slutet av september. 

Handel av SCN:s aktie flyttas till NGM Nordic MTF. 

SCN lämnar in ansökan om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt den 19 november 2009. Rekonstruk-
tionen finansieras av att kvarvarande innehav i Scandivir avyttras. 

Det svenska dotterbolaget SCN Sverige AB förvärvar samtliga innehavda aktier i Nordic Immotech av SCN Den-
mark AS. Köpeskillingen uppgår till 8 185 000 DKK varav 185 000 DKK betalas kontant. 

SCN:s dotterbolag SCN Denmark försätts i konkurs den 30 december 2009. Konkursen medför liten effekt på 
koncernnivå genom koncerninterna transaktioner vilka ägde strax före konkursen. En konsekvens av konkursen i 
det danska dotterbolaget blir att det egna kapitalet i moderbolaget belastas med nedskrivning av aktier i dotter-
bolaget samt nedskrivning av fordran på dotterbolaget. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
SCN genomförde riktad kontantemission och emitterade 2 300 000 nya aktier till en kurs om 0,50 SEK per aktie. 

Styrelsen i SCN beslutade att lägga ner det amerikanska dotterbolaget SCN USA LLC. Nedläggningen innebar 
nedskrivningar i moderbolaget om cirka 23,6 MSEK vilka belastar moderbolagets resultat för 2009. Mot bak-
grund av nedskrivningen har styrelsen i SCN beslutat att upprätta kontrollbalansräkning för att pröva om det 
egna kapitalet är förbrukat. Styrelsen har utifrån den upprättade kontrollbalansräkningen konstaterat att det egna 
kapitalet är intakt. 

Styrelsen beslutade att ansöka om förlängning av rekonstruktionen och att senarelägga bokslutskommunikén 
med anledning av konkursen i Danmark. 

Minoritetsandelsägaren i Nordic Immotech ApS har påkallat ett skiljeförfarande avseende SCN-koncernens kon-
cerninterna överföring av andelarna i dottetdotterbolaget men styrelsen bedömer risken för förlust som mycket 
liten. 

Vid extra stämma den 25 mars 2010 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, 
intill nästa årsstämma, öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. 
Stämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag om att emittera teckningsoptioner till ledande befattnings-
havare och andra intressenter till bolaget. 

SCN avyttrar varumärkesrättigheterna till Thin400 till Bringwell i syfte att koncentrera verksamheten och möjlig-
göra större satsningar på kvarvarande produkter. Bringwell kommer ge SCN en royalty per såld produkt upp till 
ett förutbestämt belopp som betalning för varumärkesrättigheterna. 

Den fjärde juni 2010 registreras avvecklingen av det tidigare amerikanska dotterbolaget SCN USA LLC. Det är 
styrelsens bedömning att det inte föreligger några kvarvarande kostnader efter nedläggningen. 
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Omsättning och resultat för helåret 2009 
Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari till 31 december 2009 uppgick till 31,2 MSEK, en minskning 
med 15,4 MSEK jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan framförallt härledas till mycket 
lägre försäljning i USA vilket till stor del är en konsekvens av lägre marknadsföringsaktiviteter. Den europeiska 
försäljningen påverkades negativt under årets sista kvartal som en konsekvens av bolagets finansiella ställning. 
Valutakurseffekter har inte haft någon signifikant effekt på periodens försäljning.  

Koncernens totala rörelsekostnader exklusive av- och nedskrivningar uppgick till 49,3 MSEK (112,7) under peri-
oden 1 januari till 31 december 2009. Rörelsekostnaderna består av handelsvaror 13,3 MSEK (18,5), övriga ex-
terna kostnader 29,7 MSEK (80,4) samt personalkostnader 6,4 MSEK (15,5). Av- och nedskrivningar uppgick till 
49,0 MSEK (12,4) varav merparten härrör sig från nedskrivningen av immateriella anläggningstillgångar till följd av 
konkursen av det danska dotterbolaget SCN Denmark AS. EBIT för perioden 1 januari till 31 december 2009 
uppgick till -67,2 MSEK (-80,2). Resultatet efter skatt uppgick till -52,3 MSEK (-73,0) och inkluderar finansiella 
poster om 10,3 MSEK (7,7). Merparten av de finansiella intäkterna härrör sig från försäljningen av aktier i Scandi-
vir. Periodens skatt uppgick till 0,0 MSEK (0,0). 

Framtida utveckling 
SCN ser många intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, som har 
starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge 
negativa konsekvenser för konkurrerande produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN 
en fördel som ett av få bolag som har kliniska studier bakom produkterna.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
SCN är en internationell koncern, och därmed exponerad för en rad olika risker i den dagliga verksamheten som 
gör att alla bedömningar av framtida resultat blir behäftade med en viss osäkerhet. Dessa risker inkluderar bland 
annat, men är inte begränsade till, finansieringsfrågor, likviditetsrisker och andra finansiella risker, risker relatera-
de till regulatoriska frågor, skydd av intellektuell egendom, produktansvar, produktutveckling, risker relaterade till 
bolagets samarbetspartners prestationer, efterfrågan hos konsumenter, konkurrenssituationen på marknaden, 
bolagets begränsade historia och dess beroende av nyckelpersoner i personalen. 

Arbetet med att hantera och anpassa verksamheten till de risker som verksamheten exponeras mot pågår konti-
nuerligt. Om en risk identifieras är bolagets policy att uppskatta dess möjliga påverkan på bolaget, och vidta 
åtgärder för att se till att eventuella negativa följder blir så begränsade som möjligt. Vänligen se de finansiella 
noterna för ytterligare information om finansiella risker. 

Investeringar 
Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,3) under helåret 2009. Inga investeringar är planerade 
under 2010. 

Kassaflöde och finansiell status 
Per den 31 december hade koncernen likvida medel och kortfristiga placeringar om 2,6 MSEK (7,8), varav likvida 
medel uppgick till 2,6 MSEK (0,0). Vidare hade koncernen utnyttjad kreditfacilitet om 0,0 MSEK (1,5). Kassaflödet 
från den löpande verksamheten under för helåret uppgick till -21,0 MSEK (-36,6). Per balansdagen uppgick kon-
cernens egna kapital till -25,1 MSEK (12,6) och soliditeten var negativ (1,1). 

Moderbolaget 
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncer-
nen. Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till andra koncernbolag inom finans, redovis-
ning, administration och ledning. Moderbolagets intäkter, bestående av koncerngemensamma kostnader och 
räntor fakturerade till dotterbolag samt försäljning av Immolina uppgick till 10,3 MSEK (18,6) för helåret 2009. 
Resultatet efter skatt för helåret 2009 uppgick -113,9 MSEK (-9,6). Moderbolagets resultat har i väsentlig ut-
sträckning påverkats negativt genom konkursen av det danska dotterbolaget SCN Denmark AS samt genom 
beslutat att lägga ner det amerikanska dotterbolaget SCN USA LLC vilket medfört stora nedskrivningar, se vida-
re not 19.  

Personal 
Per den 31 december hade bolaget en halvtids anställd. Samma datum hade bolaget även 4 konsulter engage-
rade. Vid samma tidpunkt föregående år hade bolaget 10 heltidsanställda. 
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Styrelsens sammansättning och arbete 
SCN:s bolagsordning anger att styrelsen ska bestå av mellan tre och tio ledamöter. Vid årets slut bestod SCN:s 
styrelse av fyra ledamöter som tillsatts av årsstämman. Enligt styrelsens arbetsordning ska det hållas minst fem 
ordinarie styrelsesammanträden per år, och under 2009 hölls totalt 29 sammanträden inklusive det konstitueran-
de sammanträdet. VD framlägger vid varje möte i samband med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport 
över verksamheten. VD förser också styrelsen med regelbundna rapporter kring viktiga händelser och ekonomisk 
information i sammandrag. 

SCN började sin verksamhet 2006, och under uppbyggnadstiden de första åren har bolaget valt att ha en så 
enkel och transparent organisation och styrmodell som möjligt. Eftersom både verksamheten och räkenskaperna 
hittills har varit av relativt begränsad omfattning har bolaget valt att avvakta med att inrätta ersättnings- och 
revisionsutskott. Dessa frågor har istället behandlats av styrelsen i sin helhet. Bolagets aktieägare har även valt 
att avvakta med att inrätta en valberedning. För mer information, se bolagsstyrningsrapporten som finns tillgäng-
lig på www.scnutrition.com. 

Ersättning till ledande befattningshavare 
Styrelsen har valt att inte föreslå några ändringar i riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Nuva-
rande riktlinjer (som godkändes av årsstämman 2009) återfinns i bolagsstyrningsrapporten som finns tillgänglig 
på www.scnutrition.com. 

FoU och affärsutveckling 
Vad gäller studier har SCN fått positiva resultat för Immulina mot mänskliga sjukdomsbärande virus. Immulina 
har också visat positiva resultat i studier av tarmflorans hälsoeffekter. Studier på Immulina har fortsatt i samarbe-
te med KI och bolagets andra partners, tillsammans med utvärderingar och studier av verkningsmekanismer för 
nya kompositioner, och regulatoriska utvärderingar som krävs för att ta produkter till nya kategorier. På grund av 
bolagets ökade fokus på kostnadskontroll har inget nytt FoU-arbete påbörjats. 

Miljöfrågor 
SCN arbetar aktivt med miljöfrågor och med att reducera användningen av substanser som kan vara skadliga för 
miljön och att se till att verksamhetens miljöpåverkan minimeras. Moderbolaget SCN AB bedriver ingen miljöfar-
lig verksamhet som kräver tillstånd eller rapportering enligt tillämpliga lagar och regler. 

Utdelning 
Styrelsen och VD föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2009. 

Bolagsstyrning 
Se bolagsstyrningsrapporten som finns tillgänglig på www.scnutrition.com. 

Förslag till resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust i moderbolaget: 

Överkursfond 93 939 716
Balanserade vinstmedel 566 667
Årets förlust -113 891 987

- 19 385 604

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat, -113 891 987 kronor balanseras i ny räkning. 
Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till: 

Överkursfond -19 952 271
Balanserade vinstmedel 566 667

-19 385 604
 

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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Koncernens resultaträkning 
2009 2008 

kSEK not jan - dec jan - dec 
      
Rörelsens intäkter mm 
  Nettoomsättning 1, 2 31 229 46 649 

31 229 46 649 
  
Rörelsens kostnader 
  Handelsvaror -13 292 -18 525 
  Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -29 651 -80 451 
  Personalkostnader 6 -6 380 -15 487 
  Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -48 814 -11 458 
  Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 9 -252 -893 

Rörelseresultat -67 160 -80 165 
  
Resultat från finansiella investeringar 
  Finansiella intäkter 11 22 483 13 807 
  Finansiella kostnader 11 -12 140 -6 055 

Resultat efter finansiella poster -56 816 -72 413 
  
Skatt på årets resultat 12 4 536 -583 

Årets resultat -52 280 -72 996 

Omräkningsdifferens 5 040 3 139 
Nettoinvestering i dotterföretag - 6 377 
Summa övriga totalresultatposter 5 040 9 516 
Årets totalresultat -47 240 -63 480 

Årets resultat hänförligt till minoriteten -392 -3 964 
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -51 888 -69 032 

Årets totalresultat hänförligt till minoritet -392  2 413 
Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -46 848 -65 893 

Resultat per aktie 
Resultat per aktie före och efter utspädning 13 -2,79 -4,54 
Antal aktier vid årets slut, tusental 21 503 16 023 
Genomsnittligt antal aktier under året, tusental 18 745 15 202 
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Koncernens balansräkning 
   

kSEK not 2009-12-31 2008-12-31 
      

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
  Produktteknologier 14 13 069 18 746 
  Kundrelationer 15 - 19 374 
  Goodwill 16 - 27 708 
  Balanserade utvecklingskostnader 17 6 776 14 002 

19 845 79 830 

Materiella anläggningstillgångar 
  Inventarier 18 319 1 342 

319 1 342 

Summa anläggningstillgångar 20 164 81 172 
  

Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 
  Färdiga varor och handelsvaror 3 972 6 558 

3 972 6 558 

Kortfristiga fordringar 
  Kundfordringar 20 2 718 5 283 
  Skattefordran - 4 437 
  Övriga fordringar 1 039 3 082 
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 291 744 

4 048 13 546 

Kortfristiga placeringar 
  Övriga kortfristiga  22 - 7 829 

0 7 829 

Kassa och bank 23 2 611 11 

Summa omsättningstillgångar 10 631 27 944 
  

SUMMA TILLGÅNGAR 30 795 109 116 
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Koncernens balansräkning, forts 
   

kSEK not 2009-12-31 2008-12-31 
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
  Aktiekapital 24 2 150 1 602 
  Övrigt tillskjutet kapital 166 625 149 054 
  Omräkningsreserv 8 608 3 568 
  Övrigt intjänade vinstmedel inkl årets resultat -204 962 -153 074 

-27 579 1 152 

Minoritetens andel av eget kapital 2 427 11 423 

Summa eget kapital -25 152 12 573 

Skulder 
Långfristiga skulder 
  Konvertibla lån 25 - 24 651 
  Uppskjuten skatteskuld 12 4 125 8 661 
  Avsättningar 26 11 132 7 998 
  15 257 41 310 

Kortfristiga skulder 
  Checkräkningskredit 27 - 1 503 
  Leverantörsskulder 34 16 818 14 070 
  Skatteskulder - 817 
  Konvertibla lån 25 2 600 - 
  Övriga kortfristiga skulder 28 7 167 26 805 
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 12 088 12 038 
  Avsättningar 26 2 017 - 

40 690 55 233 

Summa skulder 55 947 96 545 

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 795 109 116 
  

Poster inom linjen 
Ställda säkerheter 30 2 500 2 500 
Ansvarsförbindelser inga inga 
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Koncernens eget kapitalräkning 1 januari – 31 december 2009 

kSEK 

 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Omräk-
nings-
reserv

Balans-
erade 

vinstmedel

 
 

Summa 

 
 

Minoritet 
Totalt eget 

kapital
   

Ingående eget kapital 1 jan 2009 1 602 149 054 3 568  -153 074 1 150 11 423 12 573

Årets totalresultat 5 040  -51 888  -46 848  -392  -47 240

Nyemission 548 12 052 12 600 12 600

Emissionskostnader -110 -110 -110

Återföring av advokatkostnader* 1 872 1 872 1 872

Övriga förändringar 3 757 3 757 -8 604 -4 847

Utgående eget kapital 31 dec 2009 2 150 166 625 8 608 -204 962 -27 579 2 427 -25 152

Ingående eget kapital 1 jan 2008 1 479 132 211 429 -84 042 50 077 9 010 59 087

Årets totalresultat 3 139 -69 032 -65 893 2 413 -63 480

Nyemission 123 12 202 12 325 12 325

Emissionskostnader -6 840 -6 840 -6 840

Övriga förändringar 11 481 11 481 11 481

Utgående eget kapital 31 dec 2008 1 602 149 054 3 568 -153 074 1 150 11 423 12 573

 

’) Avser återföring av tidigare fakturerade advokatarvoden i samband med emissionen och noteringen på Oslo Axess 2007. 
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Koncernens kassaflödesanalys 
2009 2008 

MSEK not jan - dec jan - dec 
      

Den löpande verksamheten   
  Rörelseresultat -67 160 -80 165 
  Justeringar för posten som inte ingår i kassaflödet 31 38 832 13 870 

-28 328 -66 295 

  Erhållen ränta 3 295 
  Erlagd ränta -314 -5 971 
  Betald skatt 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -28 639 -71 971 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Förändring av varulager 2 586 -716 
  Förändring av rörelsefordringar 9 498 7 118 
  Förändring av rörelseskulder -4 423 28 991 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 978 -36 578 

Investeringsverksamheten 
  Avyttring kortfristig placering 7 829 7 405 
  Investering/försäljning finansiella tillgångar -2 845 13 562 
  Balanserade utvecklingskostnader 0 -14 423 
  Försäljning av aktier i dotterbolag 31 14 672 - 
  Förvärv/avytting materiella anläggningstillgångar 15 -497 
  Utrangering av materiella anläggningstillgångar - - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 19 671 6 047 

Finansieringsverksamheten 
  Nyemissioner 31 5 410 5 485 
  Teckningsoptioner -
  Nettoförändring checkräkningskredit -1 503 550 
  Upptagna lån - 26 051 
  Amortering av skuld - -21 590 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 907 10 496 

Årets kassaflöde 2 600 -20 035 

Likvida medel vid årets början 11 20 046 
Kursdifferens i likvida medel - - 

Likvida medel vid årets slut 2 611 11 
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Moderbolagets resultaträkning 
2009 2008 

kSEK not jan – dec jan - dec 
      
Rörelsens intäkter mm 
  Nettoomsättning 1 10 270 18 628 

10 270 18 628 
      
Rörelsens kostnader 
  Handelsvaror -1 918 -302 
  Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -13 362 -14 515 
  Personalkostnader 6 -2 681 -6 216 
  Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 7 -475 -259 
  Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 9 -94 -97 
Rörelseresultat -8 260 -2 761 
  
Resultat från finansiella investeringar 
  Resultat från andelar i koncernbolag 10 -103 210 -15 870 
  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 3 666 14 087 
  Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -6 088 -5 062 
Resultat efter finansiella poster -113 892 -9 606 
  
Skatt på årets resultat 12 - - 

Årets resultat -113 892 -9 606 
 
  



Page 16 (40) 
 
 
 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Nybrogatan 59 4tr, 114 40 Stockholm, SWEDEN | corp.reg.no. 556692-9690 
Tel +46 8 586 107 80 | Fax +46 8 222 006 | info@scnutrition.com | www.scnutrition.com 

Moderbolagets balansräkning 
  

kSEK not 2009-12-31 2008-12-31 
      

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
  Balanserade utvecklingskostnader 17 5 197 2 905 

5 197 2 905 

Materiella anläggningstillgångar 
  Inventarier 18 198 359 

198 359 

Finansiella anläggningstillgångar 
  Andelar i koncernföretag 19 3 727 65 918 
  Fordringar hos koncernföretag - 72 644 

3 727 138 562 

Summa anläggningstillgångar 9 122 141 826 
  

Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 
  Färdiga varor och handelsvaror 1 444 779 

1 444 779 

Kortfristiga fordringar 
  Kundfordringar 20 231 153 
  Skattefordran - 575 
  Övriga fordringar 742 665 
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 271 396 

1 244 1 789 

Kassa och bank 23 2 013 11 

Summa omsättningstillgångar 4 701 2 579 
  

SUMMA TILLGÅNGAR 13 823 144 405 
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Moderbolagets balansräkning, forts 
   

kSEK not 2009-12-31 2008-12-31 
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
  Aktiekapital 24 2 150 1 602 

2 150 1 602 

Fritt eget kapital 
  Överkursfond 93 940 89 732 
  Balanserad vinst 567 567 
  Årets resultat -113 892 -9 606 

-19 385 80 693 

Summa eget kapital -17 235 82 295 

Skulder 
Långfristiga skulder 
  Konvertibla lån 25 - 24 651 
  Avsättningar 26 - 7 273 
  0 31 924 

Kortfristiga skulder 
  Checkräkningskredit 27 - 958 
  Leverantörsskulder 34 12 372 10 876 
  Skulder till koncernföretag 3 075 220 
  Skatteskulder 111 - 
  Konvertibla lån 25 2 600 - 
  Övriga kortfristiga skulder 28 957 8 631 
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 9 926 9 501 
  Avsättningar 26 2 017 - 

31 058 30 186 

Summa skulder 31 058 62 110 

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 823 144 405 
  

Poster inom linjen 2009-12-31 2008-12-31 
Ställda säkerheter 30 2 500 2 500 
Ansvarsförbindelser inga inga 
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Moderbolagets eget kapitalräkning 1 januari – 31 december 2009 

kSEK Aktiekapital
Övrigt tillskju-

tet kapital
Balanserade 

vinstmedel  Årets resultat Summa

 

Ingående balans 1 januari 2009 1 602 89 732 567 -9 606 82 295

Nyemission 548 12 052  12 600

Emissionskostnader -110  -110

Övriga förändringar *) 1 872  1 872

Disposition av föregående års resultat -9 606 9 606 0

Årets resultat -113 892 -113 892

Utgående balans 31 december 2009 2 150 93 940 567 -113 892 -17 235

 

Ingående balans 1 januari 2008 1 479 116 530 567 -32 162 86 414

Nyemission 123 12 204  12 327

Emissionskostnader -6 840  -6 840

Disposition av föregående års resultat -32 162 32 162 0

Årets resultat -9 606 -9 609

Utgående balans 31 december 2008 1 602 89 732 567 -9 606 82 295

 

’) Avser återföring av tidigare fakturerade advokatarvoden i samband med emissionen och noteringen på Oslo Axess 2007. 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 
2009 2008 

MSEK not jan - dec jan - dec 
      

Den löpande verksamheten    
  Rörelseresultat -8 260 -2 761 
  Justeringar för posten som inte ingår i kassaflödet 31 -9 471 -20 092 

-17 731 -22 853 

  Erhållen ränta 2 3 935 
  Erlagd ränta -313 -5 062 
  Betald skatt 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital -18 042 -23 980 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
  Förändring av varulager -665 108 
  Förändring av rörelsefordringar 545 4 278 
  Förändring av rörelseskulder 5 601 12 034 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 561 -7 560 

Investeringsverksamheten 
  Lämnade aktieägartillskott -1 632 -18 349 
  Förvärv av dotterbolag -123 - 
  Avyttring kortfristig placering - 7 405 
  Investering i finansiella tillgångar -30 057 
  Balanserade utvecklingskostnader -2 845 -3 164 
  Försäljning av aktier i dotterbolag 14 672 13 512 
  Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - 
  Utrangering av materiella anläggningstillgångar 39 175 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 10 111 -30 478 

Finansieringsverksamheten 
  Nyemissioner 5 410 5 485 
  Nettoförändring checkräkningskredit -958 958 
  Upptagna lån - 26 051 
  Amortering av skuld - -8 500 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 452 23 994 

Årets kassaflöde 2 002 -14 044 

Likvida medel vid årets början 11 14 055 
Kursdifferens i likvida medel - - 

Likvida medel vid årets slut 2 013 11 
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NOTER 

Allmänt 
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), nedan SCN, är ett svenskregistrerat företag med säte i 
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är: Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), Nybrogatan 59, 
4tr, 114 40 Stockholm. 

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

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 21 juni 2010. Koncer-
nens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att framläggas för 
beslut om fastställelse på årsstämman den 30 juni 2010. 

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 Interpreta-
tions 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 samma redovisningsprinciper som koncernen förutom 
i de fall dessa strider mot Årsredovisningslagen och tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. De redovis-
ningsprinciper för moderbolaget som avviker från koncernens framgår av avsnittet "Moderbolagets redovis-
ningsprinciper". 

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som 
används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncern-
redovisningen 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 
antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och 
antagandena baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.  

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

Kritiska uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen 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. 

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

Koncernredovisning och konsolideringsprinciper 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma företa-
gets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
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Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag be-
traktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess 
skulder och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet 
på förvärvade identifierade nettotillgångar utgör goodwill. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs 
genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. Dotterbolagets finansiella rapporter tas in i koncernredovis-
ningen från och med den dag det bestämmande inflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det 
upphör. 

Alla koncerninterna transaktioner och vinster har eliminerats i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisning-
en. 

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 genom-
snittskurs. Den omräkningsdifferens som uppkommer i samband med valutaomräkningen förs direkt till eget 
kapital. 

Goodwill och övriga immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod följs löpande och prövas årligen 
med avseende på nedskrivningsbehov, eller oftare om indikationer finns att tillgången minskat i värde. För vidare 
läsning hänvisas till rubriken ”Nedskrivningar” nedan. 

Ändrade redovisningsprinciper 2009 
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden har trätt i kraft under. Nyheter eller ändringar som 
blir tillämpliga från och med räkenskapsår efter 2009 har inte förtidstillämpas. I den mån förväntade effekter på 
de finansiella rapporterna av tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalan-
den inte beskrivs nedan, har SCN ännu inte gjort en bedömning av dess effekter.  

IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden trädde i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas 
från och med detta datum. Standarden definierar vad ett rörelsesegment är och vilken information som ska läm-
nas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån led-
ningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på samma sätt som den används i den interna rapporte-
ringen. IFRS 8 är en ren upplysningsstandard varför den inte har någon effekt på koncernens resultat- och ba-
lansräkningar, kassaflöde och egna kapital. SCN gör bedömningen att tillämpningen av IFRS 8 inte medför nå-
gon ändring av koncernens segment. 

IAS 1 tillägg Utformning av finansiella rapporter.  Tillägget trädde i kraft den 1januari 2009 och gäller för räken-
skapsår som påbörjas från och med detta datum. Tillägget behandlar presentationsformen för balansräkning, 
resultaträkning och kassaflöde och innehåller krav på tillkommande uppställningsformat för förändringar i perio-
dens resultat hänförliga till icke ägarrelaterade transaktioner. Koncernen tillämpar inte tillägget till IAS 1 från och 
med den 1 januari 2009, och medför inte någon inverkan på koncernens räkenskaper. 

IAS 23 tillägg Lånekostnader. Tillägget trädde i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbör-
jas från och med detta datum. Tillägget innebär att lånekostnader skall inräknas i en tillgångs anskaffningsvärde i 
de fall de är direkt hänförliga till tillgångar som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa 
för avsedd användning eller försäljning. Enligt nuvarande redovisningsprincip kostnadsförs lånekostnader i kon-
cernen. Tillägget, med den förändring av redovisningsprincip det innebär för koncernen, förväntas inte att få en 
väsentlig inverkan på koncernens räkenskaper. 

IFRS 3R Rörelseförvärv och IAS 27R Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Standarden trädde i 
kraft den 1 juli 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas från och med detta datum. Standarden innehåller 
förändringar av hur framtida förvärv kommer att redovisas bland annat vad avser redovisning av transaktions-
kostnader, eventuella villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Koncernen kommer att tillämpa standar-
den från och med den 1 januari 2010. Tillämpningen kommer framåtriktat att påverka redovisningen av förvärv 
som görs efter tidpunkten för ikraftträdandet. 

Principer för internprissättning 
SCN tillämpar internprissättning mellan koncernbolagen och detta sker på marknadsmässiga villkor. Detta inne-
bär att interna kunder inte behandlas på annat sätt än externa kunder. Den internfakturering som skett under 
2009 har i allt väsentligt handlat om vidarefakturering av koncerngemensamma kostnader samt royalties. Royal-
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tyn grundar sig på den försäljning som sker i dotterbolag men där moderbolaget äger försäljningsrättigheterna till 
själva produkten och har utlicensierat försäljningen till ett dotterbolag. 

Redovisning av intäkter 
SCN: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 tillförlitligt 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 han-
delsvillkor. 

Royaltyintäkterna utgörs till största del av intäkter från vårt samarbete med det amerikanska bolaget Inverness 
Medical Innovations, Inc och bokförs då Inverness levererat produkterna som royaltyn avser till sin kund. Royal-
tyintäkterna redovisas under rörelsens intäkter. 

Segmentsredovisning 
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller 
tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är 
utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. SCN har delat upp sin rapportering i seg-
ment och denna information lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen. Koncernens primära segment 
är geografiska marknader, och dessa utgörs av Norden, USA och Övriga länder. Inget sekundärt segment be-
döms finnas.  

Leasingavgifter 
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Leasade anlägg-
ningstillgångar där koncernen i allt väsentligt står för samma risker och förmåner som vid direkt ägande klassifi-
ceras som finansiell leasing. Leasing av tillgångar där uthyraren i allt väsentligt kvarstår som ägare tilltillgången 
klassificeras som operationell leasing och leasingavgiften kostnadsförs. Koncernens har inga leasingavtal. 

Skatt 
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjutna skattefordringar i 
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa 
kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. 

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

Immateriella anläggningstillgångar 

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

Produktteknologier och kundrelationer 
Förvärvade produktteknologier och kundrelationer som har en bestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaff-
ningskostnad minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kost-
naden för produktteknologier och kundrelationer över deras bedömda nyttjandeperiod. 
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Avskrivningsprinciper 
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen över de immateriella tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder, såvi-
da inte sådana nyttjadeperioder är obestämda. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum 
då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: 

• Produktteknologier 12-14 år 
• Kundrelationer 5-10 år 

Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning som utförs i syfte att vinna ny vetenskaplig eller teknisk kunskap, kostnadsförs när de upp-
kommer i enlighet med IAS 38. 

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

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. Net-
toförsäljningsvärdet beräknas som försäljningspris med avdrag för försäljningskostnader.  

Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indika-
tion 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 beräk-
ning av nyttjandevärdet har flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. 
En redogörelse för dessa återfinns i not 16. De framtida kassaflödena diskonteras med en diskonteringsfaktor 
som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången.  
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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 upp-
lupet 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 nedskriv-
ning belastar 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 aktuellt, 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 
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS39. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel och kortfristiga 
placeringar och kundfordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, utgivna skuld- och 
egetkapitalinstrument samt låneskulder. 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 anskaffningstid-
punkten. 

Redovisning av finansiella instrument 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets av-
talsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motpar-
ten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leveran-
törsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras. Förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell 
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.  

Klassificering av finansiella instrument 
IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det 
finansiella instrumentet. Företagsledningen bestämmer klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. Kate-
gorierna är följande: 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för handel och andra finansiella 
gillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klassificeras som innehav 
för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. 

Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträk-
ningen. 

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar, som inte är derivat, som har fastställda betalningar 
eller fastställbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. Tillgångar i denna kategori värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid 
anskaffningstidpunkten. Tillgångar med kort löptid diskonteras inte. Kundfordringar redovisas till det belopp som 
förväntas inflyta och bedöms individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. 
Övriga fordringar klassificeras som långfristiga fordringar om innehavstiden är längre än ett år och om de är 
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kortare som övriga fordringar. Eventuella nedskrivningar på långfristiga lånefordringar redovisas som en finansiell 
post. 

Finansiella tillgångar som kan säljas 
Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar, som inte är derivat, där tillgångarna identifieras som att 
den kan säljas eller inte klassificeras i någon av de två ovanstående kategorierna. Tillgångar i denna kategori 
värderas löpande till verkligt värde med värdeförändring mot eget kapital. Vid den tidpunkt placeringarna bokas 
bort från balansräkningen omförs tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital till resultaträk-
ningen.  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel, exempelvis derivat. Skulder i denna katego-
ri värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. 

Övriga finansiella skulder 
Lån samt övriga finansiella skulder, såsom leverantörsskulder, inkluderas i denna kategori. Skulderna värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till 
nominellt belopp. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga skulder har en 
förväntad löptid kortare än ett år. 

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 koncer-
nens likvida medel ingår koncernens behållning på koncernkonton och övriga bankkonton samt kortfristig pla-
cering. Likvida medel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta innebär att koncernens likvida medel en-
dast är utsatta för en obetydlig risk för valutafluktuationer. 

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

Som beskrivs under rubriken ”Finansiella instrument” ovan så har långfristiga skulder en förväntad löptid längre 
än 1 år medan kortfristiga har en löptid kortare än 1 år. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen, till rapportvalutan enligt transaktionsda-
gens 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 ford-
ringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

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

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalyserna är upprättade enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medför in- eller utbetalningar. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro etc. samt pensioner redovisas i 
takt med intjänandet. Vad avser pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa 
som avgiftsbestämda. För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende 
juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader 
i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten då premier erläggs. 
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Redovisning av resultat per aktie 
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare 
och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter 
utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande 
potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från utgivna teckningsoptioner.  

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för noterade juri-
diska personer. 

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. 

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna om operationell leasing. 

Aktieägartillskott redovisas i moderbolaget i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp UFR 2. 
Det innebär att aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar 
hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. 

Not 1 Uppgift om bolagets intäkter samt försäljning och inköp inom samma koncern 

FÖRSÄLJNING OCH INKÖP INOM KONCERNEN  
Moderbolagets intäkter från dotterbolagen har uppgått till MSEK 7,1 (18,6). Moderbolagets försäljning till dotter-
bolag utgörs i allt väsentligt av arvode för koncerngemensamma tjänster. 

Nettoomsättning fördelad på väsentliga intäktsslag 
Koncernen Moderbolaget 

Intäktsslag 2009 2008 2009 2008

Försäljning av varor 24 371 34 280 2 004 74
Royalty från tredje part 1 829 12 219 - -
Koncernintern försäljning - - 7 118 18 404
Övriga rörelseintäkter 4 198 - 317 -
Vidarefakturerade kostnader till tredje part 831 150 831 150

  Summa 31 229 46 649 10 270 18 628
De 2 MSEK som SCN erhåll från Hirapharm S.A.R.L. vid avyttringen av distributionsrättigheterna för tredjepartsprodukterna 
Femal och Poltit i Frankrike, Belgien och Luxemburg återfinns under övriga rörelseintäkter.  

Not 2 Segmentsredovisning Koncernen 2009 

Per geografisk marknad 

kSEK Norden USA Övriga marknader Elimineringar Koncernen 

 Intäkter och resultat 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Extern nettoomsätt-
ning 29 400 7 849 1 829 26 072 0 12 728 0 - 31 229 46 649
Intern nettoomsätt-
ning 18 889 16 036 - - 0 - -18 889 -16 036 - -
Resultat per rörelse-
gren -13 581 -66 290 -8 099 -30 206 0 - -45 480 16 331 -67 160 -80 165
Finansiella poster -97 791 22 052 73 126 -3 849 0 - 29 009 -10 451 10 344 7 752
Skattekostnad/intäkt 0 -583 0 - 0 - 4 536 - 4 536 - 583
Nettoresultat -166 684 -34 672 65 027 -42 072 0 - 49 377 3 748 -52 280 -72 996

kSEK Norden USA Övriga marknader Elimineringar Koncernen 

 Övriga upplysningar 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Summa tillgångar 32 840 194 307 331 2 637 - - -2 376 -87 828 30 795 109 116
Skulder 39 059 98 917 4 018 75 369 - - -278 -80 060 42 799 94 226
Avsättningar 13 149 7 998 - - - - 0 - 13 149 7 998
Investeringar 0 454 - 43 - - 0 - 0 497
Av- och nedskriv-
ningar -2 394 -32 924 -110 -43 - - 0 18 345 -49 066 -14 622
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Not 3 Övriga externa kostnader 
Koncernen Moderbolaget 

 kSEK 2009 2008 2009 2008

Marknadsföring och PR -3 576 -39 500 -727 -2 230
Konsultkostnader  -7 957 -13 053 -6 720 -5 925
Resor -1 570 -4 909 -1 147 -2 617
Advokatkostnader  -3 313 -2 241 *) 280 -859
Forskning och utveckling -2 205 -952 -189 -797
Övrigt -11 031 -19 796 -4 859 -2 087
Summa -29 651 -80 451 -13 362 -14 515

*) Moderbolaget erhöll under räkenskapsåret krediteringar för tidigare fakturerade advokatarvoden. 

Not 4 Operationell leasing 
Koncernen Moderbolaget 

kSEK 2009 2008 2009 2008

Årets leasingkostnader 
Räkenskapsårets minimileaseavgifter - -1 363 - -732

Summa 0 -1 363 0 -732

Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008

Framtida avtalade minimileaseavgifter 
Inom ett år - -505 - -300
Mellan ett och fem år - -2 020 -     

Summa 0 -2 525 0 -300
Leasingkostnader avsåg hyra av lokaler samt garageplats under 2008. Koncernen har inga leasingåtaganden per balansdagen. 
Bolaget hyr en lokal i Stockholm på månadsbasis sedan den 1 januari 2010. 

Not 5 Upplysningar om revisorernas arvode 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Ernst & Young 
   revisionsuppdrag 896 826 896 726
   övriga uppdrag 75 - 75 -
Price Waterhouse Coopers 
   revisionsuppdrag - 198 - -
   övriga uppdrag - - - -

Summa 971 1 024 971 726

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

MEDELTALET ANSTÄLLDA 
2009 2008 

Antal Varav Antal Varav 
  Anställda män anställda män 

Moderbolaget 
Sverige 2 60% 4 50%
Danmark - 0% - 0%
Totalt i moderbolaget 2 60% 4 50%

Dotterföretag 
Sverige - 0% - 0%
Danmark 3 33% 4 25%
Norge - 0% - 0%
USA 1 0% 2 0%

Totalt i dotterföretag 4 0% 6 17%

Totalt i koncernen 6 37% 10 30%
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LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 
2009 2008 

Löner och 
andra ers. 

Soc. kostn 
(varav pensions 

kostnader)

Löner och 
andra ers. 

Soc. kostn 
(varav pensions 

kostnader)

      
Moderbolaget 2 157 812 (180) 4 562 1 813 (460)

Dotterföretag 2 873 853 (0) 6 755 1 547 (691)

Koncernen 5 030 1 665 (180) 11 317 3 360 (1 151)

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE MELLAN STYRELSELEDAMÖTER OCH ANSTÄLLDA 
2009 2008 

Styrelse och 
VD 

Övriga an-
ställda 

Styrelse och 
VD 

Övriga an-
ställda 

Moderbolaget *) 473 1 684 955  3 607 

Totalt i moderbolaget 473 1 684 955 3 607

Dotterföretag i Sverige - - - -
Dotterföretag utomlands  
  Norge - - - -
  Danmark - 2 134 - 4 912
  USA - 1 592 - 1 843

  

Totalt i dotterföretag - 3 726 - 6 755

Totalt i koncernen 473 5 410 955 10 362
*) Beloppet består av 309 kSEK (fg år 425) styrelsearvode samt 164 kSEK (fg år 530) lön till VD Jens Miöen (fg år Ulf Söder-
berg). 
Av moderbolagets pensionskostnader avser kSEK 0 (0) bolagets styrelse och 0 kSEK (53) bolagets VD. 
Av koncernens pensionskostnader avser kSEK 0 (0) bolagets styrelse och 0 kSEK (53) bolagets VD.  

STYRELSELEDAMÖTER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

2009 2008 

  
Antal på ba-
lansdagen Varav män 

Antal på ba-
lansdagen Varav män 

Koncernen 

Andra ledande befattningshavare 1 100% 6 71% 

Moderbolaget 

Styrelseledamöter 4 100% 3 100% 

Verkställande direktör 1 100% 1 100% 

Andra ledande befattningshavare 2 100% 3 67% 

ERSÄTTNING TILL STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

 2009 
Grundlön/ 

Styrelsearvode
Rörlig 

ersättning
Andra 

förmåner
Pensions-
kostnader 

Övrig ersätt-
ning Summa

Jörn Erik Aas, ordförande 50 - - - 400  400
Ulf Söderberg, fd verkställande direktör 120 - - - - -
Anders Uddén - - - - - -
Carsten Waern, fd Verkställande direktör 70 - - - - -
Tore Eiklid (ledamot sedan årsstämman 2009) -

Summa styrelsearvode 240 0 0 0 400 400

Ulf Söderberg, fd Verkställande direktör  1 116 - - - - 1 116
Jens Miöen, Verkställande direktör 164 - - - - 164
Carsten Waern, fd Verkställande direktör - - - - 141 141
Andra ledande befattningshavare (4 personer) 3 970 - - - - 3 970

Summa ersättningar till VD och ledande be-
fattningshavare 5 250 0 0 0 141 5 391

Summa ersättningar till styrelse, VD och andra 
ledande befattningshavare 5490 0 0 0 541 5 791

STYRELSEARVODEN 
I enlighet med bolagsstämmans beslut utgår arvode till styrelsens ordförande med 200 kSEK och till övriga styrelseledamöter 
med 100 kSEK per person och helår. Ingen ersättning har utgått till styrelsens ledamöter på frivillig basis sedan årsstämman 
2009 mot bakgrund av Bolagets finansiella situation. 

ARVODE TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Tre personer har tjänstgjort som verkställande direktör under 2009; Jens Miöen, Ulf Söderberg och Carsten Waern. Miöen har 
sedan slutet av september 2009 varit inhyrd verkställande direktör på konsultbasis och har enligt avtal fakturerat 164kSEK 
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genom bolaget Phara AB. Dessförinnan var Ulf Söderberg inhyrd verkställande direktör genom bolaget U.S i Ljungå Förvaltning 
AB sedan den 31 januari 2009. Under tiden fakturerade Söderberg konsultarvode om 1 116 kSEK. Dessförinnan var Carsten 
Waern var inhyrd verkställande direktör genom Pharmavie Consult. Carsten Waern erhöll totalt ersättning om 141 kSEK för 
perioden som verkställande direktör. 
 
Avsteg från redovisade riktlinjer med avseende på ersättningspolicy får beslutas av styrelsen om det i enskilt fall finns särskilda 
skäl till det. Styrelsen har under året gjort avsteg från riktlinjerna då det beslutades att Jens Miöen, Ulf Söderberg och Carsten 
Waern skulle avlönas genom att teckna konsultavtal med respektive bolag.  
Ovan avsteg har emellertid ej medfört ökade kostnader för bolaget utan konsultarvodena har legat i linje med vad Verkställan-
de Direktör skulle erhållit i form av fast lön, sociala avgifter, pensionsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring skulle denne varit 
anställd. 

ARVODE TILL ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget uppgick till 4,0 MSEK (6,5). Med övriga 
ledande befattningshavare avses de 4 personer som tillsammans med verkställande direktören utgjorde SCNs ledningsgrupp 
under 2009. SCN har utöver Verkställande direktörer haft fyra personer i ledningsgruppen inhyrda som konsulter under 2009. 
Anders Struksnes har varit inhyrd som Vice President via bolaget Nutri Invest AS respektive AVS Consult, Danilo Copiz som VP 
Sales via bolaget Gel-S International, Enrico Vitali-Rosati som VP Sales via bolaget EVR samt Nils Stiernstedt som CFO via 
Kalm SARL (se not 33). Årets konsultarvode till Struksnes uppgick till 741 (1 587), till Copiz 1 842 (1 172), till Vitali-Rosati 907 
(0) och till Stiernstedt 480 (0). Respektives konsultarvode ingår i totalen för Ersättningar till styrelse, verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare, men ej i totalen för Löner och andra ersättningar presenterade ovan. Med hänvisning till not 
33. 

OPTIONSPROGRAM, PENSIONER, RÖRLIG LÖN SAMT AVGÅNGSVEDERLAG 
För styrelsens ledamöter föreligger ej avtal om pension, rörlig lön eller avgångsvederlag. Samma villkor gäller för verkställande 
direktör förutom avtal om pension, där verkställande direktör enligt avtal äger rätt till pensionsförsäkring enligt ovan. 
 
Under 2007 emitterade SCN totalt 894 695 stycken teckningsoptioner till anställda och styrelseledamöter, där varje option 
berättigade innehavaren till att teckna en ny aktie till en teckningskurs av 15 SEK. Vid första programmet ställdes 622 195 
optioner ut och vid det andra 272 500 stycken. Optionerna från första programmet förföll under 2008 och optionerna i det 
andra förföll under 2009 (se nedan tabell). 
 
Förändringen i antalet teckningsoptioner framgår av nedan tabell. 

Antal teckningsoptioner

Utestående 1 januari, 2009 272 500

Förfallna 272 500

Utestående 31 december, 2009 0
 

 2008 
Grundlön/ 

Styrelsearvode
Rörlig 

ersättning
Andra 

förmåner
Pensions-
kostnader 

Övrig ersätt-
ning Summa

Jörn Erik Aas, ordförande 100 - - - - 100
Ulf Söderberg, fd ordförande, VD - -
Anders Uddén 31 31
Thomas Christensen, fd VD - -
Carsten Waern, fd VD 106 106
Maria Borelius, avgick 2008 54 54
Carl-Gustaf Ingelman, avgick 2008 70 70
Johan Hessius, fd ordförande 64 64
Summa styrelesarvode 425 425

Ulf Söderberg, Verkställande direktör *) 1 594 1 645 55 3 294
Thomas Christensen, fd Verkställande direktör 2 464 - 2 464
Carsten Waern, fd Verkställande direktör - - - - - 0
Andra ledande befattningshavare (8 personer) **) 6 452 1 166 389 8 371
Summa ersättningar till VD och ledande be-
fattningshavare 10 600 2 811 274 444 - 14 129

Summa ersättningar till styrelse, VD och andra 
ledande befattningshavare 11 025 2 811 274 444 - 14 554

*) Beloppet 1 594 kSEK avser både lön under perioden januari-maj 2008 samt konsultarvode för perioden juni-december 2008. 
Beloppet 1 645 kSEK avser arvode samt provision för kapitalanskaffning och garantiåtagande under 2008 (se nedan för vidare 
beskrivning). 
**) Beloppet avser de personer som under året innehaft en ledande befattning antingen som anställd eller som inhyrd konsult 
(se not 33 för vidare information om inhyrda nyckelpersoner). I beloppet ingår även arvode till medarbetare som inte längre 
finns kvar i organisationen (med hänvisning till texten om Thomas Christensen nedan). 

STYRELSEARVODEN 
I enlighet med bolagsstämmans beslut utgår arvode till styrelsens ordförande med 200 kSEK och till övriga styrelseledamöter 
med 100 kSEK per person och helår. 
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ARVODE TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Tre personer har tjänstgjort som verkställande direktör under 2008; Ulf Söderberg, Thomas Christensen och Carsten Waern. 
Söderberg har under 2008 haft lön och övriga ersättningar enligt avtal uppgående till 585 kSEK. Anställningsavtalet upphörde 
att gälla den 23 maj 2008 då Söderberg avgick och efterträddes av Thomas Christensen. Söderberg valde emellertid att avsä-
ga sig det avtalsenliga avgångsvederlaget och tecknade istället ett konsultavtal med SCN genom sitt förvaltningsbolag U.S. i 
Ljungå vilket skulle löpa över de 6 månader som uppsägningstiden gällde. De tjänster som Söderberg skulle leverera enligt 
konsultavtalet inkluderade kapitaliseringsärenden för SCN's räkning samt aktivt driva uppstarten av dotterbolaget Scandivir 
AB. Totalt betalade SCN ett konsultarvode om sammanlagt 1 064 kSEK för dessa tjänster. Vidare ägde Söderberg enligt kon-
sultavtalet rätt att erhålla 1% i rörlig ersättning baserat på tillskjutet kapital. För vidare beskrivning av ärendet, se nästkom-
mande stycke. I tillägg till sitt anställningsavtal hade Ulf Söderberg rätt till bonus vilken högst kunde uppgå till ett belopp mot-
svarande 6 månadslöner. Bonusersättningen innefattar enligt bolagspolicy även semesterersättning och är ej pensionsgrun-
dande. Någon garanti för bonusersättning för verkställande direktören finns ej och under 2008 har ingen bonusersättning 
utgått. Frågan om bonusersättning prövas årligen av styrelsen i samband med översynen av lön och andra förmåner. Vidare 
ägde Ulf Söderberg rätt till årlig inbetalning av premier för pensionsförsäkring med ett belopp om 144 kSEK samt att bolaget 
även bekostade även Ulf Söderbergs anslutning till en sjukvårdsförsäkring under anställningstiden. Thomas Christensen 
tjänstgjorde som inhyrd Verkställande direktör under perioden 23 maj t o m 19 december 2008 och tjänstgjorde dessförinnan 
som inhyrd CFO under perioden 2 januari t o m 22 maj, 2008. Christensen fakturerade från sina bolag sammanlagt 3 384 kSEK 
under tjänstgöringen på SCN. I denna summa ingår även avgångsvederlag om sammanlagt 874 kSEK som dock ej ännu er-
lagts av SCN. Carsten Waern tjänstgjorde som Verkställande direktör under perioden 19 december 2008 t o m 30 januari 2009. 
För dagarna under 2008 då Waern var Verkställande har arvode ej reserverats då antalet dagar var ringa. Sammanlagt fakture-
rade Waern 50 kDKK för den totala perioden. 
 
Avsteg från redovisade riktlinjer med avseende på ersättningspolicy får beslutas av styrelsen om det i enskilt fall finns särskilda 
skäl till det. Styrelsen har under året gjort avsteg från riktlinjerna då det beslutades att Thomas Christensen och Ulf Söderberg 
skulle avlönas genom att teckna konsultavtal med respektives bolag. Motivet till avsteget från riktlinjerna gällande Thomas 
Christensen är att Christensen var bosatt och verksam i Norge under perioden då han var Verkställande, och för att underlätta 
den skattemässiga hanteringen togs beslut av styrelsen att som en tillfällig lösning teckna konsultavtal med Christensens bolag 
Aass Trading AS och att Christensen genom detta bolag själv skulle betala skatt i Norge. Vad gäller Ulf Söderberg så avgick 
Söderberg den 23 maj 2008 och istället för avgångsvederlag tecknade styrelsen konsultavtal med Söderbergs förvaltningsbo-
lag vilket beskrivits ovan.  
 
Ovan avsteg har emellertid ej medfört ökade kostnader för bolaget utan konsultarvodena har legat i linje med vad Verkställan-
de Direktör skulle erhållit i form av fast lön, sociala avgifter, pensionsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring skulle denne varit 
anställd. 

ARVODE TILL ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget uppgick till 6,5 MSEK (3,0). Med övriga 
ledande befattningshavare avses de 8 personer som tillsammans med verkställande direktören utgjorde SCNs ledningsgrupp 
under 2008 (inklusive Thomas Christensen som CFO under 2 januari - 22 maj, 2008). SCN har utöver Verkställande direktörer 
haft två personer i ledningsgruppen inhyrda som konsulter under 2008. Anders Struksnes har varit inhyrd som Vice President 
via bolaget Nutri Invest AS och Danilo Copiz som VP Sales via bolaget Gel-S International (se not 33). Årets konsultarvode till 
Struksnes uppgick till 1 587 (1 290) och till Copiz 1 172 (0.0). Respektives konsultarvode ingår i totalen för Ersättningar till 
styrelse, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare, men ej i totalen för Löner och andra ersättningar presen-
terade ovan. Med hänvisning till not 33. 

Not 7 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Balanserade utvecklingskostnader -2 251 -421 -475 -259

Produktteknologi -1 221 -913 - -

Kundrelationer 0 -1 924 - -

Summa -3 472 -3 258 -475 -259

Not 8 Nedskrivningar av immateriella och finansiella anläggningstillgångar 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Produktteknologi -3 705 - - -

Kundrelationer -19 374 - - -

Nedskrivning av goodwill **) -22 263 *) -8 200 - -

Summa -45 342 -8 200 - -
 
*) Prövning av nedskrivningsbehovet av goodwill-värdet från förvärvet av det danska bolaget Nordic Phytopharma A/S indike-
rade att det bokförda värdet i moderbolaget översteg återvinningsvärdet. Detta medförde att värdet skrevs ned med 8,2 MSEK 
(se not 16 för vidare läsning). 
**) Prövning av nedskrivningsbehovet av goodwill-värdet från förvärvet av det danska bolaget Nordic Phytopharma A/S indike-
rade att det bokförda värdet i moderbolaget översteg återvinningsvärdet då Nordic Phytopharma A/S, sedermera SCN Den-
mark AS, försattes i konkurs. Detta medförde att hela good-willposten skrevs till 0. 
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Not 9 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Inventarier -252 -893 -94 -97

Summa -252 -893 -94 -97
 

Not 10 Resultat från andelar i koncernbolag 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Realisationsresultat från försäljning av dotterbolag - - ****) -16 963 *) 14 648

Nedskrivning av aktier i dotterföretag - - *****) -8 347 **) -10 588

Nedskrivning av koncerninterna fordringar  - - ******) -77 900 ***) -19 930

Summa - - -103 210 -15 870
*) Posten består av finansiell intäkt som härrör från försäljning av 15,8% av SCN's aktieinnehav i Scandivir AB samt realisa-
tionsresultat vid försäljning av norska dotterbolaget SCN Norge AS.  
**) Prövning av nedskrivningsbehovet av aktier i SCN Sverige AB och SCN Denmark A/S indikerade att det bokförda värdet i 
moderbolaget inte överensstämde med återvinningsvärdet. Detta medförde att innehavet skrevs ned; 8 200 kSEK i danska 
dotterbolaget samt 2 388 kSEK i det svenska dotterbolaget (se not 19 för vidare läsning). 
***) På grund av ändrade marknadsförutsättningar, och baserat på estimat av återvinningsvärdet, skrev SCN ned delar sin 
fordran på det amerikanska dotterbolaget SCN USA LLC och det norska dotterbolaget SCN Norge AS under 2008.  
****) Resultatet avser delvis försäljningen av det danska dotterbolaget SCN Denmark AS till det svenska dotterbolaget SCN 
Sverige AB för 1 SEK. SCN Denmark försattes den 30 december 2009 i konkurs. Består av realisationsvinst som härrör från 
försäljning av SCN's resterande aktieinnehav i Scandivir AB (21 852) samt realisationsförlust vid försäljning av danska dotter-
bolaget Scandinavian Clinical Nutrition Denmark A/S (-38 815). Posten innehåller även realisationsvinst från försäljning av 
aktier i Scandivir AB som under räkenskapsårets början var ett dotterbolag till SCN. 
*****) Nedskrivningen om 8 347 kSEK avser nedskrivning av värdet på samtliga aktierna i det amerikanska dotterbolaget SCN 
USA LLC.  
******) Nedskrivningen av koncerninterna fordringar avser nedskrivning av samtliga fordringar på det amerikanska dotterbolaget 
SCN USA LLC samt nedskrivning av fordringar på SCN Denmark AS om 18 583 kSEK. 

Not 11 Finansiella intäkter och kostnader 
Koncernen Moderbolaget 

 Finansiella intäkter 2009 2008 2009 2008

Externa ränteintäkter 502 165 2 105

Ränteintäkter från koncernbolag *) - - 3 664 3 700

Valutakursvinster hänförligt till koncernmellanhavanden 129 - - 10 152

Finansiell intäkt från försäljning av dotterbolag **) 21 852 13 512 - -

Finansiell intäkt från försäljning av korta placeringar - 130 - 130

Summa 22 483 13 807 3 666 14 087
*) Ränteintäkter i moderbolaget består av 3 664 kSEK (fg år 3 700) kopplat till lån till dotterbolag vilket sker till marknadsmässi-
ga villkor.  
**) Finansiella intäkter härrör från försäljning av 15,8% av SCN's aktieinnehav i Scandivir AB under 2008 och resterande 84,2% 
av SCN’s innehav under 2009. 
 

Koncernen Moderbolaget 
 Finansiella kostnader 2009 2008 2009 2008

Räntekostnader -5 821 -5 971 -1 229 -5 062

Valutakursförluster hänförligt till koncernmellanhavanden -4 820 - -4 820 -

Valutakursförluster externa skulder -1 499 - -39 -

Realisationsresultat -84 - -

Summa -12 140 -6 055 -6 088 -5 062

Not 12 Skatt på årets resultat 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Aktuell skatt - - - -

Uppskjuten skatt 4 536 -583 - -

Summa 4 536 -583 - -
 

Koncernen Moderbolaget 
 Avstämning av redovisad skatt 2009 2008 2009 2008
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Resultat före skatt -56 816 -72 996 -113 892 -9 606

Skatt enligt gällande skattesats 14 943 20 439 29 954 2 690

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 4 536 3 783 5 747 3 783

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -12 246 -2 425 -32 933 -3 052

Skatteeffekt förändring av ej aktiverade underskottsavdrag -2 697 -22 380 -2 768 -3 421

Redovisad skatt 4 536 -583 0 0
Skattesatsen i Sverige är 26,3% (fg år 28%). Skattesatsen i Danmark och Norge är 28 %. I USA betalas dels en federal skatt 
på ca 34% samt en delstatsskatt på ca 7,5 %. Den totala effektiva skattesatsen i USA uppgår till ca 39 %. För att förenkla 
avstämningen av redovisad skatt har vi utgått från att koncernens skattesats är 26,3 % (fg år 28) eftersom dotterbolaget i USA 
redovisar förlust och ej aktiverar värdet av underskottsavdraget. Skillnaden mellan 40 % och 28 % har redovisat på raden 
"Skatteeffekt förändring av ej aktiverade underskottsavdrag". 
 
Den uppskjutna skatteskulden om 4 125 (8 661) kSEK i balansräkningen är kopplad till verkligt värde-justeringen av förvärvade 
immateriella tillgångar. 
 

Koncernen Moderbolaget 
 Ej redovisade uppskjutna skattefordringar 2009 2008 2009 2008

Skattemässigt underskott 52 823 149 208 47 378 52 330

Summa 52 823 149 208 41 378 52 330
Per 2009 uppgår det ackumulerade underskottsavdraget i moderbolaget till 47 378 kSEK (52 330). Motsvarande underskotts-
avdrag i det svenska dotterbolaget SCN Sverige AB uppgår till 5 445 kSEK (4 802). Föregående år inkluderas även uppgifter i 
det danska dotterbolaget SCN Denmark A/S med kSEK 21 375 samt i det amerikanska dotterbolaget SCN USA LLC uppgå-
ende till kSEK 69 362. 
 
Ovanstående belopp avser bruttovärden och inte skatteeffekten. 

Not 13 Resultat per aktie 
Koncernen 

  2009 2008

Resultat per aktie före och efter utspädning 

Periodens resultat -51 888 -69 032

Genomsnittligt antal utestående aktier i tusental 18 745 15 202

Resultat per aktie före och efter utspädning -2,77 -4,54

Genomsnittligt antal aktier 

Före utspädning (tusental) 18 745 15 202

Efter full utspädning(tusental) 18 745 15 202

Not 14 Produktteknologier 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 20 443 16 771 - -

Försäljningar/utrangeringar -4 148 - - -

Omräkningsdifferens -849 3 672 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 446 20 443 - -

Ingående avskrivningar enligt plan -1 697 -783 - -

Årets avskrivningar enligt plan -1 221 -913 - -

Omräkningsdifferens 98 - - -

Försäljningar/utrangeringar 443 - - -

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -2 377 -1 697 - -

Redovisat värde vid periodens slut 13 069 18 746 - -
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Not 15 Kundrelationer 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 21 801 18 173 - -

Försäljningar/utrangeringar -21 801 - - -

Omräkningsdifferens 3 628 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 21 801 - -

Ingående avskrivningar enligt plan -2 427 -504 - -

Årets avskrivningar enligt plan -1 923 - -

Försäljningar/utrangeringar 2 427 - - -

Utgående ack. avskrivningar enligt plan 0 -2 427 - -

Redovisat värde vid periodens slut 0 19 374 - -
 
SCN har under 2009 skrivit ner samtliga tidigare värderade kundrelationer mot bakgrund av konkursen i SCN Denmark AS. 

Not 16 Goodwill 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 35 907 37 434 - -

Minskning genom korr köpeskilling - *) -2 000

Försäljningar/utrangeringar ***) -35 907 -580 - -

Omklassificering **) -4 000

Omräkningsdifferens 5 053 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 35 907 - -

Ingående nedskrivningar -8 199 -579 - -

Årets nedskrivning -8 200 - -

Försäljningar/utrangeringar 8 199 580 - -

Utgående ack. avskrivningar enligt plan - -8 199 - -

Redovisat värde vid periodens slut 0 27 708 - -
*) Av den villkorade köpeskillingen om 5 MEK återfördes 2 MSEK under 2008. 
**) Avser korrigering av förvärvsanalysen som det redovisades under 2007. 
***) SCN har vid nedskrivningstest konstaterat att det inte finns något goodwillvärde per balansdagen. Nedskrivningen är hän-
förlig till konkursen av det danska dotterbolaget SCN Denmark AS. 

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR GOODWILL 
SCN prövar årligen nedskrivningsbehovet av goodwill genom att beräkna tillgångens återvinningsvärde för kassgenererande 
enheter. Återvinningsvärdet för respektive kassagenererande enhet fastställs baserat på beräkningar av det högre av nyttjan-
devärdet och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. De mest betydelsefulla kriterierna i värdeberäkningarna är 
tillväxttakt, vinstmarginaler, investeringsbehov samt diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktorn tar hänsyn till rådande räntenivå 
och specifika risker i specificerade kassagenererande enheter. Den förväntade framtida tillväxten, vinstmarginalen och inve-
steringsbehovet baseras på data från aktuell marknad, förväntade förändringar på denna marknad, ledningens erfarenhet av 
olika marknader samt ledningens bedömning av olika marknader. Vidare har bolaget utfört känslighetsanalyser på kassagene-
rerande enheter baserat på ofördelaktiga förändringar beträffande dessa variabler.  

Not 17 Balanserade utvecklingskostnader 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 14 423 - 3 164 -

Ökning genom aktiverade utvecklingskostnader  2 845 14 423 2 845 3 164

Försäljningar/utrangeringar  -7 820 0 -113 -

Omräkningsdifferens 0 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 448 14 423 5 896 3 164

Ingående avskrivningar enligt plan -421 - -259 -

Årets avskrivningar enligt plan -2 251 -421 -474 -259

Försäljningar/utrangeringar 0 34 -

Omräkningsdifferens 0 - - -

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -2 627 -421 -699 -259

Redovisat värde vid periodens slut 6 776 14 002 5 197 2 905
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Not 18 Inventarier 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 2 525 2 009 531 413

Inköp 0 497 - 175

Försäljningar/utrangeringar -1871 -201 -110 -57

Omräkningsdifferens 0 220 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 654 2 525 421 531

Ingående avskrivningar enligt plan -1 183 -628 -172 -105

Försäljningar/utrangeringar 1 100 29 43 29

Årets avskrivningar enligt plan -252 -893 -94 -96

Omräkningsdifferens 0 309 - -

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -335 -1 183 -223 -172

Redovisat värde vid periodens slut 319 1 342 198 359

Not 19 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 

  2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 76 506 57 507

Företagsförvärv 123 -

Korrigering i relation till förvärv  - -3 537

Försäljningar -67 058 -

Lämnade aktieägartillskott 4 891 22 536

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 462 76 506

Ingående ackumulerade nedskrivningar -10 588 -

Försäljningar 8 200 -

Årets nedskrivning inklusive goodwill -8 347 -10 588

Utgående ack. nedskrivningar -10 735 -10 588

Redovisat värde vid periodens slut 3 727 65 918
 

   Redovisat värde 
 Företagets namn Org.nr. Säte Andel i % 2009 2008

Scandinavian Clinical Nutrition USA LLC 200616810068 Delaware, USA 100 0 6 711

Scandinavian Clinical Nutrition Denmark A/S  26 69 29 70 (CVR) Greve, Danmark 0 - 38 815

SCN Sverige AB 556729-1363 Stockholm, Sverige 100 3 604 2 043

SCN AS 93095556 Olso, Norge 100 123 -

Scandivir AB 556705-6550 Stockholm, Sverige 100 - 18 349

Summa  3 727 65 918
 
Aktierna i SCN Denmark AS har under 2009 skrivit ned till 0 då SCN Denmark AS försattes i konkurs den 30 december 2009. 
Aktierna i SCN USA LLC har under 2009 skrivits ned till 0 eftersom moderbolaget beslöt att lägga ner det amerikanska dotter-
bolaget.  
 
De danska dotterbolaget Scandinavian Clinical Nutrition Denmark A/S försattes i konkurs den 30 december 2009.  
Det svenska delägda dotterbolaget Scandivir AB har avyttras under året.  
Det amerikanska dotterbolaget Scandinavian Clinical Nutrition USA LLC har avvecklats efter räkenskapsårets utgång. 
 
Under 2008 avyttrades delar av Scandivir till personer i närstående ställning till bolaget. Anders Uddén förvärvade 3 000 aktier 
för totalt 3 MSEK och Carl-Gustaf Ingelman förvärvade 10 500 aktier för totalt 10,5 MSEK.  
 
I februari 2009 avyttrades 900 aktier i Scandivir till LifeScience Nutrition AS (ej närstående) för totalt 7,2 MSEK. Scandivir 
genomförde därefter split om 1:58 varvid SCN innehav i Scandivir uppgick till 2 755 000 aktier av totalt 5 800 000 aktier. Under 
perioden mars till och med juni avyttrades 1 470 464 aktier i Scandivir till Pharmavie (efter godkännande på extra stämma och 
som betalning av tilläggsköpeskilling om 3 MSEK) och till konvertibelinnehavarna (efter godkännande på extra stämma) genom 
kvittning till ett pris om 17,24 kronor per aktie. SCN:s innehav i Scandivir uppgick efter dessa avyttringar till 1 284 536 aktier av 
totalt 6 501 688 (efter genomförd nyemission i Scandivir). Under oktober och november avyttrades 290 008 aktier till Hantinter 
Gamma, LKG Invest, Hurricane Invest och till Handinter Lamda till ett pris om 8,62 kronor per aktie. I mitten av november 
avyttrades SCN:s resterande innehav i Scandivir, uppgående till 994 528 aktier, till Carl-Gustaf Ingelman till ett pris om 5 SEK 
per aktie. SCN har under 2009 erhållit intäkter hänförligt till Scandivir om cirka 40 MSEK, varav 25,4 MSEK genom kvittning. 
Vid försäljningstillfället av aktierna i Scandivir hade Scandivir inga likvida medel. 
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Not 20 Kundfordringar 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008

Kundfordringar 

Kundfordringar brutto 2 776 7 470 231 153

Reservering för osäkra kundfordringar - -2 187 - -

Kundfordringar netto 2 776 5 283 231 153

Åldersanalys av kundfordringar 

Ej förfallna kundfordringar 646 1 800 184 28

Förfallna kundfordringar 0-30 dgr 47 119 47 35

Förfallna kundfordringar >30-90 dgr 2 083 3 364 90

Summa 2 776 5 283 231 153

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008

Förutbetalda kontorshyror 56 744 56 396

Övriga poster 235 - 215 -

Summa 291 744 271 396

Not 22 Kortfristiga placeringar 
Vid utgången av 2009 hade SCN inga kortfristiga placeringar. Under 2009 har SCN återlämnat aktier i LifeQuest 
till LifeQuest då det var utan värde. Handeln i LifeQuest-aktien har under räkenskapsåret varit svag. Under 2009 
blev LifeQuest värdelöst då bolaget inte längre hade några väsentliga tillgångar. 

Not 23 Kassa och Bank 
Vid utgången av 2009 var moderbolagets kassa deponerad hos ett rekonstruktionskonto som bolaget inte fritt 
förfogade över. Moderbolagets kassa som var deponerad på rekonstruktionskontot uppgick till 2 013 kSEK per 
den 31 december 2009. 

Not 24 Aktiekapitalets utveckling 

    Ökning av Ökning av Totalt Totalt   

År Transaktion antalet aktier aktiekapital antal aktier aktiekapital Kvotvärde
2005 Bolagets bildande 1 000 100 000,00 1 000 100 000,00 100
2006 Split 1 000:1 999 000 - 1 000 000 100 000,00 0,1
2006 Nyemission 500 000 50 000,00 1 500 000 150 000,00 0,1
2006 Nyemission 264 718 26 471,80 1 764 718 176 471,80 0,1
2006 Nyemission 112 641 11 264,10 1 877 359 187 735,90 0,1
2006 Nyemission 976 495 97 649,50 2 853 854 285 385,40 0,1
2006 Fondemission 2 853 854 285 385,40 5 707 708 570 770,80 0,1
2006 Nyemission 1 297 000 129 700,00 7 004 708 700 470,80 0,1
2006 Nyemission 383 500 38 350,00 7 388 208 738 820,80 0,1
2006 Nyemission 500 000 50 000,00 7 888 208 788 820,80 0,1
2007 Nyemission 2 747 253 274 725,30 10 635 461 1 063 456,10 0,1
2007 Apportemission 2 106 263 210 626,30 12 741 724 1 274 082,40 0,1
2007 Nyemission 2 050 000 205 000,00 14 790 724 1 479 072,40 0,1
2008 Nyemission 1 232 560 123 256,00 16 023 284 1 602 328,40 0,1
2009 Nyemission 1 780 000 178 000,00 17 803 284 1 780 328,40 0,1
2009 Nyemission 3 700 000 370 000,00 21 503 284 2 150 328,40 0,1

Not 25 Konvertibelt lån 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Konvertibla skuldebrev 2 600 24 651 2 600 24 651

Summa 2 600 24 651 2 600 24 651
Konvertibellånet löper med 8 procent ränta och förfaller till betalning den 30 september 2010. Konvertibelinnehavarna här rätt 
att konvertera skuldebrev till aktier vid en aktiekurs om 20 SEK. Utav den ursprungliga konvertibelskulden om 24 651 kSEK 
kvittades 22 051 kSEK till aktier i Scandivir under 2009. Varje aktie i Scandivir åsattes ett värde om 17,24 SEK.  
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Not 26 Avsättningar 

  Moderbolaget
Övriga kon-

cernbolag Summa
Vid årets början 7 273 725 7 998
Under året 
- Gjorda avsättningar 803 10 407 11 310
- Återförda avsättningar -6 153 0 -6 153
- Kursdifferenser 94 0 94
- Ianspråkstagna 0 0 0
Vid årets slut 2 017 11 132 13 149
Långfristiga 2 017 11 132 13 149
Kortfristiga 0 0 0
Summa 2 017 725 13 149

 
Moderbolagets avsättningar är klassificerade som kortfristiga då de ingår i rekonstruktionen av moderbolaget som måste vara 
avklarad före den 19 november 2010. 
 
Koncernens avsättningar uppgick vid periodens utgång till 11 132 kSEK varav 10 407 kSEK utgjordes av en tilläggsköpeskilling 
för aktierna i Nordic Immotech ApS som SCN Sverige AB förvärvade av SCN Denmark AS. Tilläggsköpeskillingen är 8 MDKK 
och skall utgöra 15 procent av rörelseresultatet före avskrivningar i Nordic Immotech ApS under räkenskapsåren 2010-2013. 
Den maximala tilläggsköpeskillingen som kan utgå efter varje räkenskapsår är 2 MDKK. 

Not 27 Checkräkningskredit 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Checkräkningskredit - 1 503 - 958

Summa - 1 503 - 958

Not 28 Övriga kortfristiga skulder 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Lån från tidigare aktieägare i NPP - 16 053 - -

Lån från närstående *) - 5 031 - 5 031

Minoritetens andel av aktier i Life Quest  - 2 317 - -

Moms, källskatt etc 7 2 404 7 1 920

Skuld till Inverness 1 925 - - -

Övriga poster 5 235 1 000 950 1 680

Summa 7 167 26 805 957 8 631
*) Under 2009 har 3 MSEK avseende tilläggsköpeskillingen från förvärvet av NPP kvittats till aktier i Scandivir till en kurs om 
17,24 kr per aktie. Totalt erhöll Pharmavie 174 014 aktier som betalning av tilläggsköpeskillingen. 
 
Moderbolagets leverantörsskulder uppgick per balansdagen till 12 372 kSEK. Majoriteten av dessa avser skulder uppkomna 
före den 19 november 2009 och omfattas därför av den pågående företagsrekonstruktionen av moderbolaget.  

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Upplupna emissionskostnader 482 2 237 482 2 237

Upplupen 3:e parts royalty 596 1 350 161 115

Upplupna IT-kostnader 8 - 8 -

Upplupna revisionskostnader 180 200 180 200

Upplupna personalkostnader inkl arbetsgivareavgifter 1 654 1 486 1 654 992

Upplupna räntekostnader 1 296 1 960 1 296 1 960

Upplupen skuld Obetech, LLC *) 2 745 3 877 2 745 3 877

Övriga poster **) 5 127 928 3 400 120

Summa 12 088 12 038 9 926 9 501
*) Relaterar till SCN’s finansieringsåtagande gentemot Scandivir AB. Det finns ingen ytterligare risk förknippat med det tidigare 
finansieringsåtagandet gentemot Scandivir AB.  
**) Innefattar bland annat skuld till Karolinska Institutet om 2,4 MSEK och reservation till HQ Bank om 1 MSEK. SCN:s ledning-
en bedömer att det inte föreligger någon väsentlig risk att avtalet med KI hävs  
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Not 30 Ställda säkerheter 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Checkräkningskredit Sverige 

  Företagsinteckningar 2 500 2 500 2 500 2 500

Summa 2 500 2 500 2 500 2 500

Not 31 Tilläggsuppgifter till kassaflödesanalyserna 
Koncernen Moderbolaget 

  2009 2008 2009 2008

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m.m. 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 3 724 4 151 569 356

Utrangering materiella tillgångar 148 172 39 28

Fakturerat ej betalt arvode för koncerngemensamma tjänster - - -4 823 -18 404

Nedskrivning av immateriella tillgångar 45 342 8 200 - -

Avsättningar, upplupna kostnader m.m. 5 151 1 347 -5 256 -2 072

Försäljning av aktier i dotterbolag -21 852

Övriga justeringar 6 319 - - -

Summa 38 832 13 870 -9 471 -20 092
 
Under 2009 genomförde SCN två emissioner. I mars registrerades en nyemission av 1 780 000 aktier till en kurs om 5 SEK per 
aktier. I augusti registrerades en nyemission av 3 700 000 aktier till en kurs om 1 SEK per aktie. Av det totala emissionsbelop-
pet om 12,6 MSEK erlades 5,4 MSEK i kontanta medel och resterande del om 7,2 MSEK betaldes genom kvittning av tidigare 
skulder. SCN har också under 2009 erhållit 14,7 MSEK i kontanta medel för avyttring av aktier i Scandivir. 

Not 32 Upplysningar om närstående 
Koncerninterna transaktioner har eliminerats i koncernens räkenskaper och är sålunda inte inkluderat i samman-
ställningarna nedan. Transaktioner mellan koncernbolag har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till 
marknadspriser. 

Löner och ersättningar till styrelse och andra ledande befattningshavare framgår av not 6. Övriga transaktioner 
med närstående som ägt rum under 2008-2009 i enlighet med IAS 24, följer nedan. 

Närstående parter och närståenderelationer under 2009 
2009 2008 
U.S. i Ljungå Förvaltning AB (Ulf Söderberg, VD, styrelse-
medlem och fd ordförande) 

U.S. i Ljungå Förvaltning AB (Ulf Söderberg, VD, styrelse-
medlem och fd ordförande) 

Li och Lo AB (Maria Söderberg, försäljningsassistent) Maria Söderberg (initialt inhyrd till SCN via ovan bolag) 
Avastus (Jörn Erik Aas) AVS Consulting AS (Anders Struksnes, Vice President) 
Phara (Jens Miöen, verkställande direktör) Nutri Consult AS (Anders Struksnes, Vice President) 
Kalm sarl (Nils Stiernstedt, CFO) Gel-S International (Danilo Copiz, VP Sales) 
AVS Consulting AS (Anders Struksnes, Vice President) EVR, Enrico Vitali-Rosati (Enrico Vitali-Rosati, Account ma-

nager, ej ledande befattningshavare) 
Gel-S International (Danilo Copiz, VP Sales) Easy2Connect AS (Thomas Christensen, fd VD och CFO) 
EVR, Enrico Vitali-Rosati (Enrico Vitali-Rosati, Account ma-
nager) 

Aass Trading AS (Thomas Christensen, fd VD och CFO) 

Pharmavie Consult A/S (Carsten Waern, fd VD, ordförande 
och styrelsemedlem) 

Pharmavie Consult A/S (Carsten Waern, fd VD, ordförande 
och styrelsemedlem) 

PHV Invest ApS (Carsten Waern, fd VD och ordförande och 
styrelsemedlem) 

PHV Invest ApS (Carsten Waern, fd VD och ordförande och 
styrelsemedlem) 

Logogen AB (Martin Schalling) Carl-Gustaf Ingelman (fd styrelsemedlem) 
Pharmavie Consult A/S (Carsten Waern, fd VD, ordförande 
och styrelsemedlem) Handinter Kappa AG (Anders Uddén, styrelsemedlem) 
PHV Invest ApS (Carsten Waern, fd VD och ordförande och 
styrelsemedlem) Logogen AB (Martin Schalling) 
 Martin Schalling (rådgivare till SCN samt styrelsemedlem i 

Scandivir) 
 Gwen Kent (president i SCNs amerikanska dotterbolag) 
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Diverse lån 
Lån inklusive räntor 2009 2008 
U.S. i Ljungå Förvaltning AB - - 
Anders Struksnes - - 
Pharmavie Consult A/S *) - 3 817 
PHV Invest ApS 450 - 
Total 450 3 817 
*) Lånet från Pharmavie inkluderar tilläggsköpeskillingen om 3 MSEK  
Brygglån inklusive räntor 2009 2008 
Ulf Söderberg - 1 025 
Pharmavie Consult A/S - 1 538 
Handinter Kappa AG - 5 125 
Total 0 7 688 
Brygglånet löpte med 2,5% ränta. 
Brygglånet löpte mellan april och juni 2008. Lånet kvittades i sin helhet till aktier och konvertibla skuldebrev i juni 
2008. 

Garantiprovision 
Ersättning för Garantiavtal 2009 2008 
Pharmavie Consult A/S - 120 
U.S. i Ljungå Förvaltning AB - 561 
Handinter Kappa AG - 817 
Anders Struksnes - - 
Total 0 1 498 

Provision om 8% utgick till de parter som ingick i garantikonsortiet under emissionen våren 2008 och baserades på garantibe-
loppets storlek (37 MSEK). 

Scandivir 
Under 2008 avyttrades delar av Scandivir till personer i närstående ställning till bolaget. Anders Uddén förvärvade 3 000 aktier 
för totalt 3 MSEK och Carl-Gustaf Ingelman förvärvade 10 500 aktier för totalt 10,5 MSEK.  
 
Scandivir genomförde därefter split om 1:58 varvid SCN innehav i Scandivir uppgick till 2 755 000 aktier av totalt 5 800 000 
aktier. Under perioden mars till och med juni avyttrades 1 470 464 aktier i Scandivir till Pharmavie (efter godkännande på extra 
stämma) och till konvertibelinnehavarna (efter godkännande på extra stämma) genom kvittning till ett pris om 17,24 kronor per 
aktie. SCN:s innehav i Scandivir uppgick efter dessa avyttringar till 1 284 536 aktier av totalt 6 501 688 (efter genomförd ny-
emission i Scandivir).  

Nyckelpersoner i ledande ställning 
SCN har under 2009 köpt konsulttjänster av närstående personer och dess bolag. En del av dessa personer har innehaft tjäns-
ter som ledande befattningshavare. Nedan ersättningar inkluderar konsultarvode för löpande arbete, vidarefakturerade kostna-
der samt fakturerade kostnader för provision baserat på kapitalanskaffning och garanti (exkl moms). 
 
Inköp av tjänster 2009 2008 
U.S. i Ljungå Förvaltning AB 1 116 *) 2 726 
AVS Consulting AS 741 1 587 
Avastus 400 - 
Nutri Consult AS - 244 
Gel-S International  1 842 1 172 
EVR, Enrico Vitali-Rosati  907 687 
Easy2Connect AS  - 2 442 
AASS Trading AS  - 945 
Logogen AB 264 
Pharmavie Consult A/S  141 453 
Phara AB 164 - 
Kalm 480 - 
Li och Lo AB 308 - 
Total 6 099 10 520 

*) Beloppet består av 1 064 kSEK i konsultarvode för Ulf Söderberg, 17 kSEK i konsultarvode för Maria Söderberg, 1 375 kSEK 
i provision vid kapitalanskaffning till SCN samt garantiåtagande (se även ovan och not 6) samt 270 kSEK i arvode vid försälj-
ning av 13,5% av SCN's innehav av Scandivir. 

Not 33 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 
Genom sin verksamhet är koncernen utsatt för finansiella risker. Det övergripande syftet med koncernens finansiella riskhanter-
ing är att identifiera och kontrollera koncernens finansiella risker. Riskhanteringen är centraliserad till moderbolagets finans-
funktion. Alla finansiella risker som finns eller uppstår i koncernens dotterbolag hanteras av den centrala finansfunktionen. 
Undantaget är den kommersiella kreditrisken som vanligtvis hanteras av respektive dotterbolag. De väsentligaste finansiella 
riskerna som koncernen exponeras för är valutarisk, ränterisk, finansieringsrisk, kapitalrisk och kreditrisk. 

En sammanfattning av bolagets risker ges nedan. 

Likviditetsrisk definieras som risken för att bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska åta-
ganden samt har minskad möjlighet att uppnå affärskritiska volymer.  
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Styrelsen och ledningen granskar regelbundet koncernens löpande likviditetsrisker och likviditetsbehov som ett led i plane-
ringsprocessen. SCN är ett bolag som ännu ej genererar vinster och har hittills finansierats genom externt tillförda medel vid 
exempelvis emission av aktier. Det är ledningens och styrelsens högsta prioritet att få verksamheten självfinansierad.  

SCN har under 2009 sålt resterade innehav i Scandivir vilket stärkt bolagets likviditetssituation. Se även not 19 Andelar i kon-
cernföretag. 

Valutarisk 
Koncernens valutaexponering uppstår huvudsakligen genom exportförsäljning (transaktionsexponering), omräkning av balans-
poster i utländsk valuta samt vid omräkning av de av de utländska dotterbolagens nettoresultat och nettotillgångar (omräk-
ningsexponering). 

Transaktionsexponering 
Eftersom SCN 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. SCNs centrala finansfunktion övervakar detta regelbundet och har hittills inte 
funnit motiv till att valutasäkra transaktioner. 

Omräkningsexponering 
Under 2009 var majoriteten av koncernens externa försäljning hänförligt till andra valutor än SEK vilket innebär att SCN är 
utsatt för valutakurssvängningar. Uppföljning av valutaexponering och korrelationer sker regelbundet av den centrala finans-
funktionen och kurssäkring ska godkännas innan den genomförs. Ingen kurssäkring av tillgångar och skulder har skett under 
2009. 

Koncernens redovisade resultat påverkas av valutakursförändringarna 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. Denna exponering säkras normalt inte. 

Känslighetsanalys 
I nedanstående känslighetsanalys beskrivs hur koncernens resultat före skatt påverkas vid förändring av USD-kursen mot SEK: 

Ungefärliga effekter på resultatet före skatt
Variabel Förändring MSEK
Valutakurs USD +/- 10% +/- 0,5

Ränterisk 
Ränterisken definieras som risken för att en förändring i marknadsräntorna påverkar resultatet i koncernen. Då SCN för närva-
rande inte finansieras via banklån är denna risk minimerad vid utgången av 2009. 

Kreditrisk 
Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för att motparten, exempelvis en kund, inte fullföljer sina åtaganden gentemot 
SCN. 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 expo-
nering mot osäkra fordringar är minimal. 

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

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

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

Den totala kommersiella kreditexponeringen motsvaras av det bokförda värdet på kundfordringar och övriga kortfristiga ford-
ringar. 

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

Not 34 
Moderbolagets leverantörsskulder uppgick till 12 372 kSEK per balansdagen varav 12 313 kSEK omfattas av 
företagsrekonstruktionen och kommer vara föremål för ett eventuellt offentligt ackord.  










