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Förvaltningsberättelse 2011 

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 2011. 

Under 2011 har bolaget fokuserat på att implementera den nya strategin för försäljning och tillväxt. 

Under våren ingick SCN ett partnerskap med Hälsorutan. Hälsorutan är en av de äldsta och ledande fristående ka-
nalerna för postorder- och onlineförsäljning av hälsokost i Norden. Onlineförsäljning är den snabbast växande försälj-
ningskanalen inom kosttillskott idag. Via partnerskapet med Hälsorutan säkerställdes finansiering via ett lån om ca 20 
MSEK. Kapitalet användes delvis till slutreglering av den företagsrekonstruktion som inleddes 2009 och slutfördes i 
augusti 2011. Återstående delar används som rörelsekapital i de kraftfulla marknadsaktiviteter som genomförs. I sam-
band med detta skedde ett planerat VD-byte. 

På årsstämman i slutet av juni fastställdes ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet innefattar bland annat ett be-
myndigande för styrelsen att genomföra strategiska förvärv med betalning i nya SCN-aktier. Redan på årsstämman 
beslutades om det första förvärvet – produktbolaget Pharmanes AB. Första produkt ut för lansering var en ny anti-
age-produkt, baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott – Collacen. Collacen vilar på 
flera kliniska studier som dokumenterar produktens positiva effekt på huden, såsom ökad elasticitet, ökad fuktighet 
och mindre rynkor. Vi startade tillsammans med Nordens största hälsokostkedja lanseringen under slutet av 2011 med 
början i Sverige och Norge. 

Precis som 2010 var 2011 försäljningsmässigt i mångt och mycket ett förlorat år på grund av företagsrekonstruktionen. 
Bolaget har varit förhindrat från att göra affärer på ett effektivt sätt och situationen innebar även att distributörerna 
avvaktade utfallet av rekonstruktionen. Trots det ökade koncernens nettoomsättning med över 200 % jämfört med 
föregående år och närmare 700 % sett till sista kvartalet. Omstruktureringsarbetet omfattar även avveckling av de 
vilande dotterbolagen i Danmark där beslut om likvidation av de danska enheterna har tagits under 2012.  

Då försäljningsintäkterna avseende Immolina inte nått upp till de prognoser som koncernen haft genomfördes i april 
2012 en analys av värdet på dessa immateriella rättigheter. Styrelsen gjorde bedömningen att ett nedskrivningsbe-
hov förelåg per den 31 december 2011. Nedskrivning har härmed gjorts av immateriella tillgångar med ca 10 MSEK i 
koncernen till ett nollvärde. I moderbolaget togs beslut om att skriva ned koncerninterna fordringar och värdet på 
andelar i dotterföretag med totalt 14,3 MSEK. Styrelsen har dock för avsikt att fortsätta utveckla och investera i Immo-
lina och har förhoppningar om att kunna nå försäljningsframgångar i framtiden. Nedskrivningarna har lett till att både 
koncernens och moderbolagets egna kapital per den sista december 2012 är förbrukat. Nedskrivningarna har dock 
ingen negativ påverkan på vare sig framtida intjäningsförmåga eller kassaflöde i bolaget. 

I samband med styrelsens beslut om nedskrivning av immateriella tillgångar och koncerninterna fordringar och ande-
lar i dotterföretag togs även beslut om att refinansiera bolaget genom en kvittningsemission. Bolaget lyckades i maj 
nå en uppgörelse där bolaget kvittar lån motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier till en för bolaget förmånlig 
teckningskurs på 50 öre. Därigenom slipper bolaget bland annat framtida räntekostnader på över 3 MSEK per år, 
samt att såväl koncernens som moderbolagets aktiekapital därigenom tillfullo är återställt. Summan av detta är att 
bolaget nu har en möjlighet att fokusera på tillväxt och lönsamhet, och där lanseringen av Collacen är det första 
stora steget. 

Vid sidan av den organiska tillväxten arbetar bolaget aktivt med att söka tillväxtmöjligheter via ytterligare förvärv.  

Efter en lång period med finansiellt och strategiskt rekonstruktionsarbete är nu sammanfattningsvis SCN tillbaka på 
banan med full kraft. Vi hoppas att under 2012 bjuda på nya produktlanseringar såväl som förvärv. Det kommer att 
krävas hårt arbete men vi ser mycket positivt på SCN’s framtid. 
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Om SCN 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, 
utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt 
och säkerhet. 

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade 
institutioner som University of Mississippi och Johns 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, Ledactin och nu 
även Collacen, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd. 

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
− Den 1 januari tillträdde Fredrik Kjällander som VD i bolaget, 
− Vid extra bolagsstämma den 10 januari valdes en ny styrelse i bolaget: Anders Struksnes (styrelseordförande), 

Frode Bohan, Göran Uddén, Anders Uddén, Stefan Halldén och Mikael Persbrandt. 
− Den 31 mars rekryterades Kennet Nilsson, tidigare COO på First North-listade Bringwell, som marknads- och för-

säljningschef. 
− I april ingick SCN partneravtal med den ledande onlineförsäljningskanalen Hälsrutan. 
− I juni säkerställdes långsiktig finansiering genom lån via Hälsorutan 
− Den 12 augusti tillträdde Enrico Vitali Rosati som VD i bolaget. 
− I augusti reglerades de sista ackordsskulderna och företagsrekonstruktionen var därmed till fullo verkställd. 
− I september genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut förvärvet av samtliga aktier i Pharmanes AB. För-

värvet genomförde genom en apportemission till ett totalt värde om 7,1 MSEK. Genom förvärvet har SCN erhållit 
försäljningsrättigheter på ett antal marknader avseende produktserien Nutrinovelle där bland annat Collacen 
ingår.  

− I slutet av 2011 lanserades den nya produkten Collacen tillsammans med bland annat Nordens största hälso-
kostkedja med början i Sverige och Norge. 

  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut  
 
− I februari genomfördes en riktad emission till Handinter Kappa AG om10 miljoner teckningsoptioner samt 6,8 

miljoner aktier i enlighet med beslut fattat vid årsstämman. 
− Styrelsen beslutade i februari att verkställa avvecklingen av dotterbolagen i Danmark, då ingen verksamhet 

bedrivs inom dessa bolag. Avvecklingen av den danska verksamheten kommer efter genomförandet att minska 
koncernens administrativa kostnader 

− Vid extra bolagsstämma den 22 februari valdes en ny styrelse i bolaget. Styrelsens sammansättning är nu: Björn 
Wallin (styrelseordförande), Jim Blomqvist, Frode Bohan, Pär Jacobsson, Anders Uddén och Fredrik Kjällander 
(styrelsesuppleant). 

− I april 2012 gjordes en analys av värdet på immateriella tillgångar hänförliga till Immolina samt värdet av kon-
cerninterna fordringar och andelar i dotterföretag. Styrelsen gjorde bedömningen att ett nedskrivningsbehov fö-
relåg den sista december 2011. Nedskrivning har därmed gjorts av immateriella tillgångar med ca 10 MSEK i 
koncernen. I moderbolaget beslutades om att skriva ned koncerninterna fordringar och värdet på andelar i dot-
terföretag med 14,3 MSEK. Effekten av nedskrivningarna är att såväl koncernens som moderbolagets egna kapi-
tal per den 31 december 2012 är förbrukat.  

− I samband med styrelsens beslut togs om nedskrivningarna togs även beslut om att refinansiera bolaget genom 
en kvittningsemission. Bolaget har den i maj 2012 genomfört en kvittningsemission på 20 MSEK. Efter detta är så-
väl koncernens som moderbolagets aktiekapital tillfullo är återställt. 
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Produktportfölj 
 
Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spiru-
lina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, 
Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN innehar genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensrättigheterna till Im-
molina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide. 

CUUR är ett patenterat 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. 

Ledactin är en patenterad och varumärkesskyddad produkt med kliniskt visad effekt på kroppens smidighet, bestå-
ende av koncentrerade mjölkproteiner med antikroppar och andra bioaktiva mikronutrienter. SCN har licensierat 
rättigheterna till Ledactin från Stolle Milk Biologics och har i dagsläget försäljningsrättigheterna i Norden. 

Collacen är bolagets nya anti-age-produkt som just nu lanseras. 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. 

 
 

Forskning och utveckling 
 
På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet. Bland annat ingår produkten Immolina i projektet EU-
projektet TORNADO, som koordineras av Karolinska Institutet och som är helt finansierat av EU-medel med 6 miljoner 
Euro. Projektet involverar studier kring Immolina på Karolinska Institutet. Rent generellt kommer all forskning och ut-
veckling som bedrivs framgent att vara starkt fokuserad på att nå regulatoriska milstolpar med ett direkt kommersiellt 
värde. 
 

 

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-
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 
de största företagen har börjat köpa upp bolag med solid forskning och starka patentskydd inom segmenten medi-
cal food, kosttillskott och funktionell mat. Mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande upp-
köp av små och mellanstora FoU-baserade bolag vars produkter har kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumen-
terad effekt och säkerhet. På försäljningssidan är ledningen involverad i flera förhandlingar för att säkerställa internat-
ionella distributionsavtal. Det är vid sidan av detta högaktuellt med förvärv för att bredda produktportföljen och öka 
tillväxttakten. De första stegen är redan tagna genom förvärvet av Pharmanes med produkten Collacen samt års-
stämmans beslut om bemyndigande för strategiska förvärv. 

Sammanfattningsvis är det fortsatt en marknad i förändring och SCN är väl positionerat att möta framtiden. 
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Omsättning och resultat för helåret 2011 Koncern 
Nettoomsättningen för helåret 2011 uppgick till 7,3 MSEK (3,2). Övriga intäkter för helåret 2011 uppgick till 1,4 MSEK i 
förhållande till 37,1 MSEK för 2010. Övriga rörelseintäkter för 2010 är i princip uteslutande poster av engångskaraktär, 
och består till huvudsak av ackordsvins (19,0MSEK), intäkter från förlikning med minoritetsägare av de danska dotter-
bolagen (7,0 MSEK), realiserad omräkningsreserv (8,6 MSEK) samt andra effekter av avyttrande/likviderade dotterbo-
lag (2,0 MSEK) 

Koncernens totala rörelsekostnader för helåret uppgick till 30,6 MSEK (18,7). EBIT för samma period uppgick till -22,0 
MSEK (21,6). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -20,7 MSEK (23,6) och inkluderar finansiella poster om -1,9 
MSEK (1,6). 

 

Omsättning och resultat för helåret 2011 Moderbolag 
Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2011 uppgick till 7,1 MSEK (1,5). Övriga intäkter för helåret 2011 uppgick 
till 0,2 MSEK i förhållande till 20,8 MSEK för 2010.  

Moderbolagets totala rörelsekostnader för helåret uppgick till 10,8 MSEK (8,5). EBIT för samma period uppgick till -26,9 
MSEK (6,4). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -26,9 MSEK (6,4) och inkluderar finansiella poster om -16,0 MSEK 
(2,0). 

 

Kassaflöde och framtida finansiering 

 
Per den 31 december hade koncernen likvida medel och kortfristiga placeringar om 2,6 MSEK (2,1), varav likvida 
medel uppgick till 1,6 MSEK (2,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till 
-18,6 MSEK (-19,9). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till -6,6 MSEK (7,1) och soliditeten var -43 % (38 
%). Investeringar och rörelsen kommer under 2012 delvis behöva finansieras med extern finansiering. Kapitalbehovet 
till den löpande verksamheten förväntas dock till merparten kunna täckas av försäljningsintäkter.  

För att säkerställa bolagets och koncernens finansiering under 2012 har bolaget QV Private Equity AB utfärdat en 
kapitaltäckningsgaranti som, i den mån kapitalbehov uppstår ger SCN en möjlighet att genom lån eller via nyemitte-
rade aktier erhålla likviditetstillskott upp till maximal 10 MSEK fram till och med utgången av 2012. Eventuellt kapitaltill-
skott från QV Private Equity AB är dock ej säkerställt via bankgaranti eller motsvarande. Detta utgör en viss risk finan-
siell risk för bolaget. Styrelsens bedömning är att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att säkerställa bolagets och 
koncernens fortsatta drift under 2012. 

 

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, admi-
nistration 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 2011 2010 2009 2008 2007
Nettoomsättning 7,3 3,2 31,2 46,6 16,2
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -9,4 27,5 -18,1 -67,8 -59,5
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -22,0 21,6 -67,2 -80,2 -61,3
Finansnetto -1,9 1,6 10,3 7,8 -0,7
Resultat efter finansiella poster -23,9 23,2 -56,8 -72,4 -62,1
Årets resultat -20,9 23,6 -52,3 -73,0 -63,5

Koncernens balansräkningar  
   
MSEK 111231 101231 091231 081231 071231

 
Anläggningstillgångar 7,4 12,3 20,2 81,2 71,9
Omsättningstillgångar 7,9 6,5 10,6 27,9 55,4
SUMMA TILLGÅNGAR 15,3 18,8 30,8 109,1 127,3

 
Eget kapital -6,6 7,1 -25,2 12,6 59,1
Avsättningar - 0,3 15,3 16,6 17,4
Långfristiga räntebärande skulder 18,0 - - 24,7 13,1
Kortfristiga räntebärande skulder - - 3,6 27,5 18,5
Övriga skulder 3,9 11,4 37,1 27,7 19,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15,3 18,8 30,8 109,1 127,3

Koncernens kassaflödesanalyser  
   
MSEK 2011 2010 2009 2008 2007
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital -11,0 -8,2 -28,3 -72,0 -57,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,6 -19,9 -21,0 -36,6 -48,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 -1,7 19,7 6,0 -21,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18,1 21,1 3,9 10,5 79,8
Årets kassaflöde -0,6 -0,5 2,6 -20,0 9,8

 

 

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

Överkursfond   24 179 

Balanserat resultat  -12 972 

Årets resultat  -26 865 

Summa  -15 658 
 

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

Överkursfond   24 179 

Balanserat resultat  -39 837 

Summa -15 658 
 

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 2011   2010 

Rörelsens intäkter mm   
Nettoomsättning 1 7 314 3 249 
Övriga rörelseintäkter 1 1 351 37 059 

  8 665 40 308 
  

Rörelsens kostnader   
Handelsvaror   -1 262 -2 524 
Övriga externa kostnader 2 -14 800 -9 381 
Personalkostnader 3 -2 011 -943 
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -12 463 -5 684 
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -86 -187 

     
Rörelseresultat   -21 957 21 588 

  
Resultat från finansiella investeringar   

Finansiella intäkter 4 143 2 421 
Finansiella kostnader 4 -2 081 -854 

     
Resultat efter finansiella poster   -23 895 23 155 

  
Skatt på årets resultat 5 3 142 442 

  

ÅRETS RESULTAT   -20 753   23 597 
  

Omräkningsdifferenser   -181 -1 457 
Realisation av omräkningsreserver inkluderat i årets resultat   - -8 551 

  

ÅRETS TOTALRESULTAT   -20 934   13 589 
  
  

Årets resultat   
hänförligt till moderbolagets aktieägare   -20 753 24 215 
Innehav utan bestämmande inflytande   - -618 

  
Årets totalresultat   

hänförligt till moderbolagets aktieägare   -20 934   14 310 
Innehav utan bestämmande inflytande   -   -721 

  
Årets resultat per aktie   

Resultat per genomsnittligt antal aktier, före utspädning 6 -0,30 0,62 
Resultat per genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 6 -0,30 0,61 
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Koncernens Balansräkning 
 

Belopp i kSEK Not 2011-12-31   2010-12-31 

TILLGÅNGAR   
  

Anläggningstillgångar   
  

Immateriella tillgångar   
  Produktteknologier och rättigheter 7 6 837 10 161 

Balanserade utvecklingskostnader 8 - 2 038 

  6 837 12 199 

Finansiella anläggningstillgångar 
   Andra finansiella anläggningstillgångar 412 0 

412 0 

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 9 137 121 

  137 121 
  

Summa anläggningstillgångar   7 386 12 320 
  

Omsättningstillgångar   
  

Varulager   
Färdiga varor och handelsvaror   3 378 1 890 

  3 378 1 890 
  

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 11 476 242 
Skattefordran   341 3 
Övriga kortfristiga fordringar 14 1 146 2 101 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 049 69 

  3 012 2 415 
  

Likvida medel   1 559 2 146 
  

Summa omsättningstillgångar   7 949 6 451 
  

SUMMA TILLGÅNGAR   15 335   18 771 
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Koncernens Balansräkning, forts 
 

Belopp i kSEK Not 2011-12-31   2010-12-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   

Aktiekapital 12 6 850 6 850
Övrigt tillskjutet kapital   192 902   185 644
Omräkningsreserv   -1 477   -1 296
Balanserat resultat inklusive årets resultat   -204 885   -184 132

  - 6 610  7 065
  
  

Summa eget kapital   -6 610 7 065
  

Långfristiga skulder   
Uppskjuten skatteskuld 5 - 3 128
Övriga Långfristiga skulder 19 18 000 -

  18 000 3 128
  

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 15 1 927 4 145
Övriga kortfristiga skulder 16 292 3 776
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 726 357
Avsättningar   - 300

  3 945 8 578
  

Summa skulder   21 945 11 706
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   15 335   18 771
  
  

POSTER INOM LINJEN         

  
Ställda säkerheter 17 Inga   8 724

  
Ansvarsförbindelser   Inga Inga
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Koncernens förändringar i eget kapital 
        Ansamlad EK hänförligt Innehav utan    

    Övrigt Omräk- förlust inkl till moder- 
bestämmande 

inflytande   
  Aktie- tillskjutet nings- årets bolagets andel av  Summa 

(kSEK) kapital kapital reserv resultat aktieägare EK EK 

Ingående balans per 1 januari 2010 2 150 166 625 8 608 -204 962 -27 579 2 427 -25 152 

Totalresultat 

Årets resultat 24 215 24 215 -617 23 598 

Övrigt totalresultat 

Realiserade omräkningsdifferenser -8 551 -8 551 -8 551 

Omräkningsdifferenser utländska enheter -1 353 -1 352 -104 -1 456 

Summa övrigt totalresultat -9 904 -9 903 -104 -10 007 

Summa totalresultat - - -9 904 24 215 14 312 -721 13 591 

Transaktioner med aktieägare 
Förändrig i innehav utan bestämmande 
inflytande -1 706 -1 706 

Övriga förändringar -3 385 -3 385 -3 385 

Nyemissioner 4 700 25 743 30 443 30 443 

Emissionsutgifter - -6 726 -6 726 -6 726 

Summa transaktioner med ägare 4 700 19 017 0 -3 385 20 332 -1 706 18 626 

Utgående balans per 31 december 2010 6 850 185 642 -1 296 -184 132 7 065 - 7 065 

Ingående balans per 1 januari 2011 6 850 185 642 -1 296 -184 132 7 065 - 7 065 

Totalresultat 

Årets resultat -20 753 -20 753 -20 753 

Övrigt totalresultat 

Omräkningsdifferenser utländska enheter -181 -181 -181 

Summa övrigt totalresultat 0 0 -181 0 -181 -181 

Summa totalresultat 0 0 -181 -20 753 -20 934   -20 934 

Transaktioner med aktieägare 
Pågående nyemissioner* 7 260 7 260 7 260 

Summa transaktioner med ägare 0 7 260 0 -20 753 7 260   7 260 

Utgående balans per 31 december 2011 6 850 192 902 -1 477 -204 885 -6 610 - -6 610 
 

* Avser pågående nyemission i samband med förvärv av Pharmanes 
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Koncernens Kassaflödesanalys 

Belopp i kSEK Not 2011   2010 

  

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat   -21 957 21 588 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 18 12 238 -31 367 

  -9 719 -9 779 
  

Erhållen ränta mm   143 2 421 

Erlagd ränta mm   -1 381 -854 

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   

 förändringar av rörelsekapital   -10 957 -8 212 
  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Förändring av varulager   -1 488 411 

Förändring av rörelsefordringar   -533 1 147 

Förändring av rörelseskulder   -5 600 -13 228 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -18 578 -19 882 
  

Investeringsverksamheten   

Investering i finansiella tillgångar *   0 -1 700 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   -102 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -102 -1 700 
  

Finansieringsverksamheten **   

Nyemissioner efter emissionskostnader   0 21 037 

Teckningsoptioner   120 80 

Upptagna lån  19 18 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   18 120 21 118 
  

Årets kassaflöde   -560 -465 
  

Likvida medel vid årets början   2 146 2 611 
  

Kursdifferens i likvida medel   -27 0 
  

Likvida medel vid årets slut   1 559 2 146 
 

* För 2010 avser denna post Nordic Immotech Sweden ABs utköp av minoriteten i Nordic Immotech Aps 
** Under 2010 löstes även konvertibellån om 2 600 kSEK in och konverterades till eget kapital  
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Moderbolagets Resultaträkning 
 

Belopp i kSEK Not 2011   2010 

  
Rörelsens intäkter mm   

Nettoomsättning 1 7 109 1 492 
Övriga rörelseintäkter 1 226 19 292 

  7 335 20 784 
  

Rörelsens kostnader   
Handelsvaror   -1 517 -1 279 
Övriga externa kostnader 2 -12 518 -6 869 
Personalkostnader 3 -2 011 -940 
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -2 038 -3 158 
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -86 -77 

     
Rörelseresultat   -10 835 -8 460 

  
Resultat från finansiella investeringar   

Resultat från andelar i koncernföretag 4 -14 258 -2 447 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 141 655 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -1 913 -254 

  
Resultat efter finansiella poster   -26 865 6 414 

  
Skatt på årets resultat 5 0 0 

  

ÅRETS RESULTAT   -26 865 6 414 
 
 
 

Moderbolagets rapport över totalresultat 

Belopp i kSEK Not 2011   2010 

ÅRETS RESULTAT   -26 865 6 414 
 

Övrigt totalresultat  0 0 
 

ÅRETS TOTALRESULTAT   -26 865 6 414 
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Moderbolagets Balansräkning 
 

Belopp i kSEK Not 2011-12-31   2010-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utvecklingskostnader 8 0 2 038  

  0 2 038  
  

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 9 137 121  

  137 121  
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 10 7 359 3 604  
Andra finansiella anläggningstillgångar 412

  7 771 3 604  
  

Summa anläggningstillgångar   7 908 5 763 
  

Omsättningstillgångar   
  

Varulager m m   
Färdiga varor och handelsvaror   1 339 516  

  1 339 516  
  

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 11 432 31  
Fordringar hos koncernföretag   4 073 8 689  
Skattefordran   341 3  
Övriga kortfristiga fordringar 14 1 146 1 732  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 049 69  

  7 041 10 524  
  

Kassa och bank   408 2 097  

  
Summa omsättningstillgångar   8 788 13 137  

  

SUMMA TILLGÅNGAR   16 696   18 900  
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Moderbolagets Balansräkning, forts 
 

Belopp i kSEK Not 2011-12-31   2010-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
  

Eget kapital   
Bundet eget kapital   

Aktiekapital 12 6 850 6 850 
Pågående nyemission  7 140 0 

  13 990 6 850 

Fritt eget kapital   
Överkursfond   25 551 19 019 
Balanserat resultat   -19 385 -19 386 
Årets resultat   -26 865 6 414 

  -20 698 6 047 
  

Summa eget kapital   -6 708 12 897 
  

Långfristiga skulder 
    Övriga Långfristiga skulder 19 18 000 - 

18 000 - 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 15 1 934 4 055 
Skulder till koncernföretag   1 496 1 191 
Skatteskulder   104 0 
Övriga kortfristiga skulder   146 101 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 724 357 
Avsättningar 13 0 300 

  5 404 6 004 
  

Summa skulder   23 402 6 004 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   16 696   18 900 
  
  

POSTER INOM LINJEN        
  

Ställda säkerheter 17 Inga   Inga 
  

Ansvarsförbindelser   Inga   Inga 
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Moderbolagets förändringar i eget kapital 
 

  

Aktie- Pågående Överkurs- Balanserat Årets Eget

kapital emission fond resultat resultat kapital

2010 

Eget kapital 2010-01-01 2 150  93 940 567 -113 892 -17 236

Disposition av föregående års resultat -93 940 -19 952 113 892 0

Nyemissioner 4 687 23 076 27 763

Emissionskostnader -6 726 -6 726

Inlösta konvertibler 13 2 587 2 600

Utställda teckningsoptioner 80 80

Årets totalresultat   6 414 6 414

Eget kapital 2010-12-31 6 850 0 19 017 -19 385 6 414 12 895

2011 

Eget kapital 2011-01-01 6 850 0 19 017 -19 385 6 414 12 895

Disposition av föregående års resultat 6 414 -6 414 0

Nyemissioner 7 140 120 7 260

Årets totalresultat -26 865 -26 865

Eget kapital 2011-12-31 6 850 7 140 25 551 -19 385 -26 865 -6 708

 
  



Page 17 (37) 
 
 
 
 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm 
Org.nr. 556692-9690 | 08-222 006 | info@scnutrition.com | www.scnutrition.com 

Moderbolagets Kassaflödesanalys 
 

Belopp i kSEK Not 2011   2010 

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat    -10 835 8 460 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 18 3 646 -14 481 

  -7 188 -6 021 
  

Erhållen ränta mm   141 655 
Erlagd ränta mm   -1 213 -254 

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   -8 260 -5 620  
förändringar av rörelsekapital   

  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Förändring av varulager   -823 99 
Förändring av rörelsefordringar   -9 400 -9 280 
Förändring av rörelseskulder   -1 104 -6 233 

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -19 587 -21 034 
  

Investeringsverksamheten   
Försäljning/investering finansiella anläggningstillg.   -120 0 
Försäljning/investering materiella anläggningstillg.   -102 0 

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -222 0 
  

Finansieringsverksamheten    
Nyemissioner efter emissionskostnader   0 21 038 
Nyemission    120 80 
Upptagna lån 19 18 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 120 21 118 

Årets kassaflöde   -1 689 84 
  

Likvida medel vid årets början   2 097 2 013 
  

Kursdifferens i likvida medel   0 0 
  

Likvida medel vid årets slut   408 2 097 
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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), Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm. 

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

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 29 maj 2012. Koncernens 
resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att framläggas för beslut om 
fastställelse på årsstämman den 27 juni 2012. 

En beskrivning av bolagets verksamhet framgår av Förvaltningsberättelsen. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

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

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som an-
vänds i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovis-
ningen används svenska kronor (SEK), som är Moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Samtliga belopp 
i årsredovisningen är angivna i tusentals kronor om inget annat anges. 

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

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

Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar som tillämpas av koncernen 

De nya standarder eller tillägg till IFRS/IAS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för räkenskaps-
året 2011 har tillämpats i samband med upprättandet av koncernredovisningen. Inga av dessa standarder eller 
tolkningar har dock haft någon väsentlig inverkan på koncernen. 

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har 
tillämpats i förtid av koncernen. 

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 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. Klassi-
ficering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de 
avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Koncernen har för 
avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärde-
rat effekterna. Standarden har ännu inte antagits av EU. 

IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre kom-
plex genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärde-
ringar och tillhörande upplysningar. 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 
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värde. Koncernen har ännu inte utvärderat den fulla effekten av IFRS 13 på de finansiella rapporterna. Koncernen 
har för avsikt att tillämpa den nya standarden det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013. Standarden har ännu inte 
antagits av EU. 

Utöver ovan beskrivna standarder har det utgivits ett antal tolkningar och ändringar i standarder som ännu inte trätt i 
kraft. Dessa bedöms dock ej vara relevanta för koncernen. 

Kritiska uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och upp-
skattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade be-
loppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. 

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida peri-
oder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Värdering av immateriella tillgångar genomförs löpande under året och vid behov görs en nerskrivning. Vid tvek-
samheter 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 vär-
deras 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 fi-
nansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betrak-
tas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder 
och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet på förvär-
vade identifierade nettotillgångar utgör goodwill. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en för-
värvsanalys i anslutning till förvärvet. Dotterbolagets finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med 
den dag då bestämmandeinflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det upphör. 

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 om-
räkningsdifferens som uppkommer i samband med valutaomräkningen förs direkt till eget kapital. 

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

Principer för internprissättning 
SCN tillämpar internprissättning mellan koncernbolagen och detta sker på marknadsmässiga villkor. Detta innebär 
att interna kunder inte behandlas på annat sätt än externa kunder. 

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 tillförlit-
ligt sätt.  
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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 ut-
satta 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 erhål-
las avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balans-
dagen. 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 med-
föra 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 utform-
ning av produktion av nya eller förbättrade produkter, aktiveras om det bedöms att produkten är tekniskt och kom-
mersiellt gångbar samt att bolaget har avsikt och förmåga att färdigställa, sälja eller använda tillgången. De utgifter 
som aktiveras innefattar utgifter för material, direkt lön och andra utgifter som är direkt hänförliga till utvecklingspro-
jektet. Aktiverade utvecklingsutgifter redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade av- och ned-
skrivningar. Avskrivningarna har beräknats utifrån anskaffningsvärde genom tillämpning av linjär avskrivning över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider har tillämpats: 
• Balanserade utvecklingskostnader  5 år 

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

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

Följande avskrivningstider har tillämpats: 
• Inventarier 3-5 år 

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 



Page 21 (37) 
 
 
 
 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm 
Org.nr. 556692-9690 | 08-222 006 | info@scnutrition.com | www.scnutrition.com 

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

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

Nedskrivningsprövning av materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterföretag 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För 
goodwill, andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är 
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 
kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå 
där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.  

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en 
kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga 
tillgångar som ingår i enheten.  

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet har flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. De fram-
tida kassaflödena diskonteras med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad 
med den specifika tillgången.  

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av 
tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs av observerbara förhållanden som inträffat och som har 
en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet. 

Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorin lånefordringar och kundfordringar, vilka redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde, beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som 
gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belas-
tar resultaträkningen. 

Återföring av nedskrivningar 
En nedskrivning återförs om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av 
goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter 
återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktu-
ellt, om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som 
inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. 

Finansiella instrument 
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 pla-
ceringar och kundfordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, utgivna skuld- och egetkapi-
talinstrument samt låneskulder.  

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtals-
mässiga 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.  
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Likvida medel 
Likvida medel består av banktillgodohavanden och placeringar som lätt kan omvandlas till kassamedel till ett känt 
belopp och med en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. I moderbolagets och koncernens 
likvida medel ingår koncernens behållning på koncernkonton och övriga bankkonton samt kortfristig placering. Lik-
vida medel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta innebär att koncernens likvida medel endast är utsatta 
för en obetydlig risk för valutafluktuationer. 

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. Trans-
aktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen, till rapportvalutan enligt transaktionsdagens avista-
kurs. 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 redo-
visas 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 upp-
skattning 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 av-
giftsbestämda. För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk 
enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med 
att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten då premier erläggs. 

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

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

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

  2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning fördelad på väsentliga intäktsslag 
Försäljning av varor 3 014 2 202 1 592 445
Royalty från tredje part 4 300 1 047 4 300 1 047
Koncernintern försäljning - - 1 217 0
Vidarefakturerade kostnader till tredje part 0 0 0 0
Annan nettoomsättning 0 0 0 0

Summa 7 314 3 249 7 109 1 492

Övriga rörelseintäkter fördelade på väsentliga intäktsslag 
Ackordsvinster rekonstruktion 0 18 968 0 18 968
Resultat av förlikningsprocess minoritetsägare 0 6 989 0 0
Effekt av avyttring av dotterbolag 0 1 985 0 0
Realiserade omräkningsreserver utländska dotterbolag 0 8 551 0 0
Andra övriga rörelseintäkter 1 351 566 226 324

Summa 1 351 37 059 226 19 292

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

 

Not 2 Upplysningar om revisorernas arvode 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Arvoden till PricewaterhouseCoopers 

Ersättning för revisionsuppdraget 240 0 240 0
Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget 0 0 0 0
Skatterådgivning 0 0 0 0
Övriga tjänster 0 0 0 0

Summa 240 0 240 0
 

Arvoden till Ernest & Young 

Ersättning för revisionsuppdraget 110 410 0 331
Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget 0 311 0 234
Skatterådgivning 0 0 0 0
Övriga tjänster 0 0 0 0

Summa 110 721 0 565
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Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Medeltal anställda 
     

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

     
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 1,7 0,9 1,7 0,9
Kvinnor 1,3 0,3 1,3 0,3

     

Summa 3,0 1,3 3,0 1,3
       
Löner och andra ersättningar 

Löner och andra ersättningar 1 533 770 1 533 770
Sociala kostnader exklusive pensionskostnader 482 223 482 223
Pensionskostnader 0 0 0 0

Summa 2 015 993 2 015 993

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 1 533 770 1 533 770

     

Summa 1 533 770 1 533 770
       
 
 
Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 
Antal på balansdagen 

     
Styrelseledamöter      
Män 5 5 5 4
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 2 2 2 2
Kvinnor 0 0 0 0

     
Totalt      
Män 8 7 8 6
Kvinnor 0 0 0 0

     

Summa 8 7 8 7
 

 

Specifikation av ersättning till styrelseledamöter och verkställande direktörer 

  

Grund
lön/ 
Sty-

relse-
ar-

vode 

Rörlig 
ersätt-

ning

Andra 
för-

måner

Pens-
ions-

kostna-
der

Övrig 
ersätt-

ning
Summa

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

2010 

Ulf Söderberg, ledamot 70 70
Jens Miön, VD 750 750
Andra ledande befattningshavare 950    950
Summa 1 770 0 0 0 0 1 770

 

*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 
2011: Peter Sundberg, Chief Financial Officer; Kennet Nilsson, Marknads och försäljningschef 
2010: Nils Stiernstedt, Chief Financial Officer; Anders Struksnes, Senior Vice President 
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Kommentarer 2011 

STYRELSEARVODEN 
Inga andra ersättningar till styrelseledamöter har lämnats. 

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

ARVODE TILL ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget uppgick till 585KSEK. Kennet 
Nilsson har erhållit 585KSEK i löner. Peter Sundberg och Fredrik Kjällander är inhyrda konsulter och ersättning har beta-
lats ut till QV Management Service AB om 4 146 KSEK, 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.  
 
 
Enrico Vitali-Rosati      1 500 000     
Fredrik Kjällander      1 000 000     
Peter Sundberg         500 000     
Anders Struksnes         300 000     
Anders Uddén         150 000     
Bohan & CO AS         150 000     
Pär Jacobsson         150 000     
Jim Blomqvist         150 000     
Kennet Nilsson         150 000     

     4 050 000     
 
 
 
Kommentarer 2010 

STYRELSEARVODEN 
Ulf Söderberg har erhållit konsultarvoden om 70 KSEK via bolaget U.S. i Ljungå Förvaltning AB. Detta betalades ut 
innan stämman 2010. Inga andra ersättningar till styrelseledamöter har lämnats. 

ARVODE TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Jens Miöen har erhållit konsultarvoden om 750 KSEK via bolaget Phara AB. Inga andra ersättningar till VD har lämnats. 

ARVODE TILL ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget uppgick till 950 KSEK. Nils Sti-
ernstedt har erhållit konsultarvoden om 480 KSEK via bolaget Kalm SARL samt bruttolön om 260 KSEK. Anders Struksnes 
har erhållit konsultarvoden om 210 KSEK via bolaget AVS Consulting AS. Inga andra ersättningar till ledande befatt-
ningshavare har lämnats. 

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. Mikael Persbrandt, som blev styrelseledamot i moderbolaget i januari 2011, 
ägde per balansdagen 1 000 000 st teckningsoptioner (motsvarande 1 000 000 aktier) i moderbolaget. 
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Not 4 Resultat från finansiella investeringar 
 Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Resultat från andelar i koncernföretag 
Realisationsresultat från försäljning av dotterbolag - - 0 110
Nedskrivning av aktier i dotterföretag - - -12 435 -2 557
Nedskrivning av koncerninterna fordringar - - -1 823 0

Summa - - -14 258 -2 447

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Externa ränteintäkter - - 141 1
Valutakursvinster på koncernmellanhavanden - - 0 447
Andra valutakursvinster - - 0 207

Summa - - 141 655

Räntekostnader och liknande resultatposter 
Räntekostnader - - - -108
Andra valutakursförluster - - - -146

Summa - - - -254

Finansiella intäkter 
Ränteintäkter 143 230 - -
Valutakursvinster koncernmellanhavanden - 447 - -
Andra valutakursvinster - 1 744 - -

Summa 143 2 421 - -

Finansiella kostnader 
Räntekostnader -2 081 -233 -1 913 -
Andra valutakursförluster - -620 - -

Summa -2 081 -854 -1 913 -
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Not 5 Skatt på årets resultat 
  Koncernen Moderbolaget
  2011 2010 2011 2010
Fördelning av skatt på årets resultat 

Aktuell skattekostnad för året - - - -

Förändring uppskjuten skatt pga justerad skattesats - 171 - -

Uppskjuten skatteintäkt för året 3 142 271 - -

Summa skatt på årets resultat 3 142 442 - -

Avstämning av redovisad skatt 

Resultat före skatt -23 878 23 155 -26 865 6 414

Skatt enligt gällande skattesats 6 318 -6 044 7 065 -1 687

Förändring uppskjuten skatt pga justerad skattesats - 171 - -

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter - 8 724 - 5 017

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -306 -1 035 -4 056 -680

Utnyttjande av ej tidigare redovisade förlustavdrag 366 3 615 - 2 339

Reduktion av underskott pga ackordsvinst - -4 989 - -4 989

Förändring i värde av ej aktiverade underskottsavdrag -3 236 - -3 010 -

Summa skatt på årets resultat 3 142 442 0 0

Fördelning uppskjuten skatteskuld 
Relaterad till övervärden enligt förvärvsanalys - 2 540 - -

Avsättningar i juridiska enheter - 588 - -

Summa uppskjuten skatteskuld - 3 128 - -

Specifikation förändring uppskjuten skatteskuld 
Ingående värde uppskjuten skatteskuld 3 128 4 125 - -

Förändring uppskjuten skatt pga justerad skattesats -171 - -

Uppskjuten skattekostnad/intäkt för året -3 142 -271 - -

Omräkningsdifferenser 14 -554 - -

Utgående värde uppskjuten skatteskuld 0 3 128 - -

Ackumulerade skattemässiga underskott 
Ingående balans 45 115 59 034 38 435 47 378

Årets förändring 11 462 -13 919 11 443 -8 943

Summa ackumulerade skattemässiga underskott 56 577 45 115 49 878 38 435

Skattesatsen i Sverige är 26,3%. Skattesatsen i Danmark och Norge är 25 % respektive 28 %. 
 
 
 
* Vid ackord skall enligt svensk lag ackordsårets ingående ackumulerade skattemässiga underskott minskas med ett 
belopp motsvarande ackordsvinsten. Ackordsvinsten under 2010 för moderbolaget var 18 968 KSEK. 
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Not 6 Resultat per aktie 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Antal aktier (tusental) 
Genomsnittligt, före utspädning 68 499 39 183 - -
Genomsnittligt, efter utspädning 68 499 39 440 - -
På balansdagen, före utspädning 68 499 68 499 - -
På balansdagen, efter utspädning 68 499 69 699 - -

Resultat  (KSEK) 
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -20 753 24 215 - -
Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -20 934 14 310 - -

Årets resultat per aktie (kr) 
Genomsnittligt, före utspädning -0,30 0,62 - -
Genomsnittligt, efter utspädning -0,30 0,61 - -

 
Per balansdagen fanns totalt 11 200 000 st utestående teckningsoptioner med en potentiell utspädningseffekt 

 
Not 7 Produktteknologier 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 13 209 15 446 - -
Anskaffning under året 7 090 0 - -
Försäljningar/utrangeringar 0 0 - -
Omräkningsdifferens 0 -2 237 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 299 13 209 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 049 -2 377 - -
Årets avskrivningar -1 107 -1 084 - -
Försäljningar/utrangeringar 0 0 - -
Omräkningsdifferens 0 413 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 156 -3 049 - -

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

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 306 - - -
  
Redovisat värde vid periodens slut 6 837 10 160  

 
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 anskaffning-
svärde. 

Styrelsen har gjort bedömningen att ett nedskrivningsbehov föreligger per den 31 december 2011 avseende produkt-
licensen Immolina. Nedskrivning har därmed gjorts av värdet på produktlicenser med 9 306 KSEK.  
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Not 8 Balanserade utvecklingskostnader 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 4 696 9 448 4 696 5 896
Anskaffning under året 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -4 238 0 -1 200
Omräkningsdifferens 0 -514 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 696 4 696 4 696 4 696

Ingående ackumulerade avskrivningar - 2 658 -2 672 - 2 658 -699
Årets avskrivningar -931 -4 600 -931 -3 158
Försäljningar/utrangeringar 0 4 238 0 1 200
Omräkningsdifferens 0 376 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 589 -2 658 -3 589 -2 658

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 - 0 -
Årets nedskrivningar -1 107 - -1 107 
Omräkningsdifferens 0 - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 107 - -1 107 -
  
Redovisat värde vid periodens slut 0 4 696 0 4 696

 

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

Not 9 Inventarier 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 421 654 421 421
Inköp 102 0 102 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -199 0 0
Omräkningsdifferens 0 -34 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 523 421 523 421

Ingående ackumulerade avskrivningar -300 -335 -300 -223
Årets av- och nedskrivningar -86 -187 -86 -77
Försäljningar/utrangeringar 0 199 0 0
Omräkningsdifferens 0 23 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -386 -300 -386 -300

Redovisat värde vid periodens slut 137 121 137 121
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Not 10 Andelar i koncernföretag 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden - - 5 992 14 462
Företagsförvärv - - 7 259 0
Försäljning - - 0 -123
Utrangering/likvidation   0 -8 347
Lämnade aktieägartillskott - - 10 754 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - 24 005 5 992

Ingående ackumulerade nedskrivningar - - -2 388 -10 735
Försäljning - - 0 0
Utrangering/likvidation - - 0 8 347
Årets nedskrivningar - - -14 258 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar - - -16 346 -2 388

Redovisat värde vid periodens slut - - 7 359 3 604
 
 
        Redovisat värde

Företagets namn Org.nr Säte Andel* 2011 2010

Nordic Immotech Sweden AB 556729-1363 Stockholm, Sverige 100 % 100 3 604
Pharmanes AB 556852-8771 Stockholm, Sverige 100 % 7 140 0
SCN Norge AS NO 971171324 Asker, Norge 100 % 119 0

* avser både röster och kapital 
 

Årets anskaffning avser SCN Norge As samt Pharmanes AB. Förvärvet av Pharmanes AB är i koncernredo-
visningen klassificerat som ett tillgångsförvärv och är närmare beskrivet i not 7. 

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 %. 

I samband med beslutet om nedskrivningen av immateriella tillgången Immolina togs även beslutet av nedskrivning 
på14,3 miljoner avseende innehavet av Nordic Immotech Sweden AB 
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Not 11 Kundfordringar 

  Koncernen Moderbolaget 

  2011 2010 2011 2010

Kundfordringar      
Kundfordringar brutto 476 242 432 31
Rerservering för osäkra fordringar 0 0 0 0

Kundfordringar netto 476 242 432 31
    

Åldersanalys av kundfordringar      
Ej förfallna kundfordringar 167 242 123 31
Förfallna kundfordringar 1-30 dgr 0 0 0 0
Förfallna kundfordringar >30 dgr 309 0 309 0

Kundfordringar netto 476 242 432 31

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 
 

 

 



Page 33 (37) 
 
 
 
 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm 
Org.nr. 556692-9690 | 08-222 006 | info@scnutrition.com | www.scnutrition.com 

Not 13 Avsättningar 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Vid årets början 300 13 149 300 2 017
Gjorda avsättningar - 300 - 300
Återförda avsättningar -300 -6 989 -300 -
Ianspråkstagna - -6 160 - -2 017
Valutakursvinst/förlust - - - -
Omräkningsdifferens - - - -

Vid årets slut - 300 - 300
 
Den utestående avsättningen per 2010-12-31 avser tvist med Obetech / Scandivir kring licensbetalningar. 
 

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar 
Av de övriga kortfristiga fordringarna avser 1 000 KSEK en räntebärande lånefordran på QV Private Equity AB 
 

Not 15 Leverantörsskulder 
Av leverantörsskulderna avser 414 KSEK skulder till Karolinska Institutet som bestridits och samtal pågår. Samt 331KSEK 
till University of Mississippi.  
 

Not 16 Övriga kortfristiga skulder 
Av de övriga kortfristiga skulderna under 2010 avsåg 2 975 KSEK skulden till Pharmavie, upptagen i Nordic Immotech 
Sweden AB. Denna är en del av den förlikning som skedde under 2010, och hela beloppet har reglerats under 2011. 
 

Not 17 Ställda säkerheter 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Pantsatta aktier i Nordic Immotech Aps * 0 8 724 0 0
Företagsinteckning 0 0 0 0

Summa 0 8 724 Inga Inga

* Nordic Immotech Sweden AB har pantsatt aktierna i Nordic Immotech Aps, 
  som säkerhet för skulden till Pharmavie. 

Skuldens storlek 0 2 975
Koncernmässigt värde av pantsatta aktierna 0 8 724
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Not 18 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm 
  Koncernen Moderbolaget

  2011 2010 2011 2010

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 12 549 5 872 2 038 3 236
Ackordsvinster och resultat från förlikning 0 -25 957 0 -18 968
Realisationsresultat avyttringar  0 -1 985 0 0
Realisation omräkningsreserver 0 -8 551 0 0
Avsättningar och övriga justeringar -311 -746 1 614 1 252

Summa 12 238 -31 367 3 652 -14 481
 
 
Not 19 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. Som säkerhet har rättigheterna till Immolina lämnats.  

 
Not 20 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 2010-2011, följer 
nedan. 

Närstående parter med vilka transaktioner skett 
2011 2010 
EVR (Enrico Vitali-Rosati, verkställande direktör)          
Handinter Kappa AG (Anders Uddén styrelseledamot) 

U.S. i Ljungå Förvaltning AB  
(Ulf Söderberg, styrelseledamot) 

Nutri-consult (Anders Struksnes, Styrelseordförande) Li och Lo AB (Maria Söderberg, försäljningsassistent) 
QV Management Service AB (Peter Sundberg, CFO, 
Fredrik Kjällander, verkställande direktör, Maria Söder-
berg, försäljningsassistent) 

Phara (Jens Miöen, verkställande direktör)                   
Kalm sarl (Nils Stiernstedt, CFO)                                       
AVS Consulting AS (Anders Struksnes, Vice President)         

Li och Lo AB (Maria Söderberg, försäljningsassistent) Mikael Persbrandt (styrelseledamot from jan 2011) 
  

Diverse lån 
Lån inklusive räntor 2011 2010 

- - 
Total - - 

Nyckelpersoner i ledande ställning 
SCN har under 2011 och 2010 köpt konsulttjänster av närstående personer och dess bolag. En del av dessa personer 
har innehaft tjänster som ledande befattningshavare. Nedan ersättningar inkluderar konsultarvode för löpande ar-
bete, vidarefakturerade kostnader samt fakturerade kostnader för provision baserat på kapitalanskaffning och ga-
ranti (exkl moms). 
 
Inköp av tjänster från närstående parter 2011 2010 
U.S. i Ljungå Förvaltning AB - 70 
AVS Consulting AS - 210 
QV Management Service AB 4 146 - 
Nutri-Consult  862 - 
EVR, Enrico Vitali-Rosati  352 - 
Handinter Kappa AG  700 - 
Phara AB - 750 
Kalm SARL - 480 
Li och Lo AB 40 180 
Total 6 100 1 690 
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Teckningsoptioner 
Under 2010 såldes 1 000 000 st teckningsoptioner till Mikael Persbrandt samt 200 000 till övriga externa parter, som 
senare i januari 2011 blev vald till styrelseledamot i moderbolaget. Försäljningspriset var 6,7 öre/st och inlösenpriset är 
1,00 kr/st. Under 2011emitterades 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. 
 

Not 21 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 

Genom sin verksamhet är koncernen utsatt för finansiella risker. Det övergripande syftet med koncernens finansiella 
riskhantering är att identifiera och kontrollera koncernens finansiella risker. Riskhanteringen är centraliserad till moder-
bolagets finansfunktion. Alla finansiella risker som finns eller uppstår i koncernens dotterbolag hanteras av den cen-
trala finansfunktionen. Undantaget är den kommersiella kreditrisken som vanligtvis hanteras av respektive dotterbo-
lag. De väsentligaste finansiella riskerna som koncernen exponeras för är valutarisk, ränterisk, finansieringsrisk, kapital-
risk 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 regelbun-
det 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 över-
hängande risk och bolaget kommer gå in i 2012 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 likvidi-
tetsbehovet under 2012. 
 
Koncern  Mindre än  Mellan  Mellan  Mellan  mer än  

KSEK 3 mån  3 mån -1 år 1-2 år 2-5år 5 år 

Per 2011-12-31           

Obligationslån 18 000 

Leverantörsskulder och övriga skulder 2 219 

Per 2010-12-31           

Obligationslån 

Leverantörsskulder och övriga skulder 4 145 3 776 

Moderbolaget Mindre än  Mellan  Mellan  Mellan  mer än  

KSEK 3 mån  3 mån -1 år 1-2 år 2-5år 5 år 

Per 2011-12-31           

Obligationslån 18 000 

Leverantörsskulder och övriga skulder 2 184 

Per 2010-12-31           

Obligationslån 

Leverantörsskulder och övriga skulder 4 156 
 

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

Transaktionsexponering 
Eftersom 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 
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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 2011 var en stor 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 2011. 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.  

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

Kapitalrisk 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att 
den kan 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 exem-
pel på åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen. Se även punkten Likviditets- och 
finansieringsrisk ovan för vidare information. 
 
 
 
Aktieägarfakta 31 december 2011            Större aktieägare i moderbolaget per 31 december 2011 

 
Ticker: SCN MTF 
Antal aktier: 68 499 452*  
*innan registrering av pågående nyemission  
  av 21 000 000 aktier 
Antal teckningsoptioner: 11 200 000** 
** 1 teckningsoption= 1 aktie 
Antal aktieägare: 284 
ISIN: SE0001789793 
SCN-aktien handlas på NGM MTF i Sverige. 
  

Namn Antal aktier Andel 

IRISH LIFE INTERNATIONAL 7 533 923 11,0% 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6 006 837 8,8% 
Stig Tore Ström 4 494 350 6,6% 
QV Capital Management AB 4 241 358 6,2% 
4100, Victory 4 068 048 6,2% 
Övriga aktieägare 42 154 936 61,5% 
Totalt antal aktier 68 499 452 100,0% 
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Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med inter-
nationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de angivits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvi-
sande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvi-
sande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolagets och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm 2012-05-29 
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