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Förvaltningsberättelse 2012 
Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), org.nr 556692-9690,    
med säte i Stockholm, Sverige, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012. 

Försäljningsmässigt har 2012 uppvisat en ökad nettoomsättning om 11 procent jämfört med 2011. Resultatet per aktie 
är förbättrat med 73 procent. Tyvärr har utfallet på försäljningen i Q4 blivit betydligt sämre pga mycket arbete med 
att både finna nya produkter som Appethyl och arbetet med att finna möjliga kandidater till förvärv. 

Produkten Collacen har under 2012 fått ett tydligt genombrott efter en trevande start. Bland annat var Collacen den 
bäst säljande produkten i Norge hos den ledande kedjan Life under en period under hösten. Responsen från 
användarna är mycket positiv vilket bådar gott inför framtiden. 

Vidare har under räkenskapsåret 2012 gjorts nedskrivningar om ca 2 MSEK, huvudsakligen kopplade till avveckling av 
verksamheten i Danmark. Nedskrivningarna har ingen negativ påverkan på vare sig framtida intjäningsförmåga eller 
kassaflöde i SCN. Under slutet av 2012 har nya möjligheter dessutom öppnats för Immolina: dels som ingrediens i 
externa redan etablerade produkter, dels gällande möjlighet att sälja de immateriella rättigheterna i sin helhet. 

I maj lyckades bolaget nå en uppgörelse med investmentbolaget QV Private Equity som innebar att SCN kvittade 
bort skulder motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier. Kvittningen av skulden innebär även att SCN sparar 
räntekostnader på över 3 MSEK per år. 

Under andra halvan av 2012 genomförde bolaget omfattande organisatoriska omstruktureringar som framgent ger 
löpande kostnadsbesparingar på över en miljon årligen. 

Nu i februari 2013 har vi lyckats få exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge och Island till den nya produkten 
Appethyl som är en nyutvecklad aptitdämpande produkt med stora försäljningsmöjligheter på marknaden 
utvecklad vid Lunds Universitet. Appethyl är som första nordiska produkt någonsin en av tre finalister till Nutrawards 
utmärkelse New Product of the Year. 

Sammantaget ser framtiden trots ett svagt Q4 lovande ut för SCN med bra möjligheter till nya produkter. Arbetet 
med att söka förvärv fortgår och den 25 april 2013 offentliggjordes ett förvärv av Medica Clinical Nord AB, villkorat av 
bolagsstämmas beslut. Samtidigt för att stärka den finansiella situationen har styrelsen till årsstämman föreslagit en 
nyemission motsvarande ca 5 msek i syfte att skapa förutsättningar för framgångsrik lansering av Appethyl, säkra 
fortsatt drift samt finansiera förvärvskostnader. 

 
 

Om SCN 
Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett svenskt  bolag bildat 2006 som fokuserar på utveckling och försäljning 
av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. 
 
På utvecklingssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och 
John Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, 
Europa och Skandinavien. 
 
SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Collacen och nu 
Appethyl, med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.  
 
SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på NGMs lista Nordic MTF. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

 Styrelsen beslutade i februari att verkställa avvecklingen av dotterbolagen i Danmark då ingen verksamhet 
bedrivs inom dessa bolag. I samband med denna avveckling har nedskrivningar om ca 2 MSEK gjorts.  

 I februari 2012 genomfördes en riktad emission till Handinter Kappa AG om 10 miljoner teckningsoptioner 
samt 6,8 miljoner aktier i enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2011. 

 Den 23 februari valdes vid extra bolagsstämma en ny styrelse i bolaget bestående av: Björn Wallin 
(styrelseordförande), Jim Blomqvist, Frode Bohan, Pär Jacobsson, Anders Uddén och Fredrik Kjällander 
(styrelsesuppleant). Denna styrelse omvaldes sedan vid årsstämman. 

 I maj kvittades en skuld motsvarande 20 MSEK bort mot 40 miljoner nyemitterade aktier. 
 På årsstämman i juni bemyndigandes styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande 

årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital 
med totalt högst 4 200 000 SEK fördelat på högst 42 000 000 aktier i Bolaget, eller det lägre belopp som 
bolagsordningen tillåter, genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan 
föreskrift om apport eller kvittning. 

  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut  
 

 Den 18 februari ingick bolaget ett 5-årigt exklusivt återförsäljaravtal av en ny aptitdämpande produkt, 
Appethyl, för den svenska, norska och isländska marknaden. 

 Den 25 april tecknas avtal mellan SCN och QV Private Equity att förvärva Medica Clinical Nord AB genom 
en riktad nyemission.  

 Den 25 april i samband med tecknande av avtal mellan SCN och QV Private Equity AB föreslår styresen i 
SCN till stämman den 12 juni att besluta om en företrädesemission på 5MSEK  

 Den 26 april ingick bolaget ett 5-årigt exklusivt återförsäljaravtal av en ny aptitdämpande produkt, 
Appethyl för den danska marknaden.  

 

 
Produktportfölj 
 
Appethyl är en helt nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av Lunds Universitet. Produkten 
är baserad på ett extrakt från spenat, Thylakoid, med bevisad effekt vid kliniska studier. SCN har exklusiva 
försäljningsrättigheter i Sverige, Norge och Island. Appethyl vann som första nordiska produkt någonsin Nutrawards 
utmärkelse New Product of the Year.  
 
Collacen är bolagets nya anti-age-produkt. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken 
– utan kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp. Produkten är baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas 
som kosttillskott. SCN har försäljningsrättigheter i Norden med option på andra länder. 
 
CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en 
livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR 
säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent 
förknippade med CUUR. 
 
Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen 
Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena 
Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN har genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensierat 
rättigheterna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide. 

 

Framtida utveckling 
 
Marknaden lovar fortsatt intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, med 
starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge ne-
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gativa 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. Marknaden i sig uppvisar dock en stark tillväxt och 
mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande uppköp av bolag vars produkter har kliniskt 
bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet – såsom SCN. På försäljningssidan är ledningen invol-
verad i flera förhandlingar för att säkerställa internationella distributionsavtal. Det är vid sidan av detta högaktuellt 
med förvärv för att bredda produktportföljen och öka tillväxttakten. 
 
Sammanfattningsvis är det fortsatt en marknad i förändring och SCN är väl positionerat att möta framtiden. 

Omsättning och resultat för helåret 2012 Koncern 
Nettoomsättningen för helåret 2012 uppgick till 8,1 MSEK (7,3) Övriga intäkter under fjärde kvartalet 2012 uppgick till 
0,0 MSEK (0,3). Övriga intäkter för helåret 2012 uppgick till 0,1 MSEK i förhållande till 1,4 MSEK för 2011.  

Koncernens totala rörelsekostnader för helåret uppgick till 17 MSEK (30,7). EBIT för samma period uppgick till -8,8 MSEK 
(-22,0). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -10,5 MSEK (-20,8) och inkluderar finansiella poster om -1,7 MSEK (-
1,9). 

 

Omsättning och resultat för helåret 2012 Moderbolag 
Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2012 uppgick till 7,4 MSEK (7,1). Övriga intäkter för helåret 2012 uppgick 
till 0,3 MSEK i förhållande till 0,2 MSEK för 2011.  
Moderbolagets totala rörelsekostnader för helåret uppgick till 12,4 MSEK (18,2). EBIT för samma period uppgick till -4,7 
MSEK (-10,8). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -7,6 MSEK (-26,9) och inkluderar finansiella poster om -2,9 
MSEK (-16,1). Resultatet under 2011 påverkades kraftig av nedskrivningarna gällande Immolina vilket har lett till en 
resultatförbättring för 2012, dock har moderbolagets resultat påverkats av nedskrivningar av lagret i Danmark som en 
följd av den pågående likvideringen av de danska dotterbolagen.  
 

Kassaflöde och framtida finansiering 

Per den 31 december hade koncernen likvida medel och kortfristiga placeringar om 1,3 MSEK (2,6), varav likvida 
medel uppgick till 1,3 MSEK (1,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till 
-2,3 MSEK (-18,5). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 4,5 MSEK (-6,6) och soliditeten var 45 % (-43 
%). Styrelsen arbetar löpande med finansieringsfrågor för koncernen och bedömer att ytterligare finansiering är 
nödvändig under 2013. Styrelsen har därför föreslagit årsstämman 12 juni at fatta beslut om en företrädesemission om 
5 msek. Emissionen är garanterad av QV Private Equity AB givet att samma årsstämma beslutar genomföra förvärvet 
av Medica Clinical Nord AB, vilket offentliggjordes 25 april 2013. Skulle årsstämman besluta genomföra förvärvet samt 
företrädesemissionen är det styrelsens bedömning att finansieringen är säkerställd för 2013. 

Organisation 
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen. 
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till andra koncernbolag inom finans, redovisning, 
administration och ledning.  
 
Moderbolaget äger på balansdagen de svenska bolagen Pharmanes AB och Nordic Immotech Sweden AB till 100%, 
som i sin tur äger 100 % av Nordic Immotech Aps i Danmark, som i sin tur till 100 % äger det danska bolaget Nordic 
Immotech Trading Aps. Moderbolaget äger även på balansdagen det norska bolaget SCN Norge AS till 100 % 
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Historisk finansiell utveckling 

Koncernens resultaträkningar  
       
MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 
Nettoomsättning 8,1 7,3 3,2 31,2 46,6 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -7,7 -9,4 27,5 -18,1 -67,8 
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -8,8 -22,0 21,6 -67,2 -80,2 
Finansnetto -1,7 -1,9 1,6 10,3 7,8 
Resultat efter finansiella poster -10,5 -23,9 23,2 -56,8 -72,4 
Årets resultat -10,5 -20,9 23,6 -52,3 -73,0 

Koncernens balansräkningar  
       
MSEK 121231 111231 101231 091231 081231 

 
Anläggningstillgångar 6,1 7,3 12,3 20,2 81,2 
Omsättningstillgångar 3,9 8,0 6,5 10,6 27,9 
SUMMA TILLGÅNGAR 10,0 15,3 18,8 30,8 109,1 

 
Eget kapital 4,5 -6,6 7,1 -25,2 12,6 
Avsättningar - - 0,3 15,3 16,6 
Långfristiga räntebärande skulder 1,8 18,0 - - 24,7 
Kortfristiga räntebärande skulder - - - 3,6 27,5 
Övriga skulder 3,7 3,9 11,4 37,1 27,7 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10,0 15,3 18,8 30,8 109,1 

Koncernens kassaflödesanalyser  
       
MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av rörelsekapital -7,7 -11,0 -8,2 -28,3 -72,0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,3 -18,6 -19,9 -21,0 -36,6 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -0,1 -1,7 19,7 6,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,0 18,1 21,1 3,9 10,5 
Årets kassaflöde -0,3 -0,6 -0,5 2,6 -20,0 

     

 

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

Överkursfond  41 107 

Balanserat resultat -38 377 

Årets resultat   -7 586 

Summa  -4 856 
 

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

Överkursfond  41 107 

Balanserat resultat -45 963 

Summa -4 856 
 
Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där inte 
annat anges. 
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Rapport över totalresultat koncernen 
 

Belopp i kSEK Not 2012   2011 

Rörelsens intäkter mm   
Nettoomsättning 1 8 137 7 314 
Övriga rörelseintäkter 1 55 1 351 

  8 192 8 665 
  

Rörelsens kostnader   
Handelsvaror   -4 284 - 1 262 
Övriga externa kostnader 2 -10 056 -14 800 
Personalkostnader 3 -1 547 -2 011 
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -1 013 -12 463 
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -62 -86 

    
Rörelseresultat   -8 770 -21 957 

  
Resultat från finansiella investeringar   

Finansiella intäkter 4 4 143 
Finansiella kostnader 4 -1 719 -2 081 

  -1 715 -1 913  
Resultat efter finansiella poster   - 10 485 -23 895 

  
Skatt på årets resultat 5 0 3 142 

  

ÅRETS RESULTAT   -10 485   -20 753 
  

Omräkningsdifferenser   -9 -181 
  

ÅRETS TOTALRESULTAT   -10 494   -20 934 
  
  

Årets resultat   
hänförligt till moderbolagets aktieägare   -10 485 -20 753 
Innehav utan bestämmande inflytande   - - 

  
Årets totalresultat   

hänförligt till moderbolagets aktieägare   -10 494   -20 934 
Innehav utan bestämmande inflytande   -   - 

  
Årets resultat per aktie   

Resultat per genomsnittligt antal aktier, före utspädning 6 -0,08 -0,30 
Resultat per genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 6 -0,08 -0,30 
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Koncernens Balansräkning 
 

Belopp i kSEK Not 2012-12-31   2011-12-31 

TILLGÅNGAR   
  

Anläggningstillgångar   
  

Immateriella tillgångar   
  Produktteknologier och rättigheter 7 5 824 6 837 

Balanserade utvecklingskostnader 8 - - 

  5 824 6 837 

Finansiella anläggningstillgångar 
   Andra finansiella anläggningstillgångar - 412 

- 412 

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 9 75 137 

  75 137 
  

Summa anläggningstillgångar   5 899 7 386 
  

Omsättningstillgångar   
  

Varulager   
Färdiga varor och handelsvaror   907 3 378 

  907 3 378 
  

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 11 1 241 476 
Skattefordran   154 341 
Övriga kortfristiga fordringar - 1 146 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   370 1 049 

  1 765 3 012 

Kortfristiga placeringar   
Övriga kortfristiga placeringar 160 - 

  160 - 

Likvida medel   1 252 1 559 
  

Summa omsättningstillgångar   4 084 7 949 
  

SUMMA TILLGÅNGAR   9 983 15 335 
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Koncernens Balansräkning, forts 
 

Belopp i kSEK Not 2012-12-31 2011-12-31 

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   

Aktiekapital 12 13 630 6 850 
Övrigt tillskjutet kapital   207 730 192 902 
Omräkningsreserv   -1 486 -1 477 
Balanserat resultat inklusive årets resultat   -215 370 -204 885 

Summa eget kapital   4 504 - 6 610  
  
  

Långfristiga skulder   
Övriga Långfristiga skulder 17 1 800 18 000 

  1 800 18 000 
  

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 14 2 687 1 927 
Övriga kortfristiga skulder 2 292 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   990 1 726 

 Avsättningar   - - 

  3 679 3 945 
  

Summa skulder   5 479 21 945 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   9 983 15 335 
  
  

POSTER INOM LINJEN       

  
Ställda säkerheter 15 3 500 3 500 

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

      Övrigt -       

  Aktie- Pågående Tillskjutet- Omräknings Balanserat Summa 

(Tkr) kapital Emission Kapital  Reserv Resultat  

             

Eget kapital 2011-01-01 6 850 0  185 642 -1 296 -184 132 7 064 

       

Nyemission   2 100 5 080   7 180 

Nyemission Teckningsoptioner   80   80 

Årets omräkningsdifferenser    -181  -181 

Årets resultat     -20 753 -20 753 

       

Eget kapital 2011-12-31 6 850 2 100 190 802 -1 477 -204 885 -6 610 

       

       

Eget kapital 2012-01-01 6 850 2 100 190 802 -1 477 -204 885 -6 610 

            

Nyemission  2 100 -2 100    0 

Nyemission  4 680  19 520   24 200 

Emissionskostnad   -2 800   -2 800 

Årets omräkningsdifferenser    -9  -9 

Nyemission Teckningsoptioner   208   208 

Årets resultat     -10 485 -10 485 

       

Eget kapital 2012-12-31 13 630 0 207 730 -1 486 -215 370 4 504 
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Koncernens Kassaflödesanalys 

Belopp i kSEK Not 2012   2011 

  

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat   -9 844 -21 957 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 16 1 074 12 238 

  -7 695 -9 719 
  

Erhållen ränta mm   1 482 143 

Erlagd ränta mm   -1 463 -1 381 

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   

 förändringar av rörelsekapital   -7 676 -10 957 
  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Förändring av varulager   2 471 -1 488 

Förändring av rörelsefordringar   1 051 -533 

Förändring av rörelseskulder   1 842 -5 600 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 312 -18 578 
  

Investeringsverksamheten   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 -102 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   0 -102 
  

Finansieringsverksamheten    

Teckningsoptioner   209 120 

Upptagna  lån  17 1 800 18 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 009 18 120 
  

Årets kassaflöde   -303 -560 
  

Likvida medel vid årets början   1 559 2 146 
  

Kursdifferens i likvida medel   -4 -27 
  

Likvida medel vid årets slut   1 252 1 559 
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Moderbolagets Resultaträkning 
 

Belopp i kSEK Not 2012   2011 

  
Rörelsens intäkter mm   

Nettoomsättning 1 7 400 7 109 
Övriga rörelseintäkter 1 268 226 

  7 668 7 335 
  

Rörelsens kostnader   
Handelsvaror   -2 294 -1 517 
Övriga externa kostnader 2 -8 490 -12 518 
Personalkostnader 3 -1 547 -2 011 
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 7, 8 0 -2 038 
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -62 -86 

    
Rörelseresultat   -4 725 -10 835 

  
Resultat från finansiella investeringar   

Resultat från andelar i koncernföretag 4 0 -14 258 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 0 141 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -2 861 -1 913 

  
Resultat efter finansiella poster   -7 586 -26 865 

  
Skatt på årets resultat 5 0 0 

  

ÅRETS RESULTAT   -7 586 -26 865 
 
 
 

Moderbolagets rapport över totalresultat 

Belopp i kSEK Not 2012   2011 

ÅRETS RESULTAT   -7 586 -26 865 
  

Övrigt totalresultat   0 0 
  

ÅRETS TOTALRESULTAT   -7 586 -26 865 
 
  



Page 13 (36) 
 
 
 
 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm 
Org.nr. 556692-9690 | 08-222 006 | info@scnutrition.com | www.scnutrition.com 

Moderbolagets Balansräkning 
 

Belopp i kSEK Not 2012-12-31   2011-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utvecklingskostnader 8 0 0  

  0 0  
  

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 9 75 137  

  75 137  
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 10 7 359 7 359  
Andra finansiella anläggningstillgångar - 412 

  7 519 7 771  
  

Summa anläggningstillgångar   7 434 7 908 
  

Omsättningstillgångar   
  

Varulager m m   
Färdiga varor och handelsvaror   197 1 339  

  197 1 339  
  

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 11 720 432  
Fordringar hos koncernföretag   4 432 4 073  
Skattefordran   154 341  
Övriga kortfristiga fordringar - 1 146  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   370 1 049  

  5 676 7 041  

Kortfristiga placeringar   
   Övriga kortfristiga placeringar       160 - 

160 - 
  

Kassa och bank   55 408  

  
Summa omsättningstillgångar   6 088 8 788  

  

SUMMA TILLGÅNGAR   13 522 16 696  
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Moderbolagets Balansräkning, forts 
 

Belopp i kSEK Not 2012-12-31   2011-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
  

Eget kapital   
Bundet eget kapital   

Aktiekapital 12 13 630 6 850 
Pågående nyemission  0 7 140 

  13 630 13 990 

Fritt eget kapital   
Överkursfond   41 107 25 551 
Balanserat resultat   -38 377 -19 385 
Årets resultat   -7 586 -26 865 

  - 4 856 -20 698 
  

Summa eget kapital   8 774 - 6 708 
  

Långfristiga skulder 
    Övriga Långfristiga skulder 17 1 800 18 000 

1 800 18 000 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 14 1 963 1 934 
Skulder till koncernföretag   - 1 496 
Skatteskulder   - 104 
Övriga kortfristiga skulder   - 146 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   985 1 724 
Avsättningar 13 0 

  2 948 5 404 
  

Summa skulder   4 748 23 402 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   13 522   16 696 
  
  

POSTER INOM LINJEN         
  

Ställda säkerheter 15 3 500   3 500 
  

Ansvarsförbindelser   Inga   Inga 
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Moderbolagets förändringar i eget kapital 
 

  

Aktie- Pågående  Överkurs- Balanserat Årets Eget 

kapital emission  fond resultat resultat kapital 

2011 

Eget kapital 2011-01-01 6 850   19 017 -19 385 6 414 12 895 

Disposition av föregående års resultat 6 414 -6 414 0  

Nyemissioner 7 140 120 7 260 

Emissionskostnader 

Inlösta konvertibler 

Årets resultat -26 865 -26 865 

Eget kapital 2011-12-31 6 850 7 140 19 137 -12 972 -26 865 -6 710 

2012 

Eget kapital 2012-01-01 6 850 7 140 19 137 -12 972 -26 865 -6 710 

Disposition av föregående års resultat - 26 865 26 865 0 

Nyemissioner 6 780 -7 140 21 970 21 610 

Kapitaltillskott från koncernföretag 1 460 1 460 

Årets resultat -7 586  -7 586 

Eget kapital 2012-12-31 13 630 0 41 107 -38 377 -7 586 8 774 
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Moderbolagets Kassaflödesanalys 
 

Belopp i kSEK Not 2012   2011 

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat    4 725 -10 835 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 16 -1 110 3 646 

  -5 835 -7 188 
  

Erhållen ränta mm   204 141 
Erlagd ränta mm   -40 -1 213 

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   -5 669 -8 260  
förändringar av rörelsekapital   

  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Förändring av varulager   1 142 -823 
Förändring av rörelsefordringar   2 662 -9 400 
Förändring av rörelseskulder   -496 -1 104 

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 362 -19 587 
  

Investeringsverksamheten   
Försäljning/investering finansiella anläggningstillg.   - -120 
Försäljning/investering materiella anläggningstillg.   - -102 

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten   0 -222 
  

Finansieringsverksamheten    
Nyemission    209 120 
Upptagna lån 17 1 800 18 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 009 18 120 

Årets kassaflöde   -353 -1 689 
  

Likvida medel vid årets början   408 2 097 
  

Kursdifferens i likvida medel   0 0 
  

Likvida medel vid årets slut   55 408 
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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 57, 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 12 juni 2013. Koncernens 
resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att framläggas för beslut om 
fastställelse på årsstämman den 12 juni 2013. 
En beskrivning av bolagets verksamhet framgår av Förvaltningsberättelsen. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt de av EU godkända International 
Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations 
Committe (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag 
genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 "Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner". Moderbolaget tillämpar RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”.  

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som 
används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är Moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. 
Samtliga belopp i 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. 
 
Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen 
 
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår 
som började 1 januari 2012 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen 
 
Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som inte har tillämpats i förtid 
av koncernen. 
 
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder ikraft för 
räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2012 och har inte tillämpats vid upprättandet av 
koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan: 
 
I IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” har införts ändringar avseende övrigt totalresultat. 
Den mest väsentliga förändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i 
”övrigt totalresultat” ska presenteras fördelat på två grupper. Fördelningen baseras på om posterna 
kan komma att omklassificeras till resultaträkningen (omklassificeringsjusteringar) eller ej. 
Ändringen behandlar inte frågan om vilka poster som ska ingå i ”övrigt totalresultat”. 
IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer 
konsekventa och mindre komplex genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en 
gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Standarden ger 
vägledning till verkligt värdevärderingar för alla slag av tillgångar och skulder, finansiella som 
icke-finansiella. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men 
tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver eller tillåter 
värdering till verkligt värde. 
IAS 19 ”Ersättningar till anställda” ändrades i juni 2011. Kostnader för tjänstgöring under tidigare 
år kommer att redovisas omgående. Räntekostnader och förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar kommer att ersättas av en nettoränta som beräknas med hjälp av 
diskonteringsräntan, baserat på nettoöverskottet eller nettounderskottet i den förmånsbestämda 
planen. Koncernen har ännu inte utvärderat effekten. 
IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 
skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 
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2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och 
värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två 
olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. 
Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt 
karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora 
förändringar jämfört med IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifierade till 
verkligt värde. För dessa gäller att den del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den 
egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar 
inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). Koncernen har för avsikt att tillämpa den 
nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat 
effekterna. Koncernen kommer att utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 
när de är slutförda av IASB. 
IFRS 10 ”Consolidated financial statements” bygger på redan existerande principer då den 
identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i 
koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet av 
kontroll när detta är svårt att bedöma. Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår 
som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella 
rapporterna. 
IFRS 12 ”Disclosures of interests in other entities” omfattar upplysningskrav för dotterföretag, 
joint arrengements, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag. Koncernen avser att 
tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den 
fulla effekten på de finansiella rapporterna. Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu nte har trätt i kraft, 
väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 
 

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 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 
Värdering av immateriella tillgångar genomförs löpande under året och vid behov görs en nerskrivning. Vid 
tveksamheter av värdet på en immateriell tillgång används en extern värderingsman för att fastställa eller förkasta 
det bokförda värdet. 
Under verksamhetsåret har SCN genomfört nedskrivningstester på samtliga dotterbolags aktier samt värdet av övriga 
tillgångar samt beslutat att skriva ner värdet på dessa tillgångar.  

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 bestämmandeinflytande. Bestämmandeinflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma företagets 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag 
betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess 
skulder och eventualförpliktelser. 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 koncernredovisningen från och 
med den dag då bestämmandeinflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det upphör. 
Alla koncerninterna transaktioner och vinster har eliminerats i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Balansräkningarna i utländska dotterbolag har omräknats till svenska kronor till balansdagens kurs (för vidare läsning, 
se ”Fordringar och skulder i utländsk valuta”). Resultaträkningarna har omräknats till årets genomsnittskurs. Den 
omräkningsdifferens som uppkommer i samband med valutaomräkningen förs direkt till eget kapital. 
Goodwill och övriga immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod följs löpande och prövas årligen med 
avseende på nedskrivningsbehov, eller oftare om indikationer finns att tillgången minskat i värde. För vidare läsning 
hänvisas till rubriken ”Nedskrivningar” nedan. 

Principer för internprissättning 
SCN tillämpar internprissättning mellan koncernbolagen och detta sker på marknadsmässiga villkor. Detta innebär 
att interna kunder inte behandlas på annat sätt än externa kunder. 
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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 handelsvillkor. 
Royaltyintäkterna bokförs då samarbetspartnern levererat produkterna som royaltyn avser till sin kund. 

Segmentsredovisning 
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller 
tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är 
utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. SCN har i dagsläget endast ett segment.   
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 

Produktteknologier 
Förvärvade produktteknologier som har en bestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaffningskostnad minskat 
med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för produktteknologier 
över deras bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen över de immateriella tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder, såvida 
inte sådana nyttjandeperioder är obestämda. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då 
de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna för produktteknologier är 13 år. 

Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning som utförs i syfte att vinna ny vetenskaplig eller teknisk kunskap, kostnadsförs när de uppkommer 
i enlighet med IAS 38. 
Utgifter för utveckling av en specifik produkt eller projekt, där forskningsresultatet tillämpas vid planering eller 
utformning av produktion av nya eller förbättrade produkter, aktiveras om det bedöms att produkten är tekniskt och 
kommersiellt gångbar samt att bolaget har avsikt och förmåga att färdigställa, sälja eller använda tillgången. De 
utgifter som aktiveras innefattar utgifter för material, direkt lön och andra utgifter som är direkt hänförliga till 
utvecklingsprojektet. Aktiverade utvecklingsutgifter redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
av- och nedskrivningar. Avskrivningarna har beräknats utifrån anskaffningsvärde genom tillämpning av linjär 
avskrivning över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider har tillämpats: 

 Balanserade utvecklingskostnader  5 år 
Utvecklingsprojekt som inte uppfyller kriterierna för att kunna redovisas som immateriell tillgång i enlighet med IAS 38, 
kostnadsförs i sin helhet när de uppkommer. 

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

 Inventarier 3-5 år 

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 
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först även säljs först. Varor som ligger kvar i lagret i slutet av en period har därmed köpts in senast. 
Nettoförsäljningsvärdet beräknas som försäljningspris med avdrag för försäljningskostnader.  

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

Nedskrivningsprövning av materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterföretag 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För 
goodwill, andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är 
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 
kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå 
där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.  
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en 
kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga 
tillgångar som ingår i enheten.  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet har flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. De 
framtida kassaflödena diskonteras med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången.  

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av 
tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs av observerbara förhållanden som inträffat och som har 
en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet. 
Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorin lånefordringar och kundfordringar, vilka redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde, beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som 
gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning 
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.  
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten 
har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. 
Leverantörsskulder 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.  

Likvida medel 
Likvida medel består av banktillgodohavanden och placeringar som lätt kan omvandlas till kassamedel till ett känt 
belopp och med en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. I moderbolagets och koncernens 
likvida medel ingår koncernens behållning på koncernkonton och övriga bankkonton samt kortfristig placering. 
Likvida medel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta innebär att koncernens likvida medel endast är utsatta 
för en obetydlig risk för valutafluktuationer. 
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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. Långfristiga skulder har 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 transaktionsdagens 
avistakurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder 
redovisas som finansiella poster. 

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. 

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

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

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
De viktigaste skillnaderna i redovisningsprinciper mellan koncernen och moderbolaget är uppställningsformerna för 
resultat- och balansräkningar samt rapport över förändringar i eget kapital. Dessutom finns det inte i moderbolaget 
någon möjlighet att använda obestämbar nyttjandeperiod för immateriella tillgångar. 
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Not 1 Uppgift om bolagets intäkter samt försäljning och inköp inom samma koncern 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning fördelad på väsentliga intäktsslag 
Försäljning av varor 5 353 3 014 2 488 1 592 
Royalty från tredje part 2 784 4 300 2 784 4 300 
Koncernintern försäljning - - 2 128 1 217 

Summa 8 137 7 314 7 400 7 109 

Övriga rörelseintäkter fördelade på väsentliga intäktsslag 
Andra övriga rörelseintäkter 55 1 351 268 226 

Summa 55 1 351 268 226 

Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernbolag 2012 2011 
Andel av nettoomsättning som avser koncernbolag 19,1% 17,1% 
Andel av inköp som avser koncernbolag 0% 0% 

 

Not 2 Upplysningar om revisorernas arvode 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Arvoden till PwC 

Ersättning för revisionsuppdraget 305 240 305 240 
Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget 148 0 148 0 
Skatterådgivning 0 0 0 0 
Övriga tjänster 52 0 52 0 

Summa 502 240 502 240 
 
Arvoden till Ernst & Young 

Ersättning för revisionsuppdraget 0 110 0 0 
Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget 0 0 0 0 
Skatterådgivning 0 0 0 0 
Övriga tjänster 0 0 0 0 

Summa 0 110 0 0 
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Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Medeltal anställda 
    

Sverige     
Män 0,9 1.7 0,9 1,7 
Kvinnor 1,7 1,3 1,7 1,3 

    
Danmark     
Män 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kvinnor 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Norge     
Män 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kvinnor 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Totalt     
Män 0,9 1,7 0,9 1,7 
Kvinnor 1,7 1,3 1,7 1,3 

    

Summa 2,6 3,0 2,6 3,0 
      
Löner och andra ersättningar 

Löner och andra ersättningar 1 319 1 533 1 319 1 533 
Sociala kostnader exklusive pensionskostnader 453 482 453 482 
Pensionskostnader 0 0 0 0 

Summa 1 772 2 015 1 772 2 015 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och anställda 
(inkluderar inte konsultarvoden, se även specifikation per individ nedan) 

      
    

Totalt     
Styrelse och VD 0 0 0 0 
Övriga anställda 1 319 1 533 1 319 1 533 

    

Summa 1 319 1 533 1 319 1 533 
      
 
 
Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 
Antal på balansdagen 

    
Styrelseledamöter     
Män 5 5 5 5 
Kvinnor 0 0 0 0 

    
Verkställande direktör     
Män 1 1 1 1 
Kvinnor 0 0 0 0 
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Andra ledande befattningshavare     
Män 1 2 1 2 
Kvinnor 0 0 0 0 

    
Totalt     
Män 7 8 7 8 
Kvinnor 0 0 0 0 

    

Summa 7 8 7 8 
 
 
Specifikation av ersättning till styrelseledamöter och verkställande direktörer 

  
Grundlön
/ Styrelse-

arvode 

Rörlig 
ersättnin

g 

Andra 
förmåne

r 

Pensions-
kostnade

r 

Övrig 
ersättnin

g 
Summa 

2012 
Enrico Vitali-Rosati, VD 1 059 1 059 
Andra ledande 
befattningshavare* 695 695 
Summa 1 754 0 0 0 0 1 754 

2011 
Jens Miön VD (avgick dec 
2010) 589 589 
Fredrik Kjällander VD* 
Enrico Vitali-Rosati, VD 352 352 
Andra ledande 
befattningshavare* 585 585 
Summa 1 526 0 0 0 0 1 526 

 
*VD Fredrik Kjällander samt CFO Peter Sundberg har fakturerats från QV Management Service AB. Kostnaden för 
dessa nyckelpersoner inkluderas i en samlingsfaktura som även innefattar hyra, övriga lokalkostnader, administration 
samt systemstöd. 
Fakturerade konsultarvoden ingår i totalen för Ersättningar till styrelse, verkställande direktör och andra ledande 
befattningshavare, men ej i totalen för Löner och andra ersättningar presenterade ovan. 
Andra ledande befattningshavare har definierats som 
2012: Peter Sundberg, Chief Financial Officer; Kennet Nilsson, Marknads och försäljningschef 
2011: Peter Sundberg, Chief Financial Officer; Kennet Nilsson, Marknads och försäljningschef 
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Kommentarer 2012 

STYRELSEARVODEN 
Enligt beslut har konsultarvode utgått till styrelsens ordförande Björn Wallin om 92tkr (varav sociala kostnader 
22tkr)enligt beslut på bolagsstämma 2012  

ARVODE TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Enrico Vitali-Rosati har erhållit konsultarvoden om 969 tkr via bolaget EVR. Inga andra ersättningar till VD har lämnats. 

ARVODE TILL ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget uppgick till 695tkr. Kennet Nilsson 
har erhållit 695tkr i löner. Peter Sundberg är inhyrd konsult och ersättning har betalats ut till QV Management Service 
AB om 2 313 tkr, denna faktura inkluderar även lokalhyra, övriga lokalkostnader, administration, förbrukningsmaterial 
samt systemstöd.  

OPTIONSPROGRAM, PENSIONER, RÖRLIG LÖN SAMT AVGÅNGSVEDERLAG 
För styrelsens ledamöter föreligger ej avtal om optionsprogram, pension, rörlig lön eller avgångsvederlag. Samma 
villkor gäller för verkställande direktör. Under våren 2012 utgav 10 000 000 optioner (motsvarande 10 000 000 aktier) till 
Handinter Kappa AG. Dessa teckningsoptioner såldes vidare till marknadspris. 
 
Kommentarer 2011 

STYRELSEARVODEN 
Inga andra ersättningar till styrelseledamöter har lämnats. 

ARVODE TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Enrico Vitali-Rosati har erhållit konsultarvoden om 352 tkr via bolaget EVR. Inga andra ersättningar till VD har lämnats. 

ARVODE TILL ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget uppgick till 585tkr. Kennet Nilsson 
har erhållit 585tkr i löner. Peter Sundberg och Fredrik Kjällander är inhyrda konsulter och ersättning har betalats ut till 
QV Management Service AB om 4 146 tkr, denna faktura inkluderar även lokalhyra, övriga lokalkostnader, 
administration, förbrukningsmaterial samt systemstöd.  

OPTIONSPROGRAM, PENSIONER, RÖRLIG LÖN SAMT AVGÅNGSVEDERLAG 
För styrelsens ledamöter föreligger ej avtal om optionsprogram, pension, rörlig lön eller avgångsvederlag. Samma 
villkor gäller för verkställande direktör. Under hösten 2011 utgav 10 000 000 optioner (motsvarande 10 000 000 aktier) 
till dotterbolaget Nordic Immotech i Sverige AB. Av dessa har sedan teckningsoptioner sålts vidare till marknadspris till 
ledande befattningshavare och enligt följande. Majoriteten av teckningsoptionerna ligger idag kvar hos Nordic 
Immotech i Sverige AB medan en del såldes vidare till marknadspris till personal inom Scandinavian Clinical Nutrition i 
Sverige AB. Optionerna har ett strikepris på 50 öre och en förfaller 2016-06-30. 
                   2012                    2011 
Handinter Kappa  10 000 000 0 
Enrico Vitali-Rosati 1 500 000 1 500 000 
Fredrik Kjällander 1 150 000 1 000 000 
Peter Sundberg 650 000 500 000 
Anders Struksnes 0 300 000 
Anders Uddén 150 000 150 000 
Bohan & CO AS 150 000 150 000 
Pär Jacobsson 150 000 150 000 
Jim Blomqvist 150 000 150 000 
Kennet Nilsson 150 000 150 000 
 4 050 000 4 050 000 
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Not 4 Resultat från finansiella investeringar 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Resultat från andelar i koncernföretag 
Nedskrivning av aktier i dotterföretag - - -12 435 
Nedskrivning av koncerninterna fordringar - - -957 -1 823 

Summa - - -957 -14 258 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Externa ränteintäkter - - 0 141 
Nedskrivning av aktier i övriga företag -252 - -252 - 
Andra valutakursvinster - - 2 0 

Summa -252 - -250 141 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
Andra valutakursförluster - - -22 - 

Summa - - -22 - 

Finansiella intäkter 
Ränteintäkter 4 143 0 - 

Summa 4 143 - - 

Finansiella kostnader 
Räntekostnader -71 -2 081 -232 -1 913 
Kapitalanskaffningskostnader -1 400 -1 400 

Summa -1 719 -2 081 -2 861 -1 913 
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Not 5 Skatt på årets resultat 
  Koncernen Moderbolaget 
  2012 2011 2012 2011 
Fördelning av skatt på årets resultat 

Aktuell skattekostnad för året - - - - 

Förändring uppskjuten skatt pga justerad skattesats - - - - 

Uppskjuten skatteintäkt för året 0 3 142 - - 

Summa skatt på årets resultat 0 3 142 - - 

Avstämning av redovisad skatt 

Resultat före skatt -10 485 -23 878 -7 586 -26 865 

Skatt enligt gällande skattesats 2 620 6 318 1 995 7 065 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -41 -306 -359 -4 056 

Utnyttjande av ej tidigare redovisade förlustavdrag - 366 - - 

Förändring i värde av ej aktiverade underskottsavdrag -2 580 -3 236 -1 636 -3 010 

Summa skatt på årets resultat 0 3 142 0 0 

Specifikation förändring uppskjuten skatteskuld 
Ingående värde uppskjuten skatteskuld - 3 128 - - 

Uppskjuten skattekostnad/intäkt för året - -3 142 - - 

Omräkningsdifferenser - 14 - - 

Utgående värde uppskjuten skatteskuld - 0 - - 

Ackumulerade skattemässiga underskott 
Ingående balans 56 577 45 115 49 878 38 435 
Justering av skattemässigt underskott i utländska  
Enheter 6 333 - - - 

Årets förändring 16 127 11 462 6 222 11 443 

Summa ackumulerade skattemässiga underskott 72 704 56 577 56 100 49 878 

Skattesatsen i Sverige är 26,3% avseende 2012 och 22% 2013. Skattesatsen i Danmark och Norge är 25% 
respektive 28%. 
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Not 6 Resultat per aktie 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Antal aktier (tusental) 
Genomsnittligt, före utspädning 109 982 68 499 - - 

Genomsnittligt, efter utspädning 
123 138 

982 68 499 - - 
På balansdagen, före utspädning 136 294 68 499 - - 
På balansdagen, efter utspädning 136 294 68 499 - - 

Resultat  (tkr) 
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -10 485 -20 753 - - 
Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -10 485 -20 934 - - 

Årets resultat per aktie (kr) 
Genomsnittligt, före utspädning -0,08 -0,30 - - 
Genomsnittligt, efter utspädning -0,08 -0,30 - - 

 
Per balansdagen fanns totalt 20 000 000 st utestående teckningsoptioner med en potentiell utspädningseffekt 
 

Not 7 Produktteknologier 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 20 299 13 209 - - 
Anskaffning under året 0 7 090 - - 
Försäljningar/utrangeringar 0  0 - - 
Omräkningsdifferens 0 0 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 299 20 299 - - 

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 156 -3 049 - - 
Årets avskrivningar -1 013 -1 107 - - 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 - - 
Omräkningsdifferens 0 0 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 169 -4 156 - - 

Ingående ackumulerade nedskrivningar -9 306 0 - - 
Årets nedskrivningar 0 -9 306   
Omräkningsdifferens 0 0 - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 306 -9 306 - - 
     
Redovisat värde vid periodens slut 5 824 6 837 0 0 

 
Köpet av Pharmanes AB innebar att SCN fick kontrollen av försäljningsrättigheterna till Nutrinovell. Värderingen av 
rättigheten gjordes utifrån en värdering av framtida kassaflöde på produkterna. Köpeskillingen uppgick till 21 000 000 
aktier i SCN till ett marknadsvärde motsvarande 34 öre per aktie eller totalt 7 140 000kr. Förvärvet av Pharmanes har 
klassificerats som ett tillgångsförvärv och därigenom har de produktlicenser som förvärvats redovisats till 
anskaffningsvärde. 
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Styrelsen har gjort bedömningen att ett nedskrivningsbehov föreligger per den 31 december 2011 avseende 
produktlicensen Immolina. Nedskrivning har därmed gjorts av värdet på produktlicenser med 9 306 tkr.  

Not 8 Balanserade utvecklingskostnader 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 4 696 4 696 4 696 4 696 
Anskaffning under året 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omräkningsdifferens 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 696 4 696 4 696 4 696 

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 589 - 2 658 -3 589 - 2 658 
Årets avskrivningar 0 -931 0 -931 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omräkningsdifferens 0 0 0 0 

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

Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 107 0 -1 107 0 
Årets nedskrivningar 0 -1 107 0 -1 107 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omräkningsdifferens 0 0 0 - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 107 -1 107 -1 107 -1 107 
     
Redovisat värde vid periodens slut 0 0 0 0 

 
Styrelsen har gjort bedömningen att ett nedskrivningsbehov föreligger per den 31 december 2011 avseende 
produktlicensen Immolina. Nedskrivning har därmed gjorts av värdet på balanserade utvecklingskostnader med 
1 107 tkr.  Styrelsen har dock för avsikt att fortsätta arbeta med att utveckla Immolina. 

Not 9 Inventarier 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 523 421 523 421 
Inköp 0 102 0 102 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omräkningsdifferens 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 523 523 523 523 

Ingående ackumulerade avskrivningar -386 -300 -386 -300 
Årets av- och nedskrivningar -62 -86 -62 -86 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omräkningsdifferens 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -448 -386 -448 -386 

Redovisat värde vid periodens slut 75 137 75 137 
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Not 10 Andelar i koncernföretag 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden - - 24 005 5 992 
Företagsförvärv - - 0 7 259 
Försäljning - - 0 0 
Utrangering/likvidation     0 0 
Lämnade aktieägartillskott - - 0 10 754 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - 24 005 24 005 

Ingående ackumulerade nedskrivningar - - -16 346 -2 388 
Försäljning - - 0 0 
Utrangering/likvidation - - 0 0 
Årets nedskrivningar - - 0 -14 258 

Utgående ackumulerade nedskrivningar - - -16 346 -16 346 

Redovisat värde vid periodens slut - - 7 359 7 359 
 
 
        Redovisat värde 

Företagets namn Org.nr Säte Andel* 2012 2011 

Nordic Immotech Sweden AB 556729-1363 Stockholm, Sverige 100 % 100 100 
Pharmanes AB 556852-8771 Stockholm, Sverige 100 % 7 140 7 140 
SCN Norge AS NO 971171324 Asker, Norge 100 % 119 119 

* avser både röster och kapital 
 
Nordic Immotech Sweden AB ägde på balansdagen 100 % av Nordic Immotech Aps i Danmark, som i sin tur på 
balansdagen ägde det danska bolaget Nordic Immotech Trading Aps till 100 %. 
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Not 11 Kundfordringar 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Kundfordringar     
Kundfordringar brutto 1 242 476 720 432 
Rerservering för osäkra fordringar 0 0 0 0 

Kundfordringar netto 1 242 476 720 432 
  

Åldersanalys av kundfordringar     
Ej förfallna kundfordringar 746 167 258 123 
Förfallna kundfordringar 1-30 dgr 156 0 9 0 
Förfallna kundfordringar >30 dgr 340 309 453 309 

Kundfordringar netto 1 242 476 720 432 

Nedskrivningsbehovet bedöms i varje enskilt fall utifrån en bedömning av motpartens finansiella status 
samt framtida ställning. Verkligtvärde överrensstämmer med bokfört värde.  

Not 12 Aktiekapitalets utveckling 
    Ökning av  Ökning av Totalt Totalt   

År Transaktion antalet aktier aktiekapital antal aktier aktiekapital Kvotvärde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012 Nyemission 6 800 000 680 000 136 299 452 13 629 945 0,10 
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Not 13 Avsättningar 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Vid årets början - 300 - 300 
Gjorda avsättningar - - - - 
Återförda avsättningar - -300 - -300 

Vid årets slut - - - - 
 
 

Not 14 Leverantörsskulder 
Av leverantörsskulderna avser 600 tkr skulder som bestridits tillföljd av Tornadoprojektet.   
 
 

Not 15 Ställda säkerheter 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Företagsinteckning 3 500 3 500 3 500 3 500 

Summa Inga Inga Inga Inga 
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Not 16 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm 
  Koncernen Moderbolaget 

  2012 2011 2012 2011 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1 074 12 549 62 2 038 
Avsättningar och övriga justeringar 0 -311 -1 172 1 614 

Summa 1 074 12 238 - 1 110 3 652 
 
 
Not 17 Långfristiga lån  
Långfristigt lån med löptid över 36 månader, räntan på lånet uppgår till 16 % som förfaller till betalning 
var 6e månad. De sker ingen amortering av lånet under löptiden utan hela lånet förfaller till betalning 
2014-06-30.  

Not 18 Upplysningar om närstående 
Löner och ersättningar till styrelse och andra ledande befattningshavare i moderbolaget framgår av 
separat not. Övriga transaktioner med närstående enligt IAS 24, som ägt rum under 2011-2012, följer 
nedan. 

Närstående parter med vilka transaktioner skett 
2012 2011 
EVR (Enrico Vitali-Rosati, verkställande direktör)          
Handinter Kappa AG (Anders Uddén styrelseledamot) 

EVR (Enrico Vitali-Rosati, verkställande direktör)          
Handinter Kappa AG (Anders Uddén styrelseledamot) 

QV Management Service AB (Peter Sundberg CFO,)  QV Management Service AB (Peter Sundberg, CFO, 
Fredrik Kjällander, verkställande direktör, Maria 
Söderberg, försäljningsassistent) 

 Li och Lo AB (Maria Söderberg, försäljningsassistent) 
 Nutri-consult (Anders Struksnes, Styrelseordförande) 

Diverse lån 
Lån inklusive räntor från QVPE 2012 2011 
 
Lånets nominella värde 1 800 18 000 
Räntor 200 1 500 
Total 2 000 19 500 

För lånevillkoren, se not 17 

Nyckelpersoner i ledande ställning 
SCN har under 2012 och 2011 köpt konsulttjänster av närstående personer och dess bolag. En del av dessa personer 
har innehaft tjänster som ledande befattningshavare. Nedan ersättningar inkluderar konsultarvode för löpande 
arbete, vidarefakturerade kostnader samt fakturerade kostnader för provision baserat på kapitalanskaffning och 
garanti (exkl moms). 
 
Inköp av tjänster från närstående parter 2012 2011  
QV Management Service AB 2 313 4 146  
Nutri-Consult  - 862  
EVR, Enrico Vitali-Rosati  968 352  
Handinter Kappa AG  4 200 700  
Li och Lo AB - 40  
Total 7 481 6 100  

 

Teckningsoptioner 
Under 2011 emitterades 10 000 000st teckningsoptioner till Nordic Immotech i Sverige AB, vidare försäljning av dessa 
har skett enligt not 3 till marknadsmässiga villkor enligt följande: försäljningspris 8 öre/st och inlösenpris 50öre/st 
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Not 19 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 

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

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk definieras som risken för att bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska 
åtaganden samt har minskad möjlighet att uppnå affärskritiska volymer. Styrelsen och ledningen granskar 
regelbundet koncernens löpande likviditetsrisker och likviditetsbehov som ett led i planeringsprocessen. 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. I dagsläget är detta 
en överhängande risk och bolaget kommer gå in i 2013 med ett stort likviditets behov. Bolaget har under våren 
kvittat en stor skuld post till aktier samt har fått en skriftlig garanti från en av storägarna att dessa kommer att täcka 
upp likviditetsbehovet under 2013. 
 
Koncern  Mindre än  Mellan  Mellan  Mellan  mer än  

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

Per 2012-12-31           

Obligationslån 

Leverantörsskulder och övriga skulder 3 679 1 800 

Per 2011-12-31           

Obligationslån 18 000 

Leverantörsskulder och övriga skulder 2 219 

Moderbolaget Mindre än  Mellan  Mellan  Mellan  mer än  

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

Per 2012-12-31           

Obligationslån 1 800 

Leverantörsskulder och övriga skulder 2 949 

Per 2011-12-31           

Obligationslån 18 000 

Leverantörsskulder och övriga skulder 2 184 
 

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

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. Då dessa transaktioner i dagsläget omfattar ringa 
summor ser SCN inte något större behov säkra upp mot denna.  

Omräkningsexponering 
Under 2012 var en betydande del av koncernens externa försäljning hänförligt till andra valutor än SEK vilket innebär 
att SCN är utsatt för valutakurssvängningar. Ingen kurssäkring av tillgångar och skulder har skett under 2012. 
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.  
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Ränterisk 
Ränterisken definieras som risken för att en förändring i marknadsräntorna påverkar resultatet i koncernen. Då SCN för 
närvarande har sina lån i obligationer till fast ränta som enligt avtal löper till sommaren 2014 så påverkas inte bolaget 
av dessa svängningar. Bolaget har under våren 2012 konverterat majoriteten av sina obligationslån till aktier vilket 
leder till att denna risk inom den närmaste framtiden är obefintlig.  

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 exponering mot osäkra fordringar är minimal. Den kommersiella kreditrisken omfattar 
kundernas betalningsförmåga och hanteras vanligtvis av respektive dotterbolag genom noggrann bevakning av 
betalningsmoral, uppföljning av kundernas finansiella rapporter samt genom god kommunikation. 
 
Koncernens totala kreditrisk är fördelad på ett fåtal kunder som står för en förhållandevis stor andel av koncernens 
kundfordringar. En bedömning av osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt att det fulla beloppet 
kommer att kunna inflyta. Osäkra fordringar skrivs bort i sin helhet när förlusten är konstaterad. Vid utgången av året 
bedöms inga kundfordringar vara osäkra. Bolaget arbetar idag med att bredda antalet kunder och på så sätt 
minska beroendet av några större enskilda kunder.  
 
Kreditrisker avseende koncernens övriga finansiella tillgångar, som omfattar likvida medel samt övriga finansiella 
tillgångar, utgörs av risken för utebliven betalning från motparten. Den totala kommersiella kreditexponeringen 
motsvaras av det bokförda värdet på kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. 
 
Löptidsanalys av krediter genomförs för att ytterligare minimera riskerna.   

Kapitalrisk 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att 
den kan 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. 
 

Vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2012 ska utgå. 
 
 
Aktieägarfakta 31 december 2012            Större aktieägare i moderbolaget per 31 december 2012 

 
Ticker: SCN MTF 
Antal aktier: 136 294 244 
Antal teckningsoptioner: 10 000 000** 
** 1 teckningsoption= 1 aktie 
Antal aktieägare: 300 
ISIN: SE0001789793 
  

Namn Antal aktier Andel 

   
Danske bank 38 028 565 28 % 
Nordnet 32 873 472 24 % 
SEB 7 792 808 6 % 
Handinter Kappa AG 6 800 000 5 % 
Nordea 6 197 614 5 % 
Övriga aktieägare 44 606 993 33 % 
Totalt 136 294 244 100 % 



Page 36 (36) 
 
 
 
 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm 
Org.nr. 556692-9690 | 08-222 006 | info@scnutrition.com | www.scnutrition.com 

Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de angivits av EU, respektive god redovisningssed och ger en 
rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolagets och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm, 24 maj 2013 
 
 
 
Björn Wallin   Enrico Vitali-Rosati 
Styrelseordförande Verkställande direktör 
 
 
 
Jim Blomqvist   Frode Bohan    
Styrelseledamot  Styrelseledamot   
 
 
 
Pär Jacobsson   Anders Uddén   
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), org.nr 556692-9690.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande
bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2012
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december
2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU,
och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och rapporten över totalresultatet
och balansräkningen för koncernen.

Upplysningar av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi fästa uppmärksamhet på att
styrelsen och verkställande direktören har upprättat de finansiella
rapporterna under antagande om fortsatt drift. Detta förutsätter att
bolagets behov av finansiering kan tillgodoses genom att bolaget tillförs
kapital på det sätt som beskrivs av styrelsen och verkställande
direktören i avsnittet Kassaflöde och framtida finansiering i
förvaltningsberättelsen. Om finansiering inte kan erhållas föreligger en
osäkerhetsfaktor som väcker tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin
verksamhet.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) för år
2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 28 maj 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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