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2014/2015 var ett utmanande verksamhetsår för 
ScandiDos där försäljningen utvecklats betydligt sämre 
än förväntat. Marknaden för kvalitetssäkring inom 
strålterapi har varit svag och ScandiDos har upplevt en 
vikande försäljning på viktiga marknader i Europa samt 
Japan. 

I inledningen av 2015 lanserades uppföljaren,  
Delta4 Phantom+, som har bättre prestanda och 
högre användarvänlighet än föregångaren Delta4 

Phantom. Betydande resurser har även investerats i 
utvecklingen av Delta4 Discover, som är en helt ny och 
banbrytande produkt som möjliggör kvalitetssäkring 
under pågående strålbehandling och därmed ger ökad 
behandlingssäkerhet.

Utvecklingen av Delta4 Phantom+ är slutförd och de 
första leveranserna till kund förväntas ske under som-
maren 2015. Utvecklingen och lanseringen av  
Delta4 Discover har dragit ut på tiden, vilket medfört 
att produkten ännu inte har genererat försäljnings-
intäkter till ScandiDos. Bolaget räknar dock med att 
även kunna leverera de första Delta4 Discover till kund 
under sommaren 2015.

Lanseringen av Delta4 Phantom+ tas emot myck-
et positivt av befintliga distributörer och på dessa 
marknader väntas vår försäljning öka. Samtidigt ökar 
möjligheterna att komma ut på nya marknader via nya 
distributörer då vi nu får en bredare och mer attraktiv 
produktportfölj.

De stora förhoppningarna sedan tidigare på Delta4 
Discover ökar nu ytterligare, då vi ser att även konkur-
renterna försöker komma in på den marknad som man 
ofta kallar för uppströmsdosimetri (mätningen utförs i 
strålen innan strålen når patienten). Vår produkt ligger 
väldigt långt före konkurrenterna både tekniskt och 
mätmetodmässigt och uppnår därmed högre mät-
noggrannhet.

Mottagandet av Delta4 Discover i Asien har varit my-
cket positivt och vi har redan beställningar på system 
för demonstrationsbruk från både den Japanska 
distributören och en Kinesisk distributör. Med den 
Kinesiska distributören har ett flerårigt avtal tecknats 
med höga volymförväntningar. I både Japan och 
Thailand har vi kundorder på både Delta4 Discover 
och Delta4 Phantom+, även dessa med önskemål om 
leverans så snart som möjligt.

Både Phantom+ 
och Discover är 
produkter som 
passar den amer-
ikanska mark-
naden väl.  Det 
är därför positivt 
att ScandiDos 
redan nu lämnat 
in ansökningar till 
FDA om 510(k) 
godkännande för 
Delta4 Discov-
er och Delta4 
Phantom+ för att 
kunna sälja dessa 
i USA. 
 
Vi ser från Elektas 
rapportering, att 
de liksom vi, har problem med att förväntade order 
dröjer samt att den gruppering av sjukhus  som sker 
i USA med sammanslagning av sjukhus och fördröjda 
kapitalinvesteringar påverkar försäljningen negativt. 
För ScandiDos del finns det dock en stor potential att 
förbättra försäljningen i USA med de nya produkterna 
som mottagits mycket väl av den amerikanska mark-
naden. 

Vi ser nu fram emot 2015/2016. Målet, att under de 
kommande 5 åren expandera med i genomsnitt 30% 
per år, ligger kvar.

Görgen Nilsson, VD

2015-06-30
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 VD hAR ORDET

“Under 2014 ökade ScandiDos investeringarna 
betydande i produktutveckling för att kunna 
erbjuda en breddad och förnyad produktportfölj”
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OM VERkSAMhETEN

HÅLLBARHET OCH SAMHÄLLSNYTTA
Idag när varje svensk indirekt drabbas av cancer och 
mer än var tredje drabbas direkt, så är det lätt att 
förstå den samhällsnytta de företag gör, som bidrar 
till att cancerpatienterna får adekvat behandling. 
Ett av dessa företag är ScandiDos, som med sin 
unika mätteknik hjälper läkare och sjukhusfysiker 
att säkerställa att behandlingarna ges på ett korrekt 
sätt. ScandiDos produkter gör också att sjukhusen 
snabbare kommer igång med ny behandlingsteknik, 
då man snabbt bygger upp ett förtroende hos läkare 
och fysiker genom att dessa har kontroll över den nya 
tekniken och dess verkningar.

ScandiDos har tydliga regler som alla anställda och 
distributörer jobbar efter i sin uppförandekod, Code of 
Conduct. Vid de årliga PU-samtalen med personalen 
följs kunskapen om reglerna regelbundet upp.

Bolagets distributörer tar del av Code of Conduct som 
en bilaga till distributörsavtalet och accepterar genom 
underskriften att arbeta efter dessa regler. 

ScandiDos uppfyller kraven enligt REPA (näringslivets 
lösning på producentansvaret för förpackningar av 
plast, metall, papper/kartong och wellpapp).  
ScandiDos följer även regler för produktion och export 
t.ex. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) och 
Weee (Waste of electrical and electronic equipment) 
direktiven från EU som kräver blyfri elektronik.

ScandiDos informerar i sina manualer de svenska 
kunderna om hur återvinning av system skall gå till. På 
motsvarande sätt kommer ScandiDos att informera om 
hur batterier, som kommer att finnas i produkter från 
och med 2015/2016, ska hanteras när de förbrukats. 
ScandiDos ställer motsvarande krav på sina ditributörer 
vad gäller återvinning, så att dessa tar motsvarande 
ansvar i sina respektive land. 

PERSONAL- KOMPETENS- OCH  
JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLING
Bolaget arbetar strategiskt för att all personal ska ha 
årlig utvecklingsgenomgång mot uppställda mål vad 
avser kompetensutveckling och utbildningsmöjligheter.
Vid nyrekrytering av personal strävas efter att få en så 
jämställd organisation som är möjligt med hänsyn till 
de formella krav som ställs på att uppfylla positionens 
ansvars- och arbetsbeskrivning.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Utgångspunkten för styrelsen är att ersättning och 
andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara 
marknadsmässiga. För detaljer hänvisas till not nr 4.

Aktieägare Antal aktier Andel

 Görgen Nilsson    2 292 295 19.1%

 Ingemar Wiberg    2 292 295 19.1%

 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension               550 561 4.6%

 Tullbacken AB                 428 000 3.6%

 Advokatfirman Tomas Mattson AB:s  
pensionsstiftelse

    404 385 3.4%

 healthinvest Microcap fund              397 096 3.3%

 Kjell Eriksson              320 920 2.7%

Société General SA     275 000 2.3%

Scandinaviska Enskilda Banken SA     266 485 2.2%

Nordnet Pensionsförsäkring AB     232 529 1.9%

 Summa 10 största aktieägare       7 459 566 62.3%

 Övriga aktieägare         4 511 504 37.9%

 Totalt    11 971 070 100.0%

10 STÖRSTA ÄGARE DEN 30 APRIL 2015

OM VERKSAMHETEN
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OM VERkSAMhETEN

“ScandiDos erbjuder en unik mätteknik som 
hjälper läkare och sjukhusfysiker att 
säkerställa att behandlingar ges på ett 
korrekt sätt”
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OM VERkSAMhETEN

Görgen Nilsson 
VD och grundare, född 1960.

Verkställande direktör och 
styrelseledamot sedan 2002.
Utbildning: Görgen är utbil-
dad radiofysiker/sjukhus-

fysiker på Lunds Universitet.
Arbetslivserfarenhet:  

Görgen har 24 års erfarenhet 
inom strålterapi av cancer. Dels på 

Scanditronix/IBA med FoU och product management 
och dels kliniskt arbete på Karolinska Universitetss-
jukhuset som sjukhusfysiker, men framförallt som 
grundare av ScandiDos tillsammans med Ingemar 
Wiberg 2001. Görgen har tidigare arbetat på ABB Atom 
och Nuclear Data med reaktorsäkerhet samt utveckling 
av mätsystem för cesium i livsmedel och radon i hus.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Inga
Innehav i ScandiDos: 2 292 295 aktier och teckningsop-
tioner som berättigar till teckning av 137 565 aktier.

Ingemar Wiberg
Marknadschef och grundare, 

född 1955.
Vice VD sedan 2002. 
Utbildning: Elektronikingenjörs-
examen.  
Arbetslivserfarenhet: Ingemar 

har mer än 30 års erfarenhet av 
dosimetri- och strålterapimark-

naden. Ingemar har arbetat med 
marknadsföring och försäljning dels internationellt 
i USA, Europa, Asien och Sydamerika och dels med 
direktförsäljning på hemmamarknaden i Skandinavi-
en. Innan Ingemar tillsammans med Görgen Nilsson 
grundade ScandiDos arbetade han med utveckling, 
produktion, kundsupport och försäljning på Scanditro-
nix/IBA. 
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Inga
Innehav i ScandiDos: 2 292 295 aktier.

Kjell Lundgren
   Utvecklingschef. Född 1957.
    Utbildning: Mikroelektronik      
       KTH.
       Arbetslivserfarenhet: Kjell     
     har mer än 30 års erfaren-  
  het inom produktutveckling 
och industriellt ledarskap. Kjell 

är tekniker och industrialist, med omfattande erfaren-
het som chef inom produktutveckling, projektledning 
samt produktionsstyrning. Tidigare anställningar bl.a. 
Ericsson, Pharmacia, Infineon, Laird Technologies, 
Chromogenics AB.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Kjell Lund-
gren Consulting AB, VD.
Innehav i ScandiDos: 4 375 aktier och teckningsoption-
er som berättigar till teckning av 25 000 aktier

Catarina Arkebäck
Ekonomichef sedan 2012. 

Född 1962.
Utbildning: civilekonom- 
examen från Uppsala Uni-
versitet.
Arbetslivserfarenhet:  

catarina har arbetat som revi-
sor för små och medelstora  

     bolag, bl. a. som anställd på revi-
sionsbyrån PwC. Hon har därefter många års erfaren-
het som controller i olika bolag, senast som koncern-
controller på träindustriföretaget Setra.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Inga 
Innehav i ScandiDos: 1 050 aktier och teckningsoption-
er som berättigar till teckning av 10 000 aktier

Jan Gustavsson
 Försäljningschef. Född 1960.
 Utbildning: Civilingenjör,    
 Teknisk fysik och Elek 
  troteknik från LiTH.
Arbetslivserfarenhet: Jan har 
mer än 25 års erfarenhet från 

chefspositioner på svenska, 
amerikanska och schweiziska  

       bolag inom internationell försäljning 
och marknadsföring inom telekom- och medtechbolag. 
Jan har arbetat med både direkt och indirekt försäl-
jning och har i dessa positioner varit baserad både i 
Sverige och i utlandet. Jan har även erfarenhet från 
arbete i ledningsgrupper i såväl börsnoterade bolag 
och mindre bolag samt styrelsearbete.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Inga
Innehav i ScandiDos: Inga

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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OM VERkSAMhETEN

STYRELSE

Per Carendi 
Styrelseordförande, född 1948.

Styrelsens ordförande sedan 
2011 och styrelseledamot 
sedan 2011.
Utbildning: Civilekonom från 
Handelshögskolan i Göteborg. 

Arbetslivserfarenhet: Per 
har mer än 30 års erfarenhet 

från investeringsverksamhet och 
styrelsearbete och har varit involverad i ett stort antal 
strukturaffärer och börsnoteringar. Under åren 2007 
till 2011 var han VD för riskkapitalbolaget SLS Invest 
AB. 
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: VD i  
Paradinero AB, Styrelseordförande i Montico AB, 
Paradinero Dos AB, Styrelsesuppleant och Paradinero 
Uno AB, Styrelseledamot.
Innehav i ScandiDos: 55 000 aktier och teckningsop-
tioner som berättigar till teckning av 37 500 aktier.

Görgen Nilsson, VD
Styrelseledamot. Se ledande  befattningshavare.

Jan Furuvald
Styrelseledamot sedan 2011. 
Född 1958.
Utbildning: IHM Business 
School och ingenjörsutbild-
ning på Chalmers.

Arbetslivserfarenhet: Jan är 
konsult inom affärsutveckling 

och ledarskap och har en lång     
  erfarenhet av chefspositioner inom 
såväl storföretag som mindre tillväxtbolag. Jan har lång 
erfarenhet av internationalisering av verksamheter 
samt av styrelsearbete.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: ILU 
Management AB, Ordförande, Facesso AB, Styrelsele-
damot, Intercare Connexion AB, Styrelseledamot, 
Freeunity AB, Styrelseledamot, GRIM Islandshästar 
AB, Ordförande, Svenska Kapitalguiden AB, VD, 
Ordförande, Avidicare AB, Styrelseledamot, Kinnan 
Holding AB, Styrelseledamot.
Innehav i ScandiDos: Teckningsoptioner som berättigar 
till teckning av 15 000 aktier.

  Anders Qvarnström
 Styrelseledamot sedan 2009.    

 Född 1960.
 Utbildning: Civilingenjör bio   
 kemisk teknologi från KTH.
 Arbetslivserfarenhet:  
Anders  är VP Cardiovascular 

Division för St Jude Medical 
(STJ) i Tokyo, Japan. Anders var   

 tidigare VD för medtechbolaget <
St Jude Medical Systems AB och har en lång interna-
tionell erfarenhet med bas i Sverige och från många 
utlandsposteringar på chefspositioner inom Medtech 
och Biotech. Han har arbetat för Radi Medical AB,  
Personal Chemistry (Biotage AB) och Siemens-Elema AB.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: kontura 
International AB, Ordförande.
Innehav i ScandiDos: Teckningsoptioner som berättigar 
till teckning av 15 000 aktier.

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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OM VERkSAMhETEN 

Kenth Bergström
Styrelseledamot sedan 2014, 

suppleant sedan 2008. Född 
1949.
Utbildning: Fil kand vid 
Umeå Universitet med 
inriktning mot ekonomi och 

naturvetenskap.
  Arbetslivserfarenhet: kenth    
              har 10 års arbetslivserfarenhet 
från ABB inom sourcing som inköpschef. Dessutom 20 
års arbetserfarenhet från Pharmacia (GE Healthcare) 
i olika chefspositioner inom marknad, försäljning och 
produktion (nationellt och internationellt). Sedan 10 år 
aktivt styrelsearbete i ett flertal företag inom bl.a. Life 
Science och VC bolag.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Väster-
bottensKurirens Media Aktiebolag, Ordförande, Umeå 
Biotech Incubator AB, Ordförande, Umecrine AB, 
Styrelseledamot, Uminova Innovation AB, Styrelsele-
damot, Umecrine Cognition AB, Ordförande, Eminera 
AB, Styrelseledamot, Alexiera AB, Styrelsesuppleant, 
Partnerinvest Övre Norrland AB, Styrelseledamot, 
Expanderum Fastigheter AB, Styrelseledamot.
Innehav i ScandiDos: 2 000 aktier samt teckningsop-
tioner som berättigar till teckning av 10 000 aktier.

Yvonne Mårtensson
Styrelseledamot sedan 2014. 

Född 1953.
Utbildning: Civilingen-
jör industriell ekonomi, 
Linköping 1977.
Arbetslivserfarenhet: 

Yvonne var VD för cellaVision 
AB från 1998 till 2014.  

CellaVision  är ett medicintekniskt 
bolag noterat på OMX Nasdaq sedan 2010. Mer än 30 
års erfarenhet av internationell marknadsföring och 
försäljning i snabbväxande bolag i olika faser. Styrelse- 
arbeten i mindre bolag sedan mer än 10 år. Medlem i 
IVA.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Queen 
Aktiebolag, Styrelseledamot, Acroma Aktiebolag, 
Styrelseledamot, Elos Medtech AB, Styrelseledamot, 
SwedenBIO Service AB, Styrelseledamot, YCM Consult-
ing AB, Ordförande.
Innehav i ScandiDos: 10 000 aktier

SCANDIDOS I VÄRLDEN
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Koncernen
Ekonomisk översikt (kkr) 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 32,923 38,699 39,834 35,979
Bruttomarginal % 73.4% 75.9% 72.6% 70.9%
EBITDA -15,157 -3,239 -1,014 1,555
EBITDA-marginal -46.0% -8.4% -2.5% 4.3%
Balansomslutning 43,429 53,788 29,400 24,406
Avkastning på sysselsatt
kapital % -41.1% -12.0% -7.7% 4.6%
Avkastning på eget kapital % -44.6% -16.6% -18.6% 1.9%
Soliditet % 58.4% 75.3% 34.7% 50.5%
Resultat per aktie vid periodens slut -1.23 -0.35 -1.14 0.12
Resultat per aktie vid full utspädning -1.19 -0.34 -1.09 0.12
Definitioner: se not 22

Moderbolag
Ekonomisk översikt (kkr) 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 32,765 38,139 39,469 35,172
Bruttomarginal % 73.3% 74.9% 70.5% 65.8%
EBITDA -16,276 -3,721 -1,304 1,303
EBITDA-marginal -49.7% -9.8% -3.3% 3.7%
Balansomslutning 41,401 51,798 28,027 23,326
Avkastning på sysselsatt
kapital % -45.4% -13.7% -9.2% 3.2%
Avkastning på eget kapital % -49.2% -18.2% -20.3% 1.2%
Soliditet % 58.2% 76.9% 35.3% 52.1%
Resultat per aktie vid periodens slut -1.31 -0.38 -1.22 0.08
Resultat per aktie vid full utspädning -1.27 -0.37 -1.17 0.07
Definitioner: se not 22

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
ScandiDos AB med organisationsnr 556613-0927 regis-
trerades 2001. Bolaget bedriver utveckling, tillverkning, 
marknadsföring och försäljning av medicinteknisk 
utrustning för kvalitetssäkring av strålbehandling av 
cancer.  

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga hyrda lokaler 
i Uppsala Science park. Intäkterna genereras genom 
försäljning av egen-utvecklade produkter och tjänster 
inom produktfamiljen Delta4. ScandiDos grundare och 
anställda har lång industriell erfarenhet inom området 
kvalitetssäkring och strålbehandling av cancer.

Under verksamhetsåret 2008-2009 infördes den 
nya terapitekniken VMAT (Volumetric Arc Thera-
py – rotationsbehandling), som syftar till förbättrad 
tumörkontroll, lägre bieffekter och snabbare behan-

dling. Tekniken och vidareutvecklingen av denna, är 
mycket attraktiv för cancersjukhusen i hela världen. 
Eftersom ScandiDos Delta4 Phantom är det ledande 
kvalitetssäkringssystemet i världen som fullt ut verifi-
erar att dessa behandlingar ges som avsett, har detta 
lett till god tillväxt för ScandiDos och ett internationellt 
erkännande som ledare inom området. ScandiDos ex-
pertis är att utveckla den nya generationen av mätsys-
tem och mätfunktioner, medan produktionen fördelas 
ut på specialister inom respektive tillverkningsområde, 
nationellt och internationellt. Marknadsföring och 
försäljning styrs från huvudkontoret i Uppsala via dot-
terbolag i USA och Kina samt mer än 40 återförsäljare 
fördelade globalt.

Under 2014 ökade ScandiDos investeringarna bety-
dande i produktutveckling för att kunna erbjuda en 
breddad och förnyad produktportfölj.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
• Ny försäljningschef på plats i juni 2014
• Första order på Delta4 Discover från japansk kund 

i oktober 2014
• Delta4 Phantom+ lanserad i januari 2015
• Accuray väljer Delta4 Phantom+ för verifiering av 

sina avancerade strålterapimaskiner
• Styrelsen beslutar om nyemission på 24 Mkr för 

att stärka kassan inför kommande produktlanse-
ringar

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
• ScandiDos ansökan om FDA 510(k) godkännande i 

USA för Delta4 Phantom+ inlämnad.
• ScandiDos ansökan om FDA 510(k) godkännande i 

USA för Delta4 Discover inlämnad. 
• ScandiDos tog en strategiskt viktig order samt fick 

ett flerårskontrakt med en kinesisk distributör på 
Delta4 Discover.

• ScandiDos tog en order på Delta4 Discover samt 
Delta4 Phantom+ till en helt ny kund i Thailand.

• ScandiDos tilldelas 0,5 Mkr i Vinnova bidrag för 
utveckling av grafen-baserad detektor.

• Vid en extra bolagsstämma 13 maj 2015 fastställ-
des styrelsens beslut om nyemission på 24 Mkr. 
Totalt kommer aktiekapitalet att öka med  
299 276,75 kronor genom att 5 985 535 aktier 
emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till det antal 
aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämn-
ingsdagen är registrerade som aktieägare i  
ScandiDos har rätt att teckna en (1) ny aktie för 
varje två (2) befintliga aktier i bolaget.

• ScandiDos offentliggör prospekt avseende 
företrädesemission innehållande ny finansiell 
information.

• Emissionen övertecknades, med 56% och därmed 
fick ScandiDos den maximala kapitalförstärknin-
gen på 24 Mkr före emissionskostnader. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN
ScandiDos säljer direkt eller via dotterbolag i Norden 
och i Nordamerika. På övriga marknader samarbetar 
ScandiDos med lokala företag som sedan tidigare är 
verksamma inom strålterapiområdet s.k. distributörer. 
ScandiDos har ett världsomspännande samarbetsavtal 
med de två största strålterapibolagen; Varian och Elek-
ta, som tillsammans kontrollerar ca 90% av marknaden 
för strålterapimaskiner. Dessa samarbeten, med Varian 
och Elekta samt våra distributörer, är viktiga för att 
ScandiDos skall nå ut till potentiella kunder i världen.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA  
UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Finansiell risk
ScandiDos fakturerar merparten av sin försäljning i 
euro och amerikanska dollar, vilket innebär en valuta-
risk. Bolaget säkrar valutaflöden enligt en av styrelsen 
beslutad valutapolicy för att därmed reducera effekter-
na av kortsiktiga valutafluktuationer.

ScandiDos har investerat betydande belopp i utveck-
ling av de nya produkterna Delta4 Discover och  
Phantom+ vilket inneburit att bolagets finansiella 
position försvagats. För att tillföra bolaget tillräckligt 
rörelsekapital beslutades vid en extra bolagsstämma 
13 maj 2015 att fastställa styrelsens beslut om nyemis-
sion på 24 Mkr. Nyemissionen genomfördes under juni 
månad.

Operativ risk
ScandiDos har distributionsavtal med Elekta, Varian 
och lokala distributörer (se ovan). Skulle dessa samar-
beten upphöra är det en risk att försäljningen tillfälligt 
minskar.

ScandiDos är beroende av nyckelpersoner, vilket 
innebär en risk om någon av dessa slutar. Bolaget har 
en s.k. successionsordning som på ett planerat sätt ska 
hantera avgångar och rekrytering av nyckelpersoner.

Övriga osäkerhetsfaktorer
Pågående processer för myndighetsgodkännanden 
som behövs i olika länder innebär en risk för försening-
ar då processerna ibland drar ut på tiden. ScandiDos 
kunder har en god betalningsförmåga, och den even-
tuella kreditrisk som finns vid försäljning elimineras 
genom krav på förskottsbetalning eller remburs, men 
trots detta finns det alltid en viss kvarstående risk.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet är i 
huvudsak förlagd vid huvudkontoret i Uppsala men 
även till samarbetspartners, i första hand internationel-
la universitet. F&U är bred och innefattar elektro- 
nik, sensorer, mekanik och programvara. ScandiDos 
ambitioner är att växa genom att tillgodose kundernas 
behov av i första hand kvalitetssäkring av stråltera-
piprocessen. I takt med att strålterapin utvecklas och 
blir mer komplex så växer dessa behov. ScandiDos 
har redan adresserat detta och visat att man har bra 
lösningar på dessa behov. Under 2015 kommer  
ScandiDos att börja leverera de nya produkterna  
Delta4 Discover och Phantom+.

Delta4 Phantom+ som ersätter Delta4 Phantom har 
minimal startsträcka då kunder redan har budgeterat 
för produkten. Däremot förväntas försäljningstillväx-
ten komma att ske successivt då det bl.a. handlar om 
att bygga upp nya distributionskanaler baserat på det 
ökade intresset för ScandiDos produkter. 

Delta4 Discover är ett helt nytt koncept som adresserar 
ett behov som de flesta kliniker tvingats klara sig utan. 
För denna nya produkt krävs budgetering av inköp 
hos kunderna, varför vi förväntar oss  att försäljningen 
kommer att vara ganska begränsad under 2015/2016 
med merparten av försäljningen i slutet av året. Under 
2016/2017 kommer försäljningen sedan skjuta fart 
ordentligt. Tillsammans ger produkterna ett unikt kon-
cept inom kvalitetssäkring av modern strålterapi.

BOLAGSSTYRNING
Bolagets valberedning skall till årsstämman bl.a. lämna 
förslag om: 

• Val av ordförande vid årsstämman
• Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
• Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till  

styrelsen
• Styrelsearvode
• Val av och arvodering av revisor

Valberedningen utgörs av Per Carendi, ordförande 
och Lars Olde (sammankallande), representanter för 
ägarna.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 samman-
träden. Mötena har hållits enligt fastställd dagordning. 
Det förekommer att andra befattningshavare deltar i 
sammanträden som föredragande. Någon avvikande 
ståndpunkt som förts till protokollet har inte förekom-
mit under året. Frågor som diskuterats under året har i 
huvudsak rört bolagets försäljningsutveckling, ekono-
miska ställning,  finansiering, utvecklingen av företag-
ets produkter. 

Styrelsen genomför årligen en styrelseutvärdering som 
följs upp och åtgärdas löpande.

För iakttagande av aktiebolagslagens bestämmelser 
om bolagsstyrning har Bolaget upprättat och antagit en 
arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende 
arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande 
direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter 
och rapporteringsskyldigheter. Med beaktande av 
ScandiDos storlek har styrelsen inte inom sig upprättat 
särskilda kommittéer eller utskott. Bolaget är inte sky-
ldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har inte 
heller frivilligt förpliktat sig att följa denna.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRETAGETS BALANSERADE  
RESULTAT
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de 
balanserade vinstmedlen 23 515 861 kr överförs i ny 
räkning:

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat 
och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter.

Överkursfond     55 842 666

Balanserat resultat -    16 587 334

Årets resultat -    15 739 471

Totalt balanserade vinstmedel     23 515 861

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
Belopp i kkr Not 2014/2015 2013/2014

Nettoomsättning 2 32,923 38,699

Aktiverat arbete för egen räkning 4,208 3,789

Övriga rörelseintäkter 3 352 191

37,483 42,679

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -8,749 -9,341

Övriga externa kostnader -15,821 -13,111

Personalkostnader 4 -26,709 -23,342

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 9, 10 -265 -314

Övriga rörelsekostnader 5 -1,361 -124

Rörelseresultat -15,422 -3,553

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 20 934 2

Räntekostnader och liknande resultatposter 7, 20 -144 -532

Resultat efter finansiella poster -14,632 -4,083

Skatt på årets resultat 8 -51 -117

Årets resultat -14,683 -4,200

FINANSIELLA RAPPORTER
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FINANSIELLA RAPPORTER

BALANSRÄKNING - KONCERNEN
Belopp i kkr Not 2015-04-30 2014-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande

9 29,219 21,895

29,219 21,895

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 408 629

408 629

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 13 8 16

8 16

Summa anläggningstillgångar 29,635 22,540

Omsättningstillgångar

Varulager m m 14

Råvaror och förnödenheter 4,675 5,187

Färdiga varor och handelsvaror 2,708 3,112

Förskott till leverantörer 233 271

7,616 8,570

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2,599 4,678

Aktuell skattefordran 241 –

Övriga fordringar 694 1,256

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 774 945

4,308 6,879

Kassa och bank

kassa och bank 21 1,870 15,799

1,870 15,799

Summa omsättningstillgångar 13,794 31,248

SUMMA TILLGÅNGAR 43,429 53,788

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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FINANSIELLA RAPPORTER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - 
KONCERNEN
Belopp i kkr 2015-04-30 2014-04-30

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 12,200 12,200

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING - KONCERNEN
Belopp i kkr Not 2015-04-30 2014-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Aktiekapital 599 599

Övrigt tillskjutet kapital 34,064 34,064

Reserver – –

Balanserat resultat inkl årets resultat -9,320 5,820

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 25,343 40,483

Summa eget kapital 25,343 40,483

Långfristiga skulder 17

Övriga skulder till kreditinstitut – –

– –

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4,717 –

Leverantörsskulder 1,948 3,955

Aktuell skatteskuld – 34

Övriga skulder 944 682

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 10,477 8,634

18,086 13,305

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43,429 53,788
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FINANSIELLA RAPPORTER

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERNEN
Aktie-

kapital 
Övrigt tillskjutet

kapitalkkr Reserver

Koncernen

Ingående balans 2014-05-01 599 34,064 –

Transaktioner med koncernens ägare

Nyemission – – –

Summa Transaktioner med ägare – – –

Eget kapital 2015-04-30 599 34,064 –

Balanserat  
resultat inkl 

årets resultat

Minoritets-
intresse

Koncernen

Ingående balans 2014-05-01 5,820 –

Årets resultat enligt fastställd resultaträkning -14,683 –

Förändringar i redovisade värden som redovisas 

direkt mot eget kapital

Omräkningsdifferenser -457 –

Summa Förändringar i redovisade värden -457 –

Eget kapital 2015-04-30 -9,320 –

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN
Belopp i kkr Not 2014/2015 2013/2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -14,632 -4,083

Justering för avskrivning som inte ingår i kassaflödet 9, 10 264 314

-14,368 -3,769

Betald inkomstskatt -323 306

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -14,691 -3,463

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 1,076 -3,561

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 3,141 192

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -305 2,395

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,779 -4,437

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – -23

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7,314 -6,235

Nedskrivning av finansiella tillgångar 10 –

Förvärv av finansiella tillgångar – -5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,304 -6,263

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 37,620

Emissionskostnader – -3,140

Upptagna lån 4,717 –

Amortering av lån – -8,435

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,717 26,045

Årets kassaflöde -13,366 15,345

Likvida medel vid årets början 15,799 456

Kursdifferens i likvida medel -563 -2

Likvida medel vid årets slut 21 1,870 15,799

FINANSIELLA RAPPORTER
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING - MODERFÖRETAGET
Belopp i kkr Not 2014/2015 2013/2014

Nettoomsättning 2 32,765 38,139

Aktiverat arbete för egen räkning 4,208 3,789

Övriga rörelseintäkter 3 352 191

37,325 42,119

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -8,749 -9,589

Övriga externa kostnader -21,824 -16,060

Personalkostnader 4 -21,667 -20,067

Av- och nedskrivningar av materiella och imma-
teriella

anläggningstillgångar 9, 10 -253 -283

Övriga rörelsekostnader 5 -1,361 -124

Rörelseresultat -16,529 -4,004

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 20 934 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 7, 20 -144 -529

Resultat efter finansiella poster -15,739 -4,532

Skatt på årets resultat 8 – –

Årets resultat -15,739 -4,532

ÅRSREDOVISNING 2014/2015



20 ÅRSREDOVISNING 2014/2015

BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAGET
Belopp i kkr Not 2015-04-30 2014-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 9 29,133 21,819

29,133 21,819

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 402 621

402 621

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 306 306

Andra långfristiga fordringar 13 – 10

306 316

Summa anläggningstillgångar 29,841 22,756

Omsättningstillgångar

Varulager m m 14

Råvaror och förnödenheter 4,675 5,187

Färdiga varor och handelsvaror 2,202 2,703

Förskott till leverantörer 233 271

7,110 8,161

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2,237 2,841

Fordringar hos koncernföretag – 849

Aktuell skattefordran 241 151

Övriga fordringar 561 978

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 755 891

3,794 5,710

Kassa och bank

kassa och bank 21 656 15,171

656 15,171

Summa omsättningstillgångar 11,560 29,042

SUMMA TILLGÅNGAR 41,401 51,798

FINANSIELLA RAPPORTER
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FINANSIELLA RAPPORTER

BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAGET
Belopp i kkr Not 2015-04-30 2014-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 9 29,133 21,819

29,133 21,819

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 402 621

402 621

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 306 306

Andra långfristiga fordringar 13 – 10

306 316

Summa anläggningstillgångar 29,841 22,756

Omsättningstillgångar

Varulager m m 14

Råvaror och förnödenheter 4,675 5,187

Färdiga varor och handelsvaror 2,202 2,703

Förskott till leverantörer 233 271

7,110 8,161

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2,237 2,841

Fordringar hos koncernföretag – 849

Aktuell skattefordran 241 151

Övriga fordringar 561 978

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 755 891

3,794 5,710

Kassa och bank

kassa och bank 21 656 15,171

656 15,171

Summa omsättningstillgångar 11,560 29,042

SUMMA TILLGÅNGAR 41,401 51,798

BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAGET
Belopp i kkr Not 2015-04-30 2014-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital (11 971 070 aktier) 599 599

Reservfond – –

599 599

Fritt eget kapital

Överkursfond 55,843 55,843

Balanserat resultat -16,588 -12,055

Årets resultat -15,739 -4,532

23,516 39,256

Summa eget kapital 24,115 39,855

Långfristiga skulder 17

Övriga skulder till kreditinstitut – –

– –

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4,717 –

Leverantörsskulder 1,882 3,800

Skulder till koncernföretag 1,589 65

Övriga skulder 939 678

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 8,159 7,400

17,286 11,943

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41,401 51,798

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER -  
MODERFÖRETAGET
Belopp i kkr 2015-04-30 2014-04-30

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 12,200 12,200

Ansvarsförbindelser Inga Inga

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERFÖRETAGET

Aktiekapital 
Nyemission

under registrering
Uppskrivnings-

fondBundet eget kapital

Ingående balans 2014-05-01 599 – –

Antal aktier vid periodens ingång 11 971 070 st

Transaktioner med ägare

Nyemission – – –

Summa Transaktioner med ägare – – –

Eget kapital 2015-04-30 599 – –

Antal aktier vid periodens utgång 11 971 070 st

Fritt eget kapital Överkurs-fond
Fond för verkligt 

värde

Balanserat  
resultat inkl 

årets resultat

Ingående balans 2014-05-01 55,843 – -16,588

Årets resultat enligt fastställd resultaträkning -15,739

Transaktioner med ägare

Nyemission – – –

Summa Transaktioner med ägare – – –

Eget kapital 2015-04-30 55,843 – -32,327

FINANSIELLA RAPPORTER
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FINANSIELLA RAPPORTER

KASSAFLÖDESANALYS - MODERFÖRETAGET
Belopp i kkr 2014/2015 2013/2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -15,739 -4,532

Justering för avskrivning som inte ingår i kassaflödet 10 253 283

-15,486 -4,249

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -15,486 -4,249

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 1,051 -3,160

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1,915 734

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 626 2,248

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,894 -4,427

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -34 -59

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7,314 -6,235

Nedskrivning av finansiella tillgångar 10 –

Förvärv av finansiella tillgångar – -306

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,338 -6,600

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 37,620

Emissionskostnader – -3,140

Upptagna lån 4,717 –

Amortering av lån – -8,435

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,717 26,045

Årets kassaflöde -14,515 15,018

Likvida medel vid årets början 15,171 153

Kursdifferens i likvida medel – –

Likvida medel vid årets slut 21 656 15,171

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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NOTER

NOTER
Belopp i kkr om inget annat anges

NOT 1    REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR  
MODERFÖRETAGET OCH KONCERNEN

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo- 
visningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till  
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktivering-
smodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under 
utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedan-
stående förutsättningar är uppfyllda: 

-  Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anlägg-
ningstillgången så att den kan användas eller säljas.  
-  Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstill-
gången och att använda eller sälja den.
-  Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateri-
ella anläggningstillgången.
-  Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången 
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.  
-  Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och 
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 
eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
-  De utgifter som är hänförliga till den immateriella anlägg- 
ningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
-  Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs 
vanligtvis löpande när de uppkommer.
-  Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt 
värde för företaget under kommande år och har aktiverats i 
balansräkningen som Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten. 

Nyttjandeperioden för de utvecklingskostnader där avskrivning 
inte har påbörjats bedöms komma att uppgå till 7 år. Bedömnin-
gen baseras på förväntad  ekonomisk livslängd.

De utvecklingskostnader som aktiverats för tidigare produkt är 
helt avskrivna men produkten används fortfarande i verksam-
heten och har ett värde för bolaget. För verksamhetsår 
2014/15 gjordes en aktivering med 7 314 (6 235) kkr.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod. Avskrivningen redovisas somkostnad i resultaträkningen.

  Nyttjandeperiod

Internt upparbetade immateriella  
tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och                         7 år 
liknande arbeten                                                                 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av 
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovi-
sas som kostnad i resultaträkningen. 

             Nyttjandeperiod

Maskiner och andra tekniska  
anläggningar

5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstill-
gångar samt andelar i koncernföretag
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksam-
heten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonterings-
ränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmäs-
siga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser 
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing
Alla leasingavtal kan klassificeras som finansiella eller operatio-
nella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal 
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till lea-
setagaren. Ett operationellt leasing avtal är ett leasingavtal som 
inte är ett finansiellt leasingavtal. ScandiDos har inga finansiella 
leasingavtal utan endast operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive 
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som 
försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 
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Utländsk valuta
För poster som ingår i en säkringsrelation - se under rubriken 
"Säkringsredovisning".
 
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället. 
 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller 
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer.
 
Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
En valutakursdifferens som avser en monetär post som utgör 
en del av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet och som 
är värderad utifrån anskaffningsvärde redovisas i koncernredo-
visningen som en separat komponent direkt i eget kapital.
 
Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncern-
mässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalu-
tan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en 
snittkurs för räkenskapsåret.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovi-
sas direkt mot eget kapital.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter 
för frakt- och leveranskostnader
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet 
av direkta tillverkningskostnader och de indirekta kostnader 
som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda 
utgiften för tillverkningen . Vid värdering har hänsyn tagits till 
normalt kapacitetsutnyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapi-
tel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvär-
det) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen                     
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräknin-
gen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört 
eller reglerats. 
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avta-
lade förpliktelsen fullgjorts eller upphörts.

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redo-
visningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningsvärdet på balansdagen.   
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redo-
visningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   
Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar och för vilka 
säkringsredovisning inte har tillämpats (se nedan) värderas efter 
det första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvär-
det och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Ut-
gifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar 
lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-
metoden. 
Derivatinstrument med negativt värde och för vilka säkringsre-
dovisning inte tillämpats (se nedan) redovisas som finansiella 
skulder och värderas till det belopp som för företaget är mest 
förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balans- 
dagen.

Säkringsredovisning
ScandiDos är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker som 
främst beror på koncernens försäljning
och inköp i utländska valutorna euro och amerikanska dollar. 
Dessa risker kallas transaktionsexponering.
För att minska resultatpåverkan av valutakursförändringar så 
säkras delar av framtida flöden med valutaterminer enligt en av 
styrelsen beslutad valutapolicy.
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk 
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. 
Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket 
effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats 
samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhanter-
ing och riskhanteringsstrategi
avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen 
ingås.

Säkring av fordringar och skulder i utländsk valuta 
Vid säkring av fordringar och skulder i utländsk valuta med 
valutaterminer värderas den underliggande
fordran eller skulden till terminskurs. Om terminspremien, dvs. 
skillnaden mellan avistakursen den dagen
terminen ingicks och terminskursen, är väsentlig värderas dock 
underliggande fordran eller skuld till avistakursen den dagen 
terminen ingicks. Terminspremien periodiseras då över termin-
ens löptid som räntekostnad eller ränteintäkt.  

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 
som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
ScandiDos som har avgiftsbestämda planer, betalar fastställda 
avgifter till ett försäkringsföretag (Avanza), och har inte längre 
någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Stor-
leken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är 
beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkast-
ning som avgifterna ger. 
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgifts-
bestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resul-
taträkningen.                       

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen 
inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas 
endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse att antingen 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning 
före den normala tidpunkten för anställningens upphörande, 
eller 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid  
uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad 
plan för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet 
att annullera planen. 
För uppsägningsvillkor och ersättning avseende verkställande 
direktören, se not 4 för mera information.

Aktierelaterade ersättningar och optionsprogram
Bolaget har utfärdat ett optionsprogram till anställda och 
styrelseledamöter. Då optionerna har förvärvats till marknads- 
pris har de ingen effekt på företagets finansiella ställning eller 
resultat, se not 4 för mera information.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat av-
seende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser. 

Värderingen av uppskjuten skatt på ackumulerade förluster har 
ej aktiverats, 40 984 (25 399) kkr.
Koncernen har skattemässiga underskottsavdrag som kan 
komma att utnyttjas mot skattepliktiga vinster i framtiden. När 
det är sannolikt att skattepliktiga vinster kommer att genereras 
skall bolaget redovisa en uppskjuten skattefordran. En aktivering 
av uppskjuten skatt skulle ge en uppskjuten fordran på 9 016 
(5 588) kkr . Företagsledningen har bedömt att förutsättning-
arna ännu ej föreligger för att kunnat bokföra en uppskjuten 
skattefordran. 

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäk-
ter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 

Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknip-
pade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget 
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget 
uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på fram-
tida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om 
bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som 
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisnin-
gen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får 
bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisning-
senhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla 
tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och 
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföre-
tag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan 
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emit-
terade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförli-
ga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs- köpeskilling. 
I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några 
undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. 
Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstid-
punkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i kon-
cernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, 
intresse-företag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med 
intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar 
koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elim-
ineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast 
i den utsträckning det inte finns någon indikation på något 
nedskrivningsbehov. 
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NOT 2     NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD
2014/2015 2013/2014

Koncernen

Nettoomsättning per geografisk marknad

USA 8,176 9,000

Europa 10,289 13,045

Asien 14,247 16,654

Övriga världen 211 –

32,923 38,699

2014/2015 2013/2014

Moderföretaget

Nettoomsättning per geografisk marknad

USA 8,018 8,440

Europa 10,289 13,045

Asien 14,247 16,654

Övriga världen 211 –

32,765 38,139

NOT 3       ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
2014/2015 2013/2014

Koncernen och moderföretaget

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 277 166

Erhållna Vinnovabidrag 75 19

Övriga rörelseintäkter – 6

352 191

NOT 4         ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER

Medelantalet anställda
varav
män

varav
män2014/2015 2013/2014

Moderföretaget

Sverige 22 82% 20 85%

Totalt i moderföretaget 22 82% 20 85%

Dotterföretag

USA 5 60% 5 60%

kina 1 100% 1 100%

Totalt i dotterföretag 6 67% 6 67%

koncernen totalt 28 79% 26 81%

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2015-04-30

Andel kvinnor
2014-04-30

Andel kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen 17% 0%

Övriga ledande befattningshavare 20% 20%

Koncernen totalt

Styrelsen 17% 0%

Övriga ledande befattningshavare 20% 20%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2014/2015 2013/2014

Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 14,429 6,172 12,450 5,715

(varav pensionskostnad) 1) (2,179) 1) (1,966)

Dotterföretag 3,833 305 2,905 267

(varav pensionskostnad) (–) (–)

koncernen totalt 18,262 6,477 15,355 5,982

(varav pensionskostnad) 2) (2,179) 2) (1,966)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 1 029 (797) kkr företagets ledning avseende 5 (4) personer. Företagets utestående  
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) kkr.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 029 (797) kkr företagets ledning avseende 5 (4) personer.  Koncernens utestående  
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) kkr.

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD är 65 år och pensionspremien motsvarar ITP-planen.  
Pensionsåtagandena för övriga ledande befattningshavare motsvarar ITP-planen.  Pensionsåldern är 65 år för samtliga övriga  
ledande befattningshavare. Inga övriga pensionsförpliktelser förekommer.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

2014/2015 2013/2014

Styrelse Övriga Styrelse Övriga

och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 1,713 12,716 2,349 10,101

(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Dotterföretag – 3,833 – 2,905

(varav tantiem o.d.) (–) (–)

koncernen totalt 1,713 16,549 2,349 13,006

(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 3 046 (1 228) kkr andra ledande befattnings- 
havare än styrelse och VD. 

Avgångsvederlag
Om uppsägningen av anställning sker från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om sex månader, och om 
uppsägning sker från arbetsgivarens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. 
Verkställande direktören har i det senare fallet även rätt till avgångsvederlag under 6 månader.  En särskild "change-of-control 
klausul" ger VD rätt att säga upp sin anställning med omedelbar verkan utan uppsägningstid, men med 12 månaders avgångsve-
derlag. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader, under vilken 
lön utgår. Till styrelseledamöterna utgår inget avgångsvederlag.
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Ledande befattningshavares ersättningar

Moderföretaget 2014/2015

Tkr

Grundlön,
styrelse-
arvoden

Rörlig
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad

Styrelsens ordförande Per carendi 214 – – –

Styrelseledamot Kenth Bergström 72 – – –

Styrelseledamot Jan Furuvald 72 – – –

Styrelseledamot Anders Qvarnström 72 – – –

Styrelseledamot Yvonne Mårtensson 58 – – –

Verkställande direktör Görgen Nilsson 1,224 – – 311

Andra ledande befattningshavare (4 pers.) 3,046 – – 718

Summa 4,758 – – 1,029

Moderföretaget 2014/2015

Tkr
Finansiella

instrument mm
Övrig

ersättning Summa
Pensions-

förpliktelse

Styrelsens ordförande Per carendi – – 214 –

Styrelseledamot Kenth Bergström – – 72 –

Styrelseledamot Jan Furuvald – – 72 –

Styrelseledamot Anders Qvarnström – – 72 –

Styrelseledamot Yvonne Mårtensson – – 58 –

Verkställande direktör Görgen Nilsson – – 1,535 –

Andra ledande befattningshavare (4 pers.) – – 3,764 –

Summa – – 5,787 –

Moderföretaget 2013/2014

Grundlön,
styrelse- 
arvoden

Rörlig
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnadTkr

Styrelsens ordförande Per carendi 178 – – –

Styrelsesuppleant Kenth Bergström 44 – – –

Styrelseledamot Jan Furuvald 44 – – –

Styrelseledamot Anders Qvarnström 44 – – –

Styrledamot/MarknChef Ingemar Wiberg 862 – – 324

Verkställande direktör Görgen Nilsson 1,176 – – 284

Andra ledande befattningshavare (2 pers.) 1,228 – – 189

Summa 3,576 – – 797

ÅRSREDOVISNING 2014/2015
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Moderföretaget 2013/2014

Finansiella
instrument mm

Övrig
ersättning Summa

Pensions-
förpliktelseTkr

Styrelsens ordförande Per carendi – – 178 –

Styrelsesuppleant Kenth Bergström – – 44 –

Styrelseledamot Jan Furuvald – – 44 –

Styrelseledamot Anders Qvarnström – – 44 –

Styrledamot/MarknChef Ingemar Wiberg – – 1,186 –

Verkställande direktör Görgen Nilsson – – 1,460 –

Andra ledande befattningshavare (2 pers.) – – 1,417 –

Summa – – 4,373 –

Aktierelaterade ersättningar

Teckningsoptioner 2013/2017
I april 2013 utfärdade Bolaget teckningsoptioner till förmån för Bolagets anställda och styrelsemedlemmar. Syftet med 
optionerna är att skapa incitament för anställda och styrelsemedlemmar. Teckningsoptionerna har förvärvats på marknads-
mässiga villkor av sammantaget 13 anställda i Bolaget och 5 medlemmar istyrelsen. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 24 
kronor och teckning skall ske under augusti månad 2017. Sammantaget har 82 013 teckningsoptioner utfärdats som berättigar 
till teckning av 410 065 aktier.  Vid full teckning innebär teckningsoptionerna en utspädning om 3,4 procent efter att aktierna i 
Erbjudandet emitterats.

Förändring av antal personaloptioner (med tillhörande lösenkurser) och aktierätter

2014/2015 Antal
optioner

Genomsn.
lösenkurs

Antal
aktierätter

Utestående vid årets början 82,013 24 410,065

Tilldelade under året – – –

Förverkade under året – – –

Inlösta/utgivna under året – – –

Förfallna under året – –

Utestående vid årets slut 82,013 24 410,065

Inlösningsbara vid årets slut – –

2013/2014 Antal
optioner

Genomsn.
lösenkurs

Antal
aktierätter

Utestående vid årets början 71,026 24 355,130

Tilldelade under året 10,987 24 54,935

Förverkade under året – – –

Inlösta/utgivna under året – – –

Förfallna under året – –

Utestående vid årets slut 82,013 24 410,065

Inlösningsbara vid årets slut – – –
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2014/2015 2013/2014

Koncern

KPMG Revisorer, [Per Hammar]

Revisionsuppdrag 107 66

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 196 27

Moderföretag

KPMG Revisorer, [Per Hammar]

Revisionsuppdrag 107 66

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 196 27

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

NOT 5     ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
2014/2015 2013/2014

Koncernen

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -1,361 -124

-1,361 -124

Moderföretaget

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -1,361 -124

-1,361 -124

NOT 6     OPERATIONELL LEASING
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal 2015-04-30 2014-04-30

Inom ett år 1,461 1,371

Mellan ett och fem år (hyresavtal lokaler) 900 960

Senare än fem år – –

2,361 2,331

2014/2015 2013/2014

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1,325 1,320

Moderföretaget

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal 2015-04-30 2014-04-30

Inom ett år 1,461 1,371

Mellan ett och fem år (hyresavtal lokaler) 900 960

Senare än fem år – –

2,361 2,331

2014/2015 2013/2014

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1,325 1,320
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NOTER

NOT 7      RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2014/2015 2013/2014

Koncernen

Räntekostnader till bank -144 -378

Negativ valutakurs differens – -154

-144 -532

Moderföretaget

Räntekostnader till bank -144 -375

Negativ valutakurs differens – -154

-144 -529

NOT 8      SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2014/2015 2013/2014

Koncernen

Aktuell skattekostnad -51 -117

Uppskjuten skatt – –

-51 -117

Skatt har betalts av dotterbolaget i USA

2014/2015 2013/2014

Moderföretaget

Aktuell skattekostnad – –

Uppskjuten skatt – –

– –

Ingen skatt har reserverats eller betalts av moderbolaget, bolaget har ackumulerade förlustavdrag att utnyttja.

Avstämning av effektiv skatt

2014/2015 2013/2014

Koncernen Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -14,632 -4,083

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22.0% 3,219 22.0% 898

Andra icke-avdragsgilla kostnader -0.2% -34 -1.9% -79

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

aktivering av uppskjuten skatt -22.1% -3,236 -22.9% -936

Redovisad effektiv skatt -0.3% -51 -2.9% -117

2014/2015 2013/2014

Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -15,739 -4,532

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22.0% 3,463 22.0% 997

Ej avdragsgilla kostnader -0.2% -34 -0.8% -36

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

aktivering av uppskjuten skatt -21.8% -3,429 -21.2% -961

Redovisad effektiv skatt 0.0% – 0.0% –

Moderbolaget har ackumulerade förlustavdrag för utnyttjande, årets förlust medför ingen skattekostnad.
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NOTER

NOT 9      BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE 
2015-04-30 2014-04-30

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 25,802 19,567

Årets aktivering 7,314 6,235

Årets valutakursdifferenser 19 –

Vid årets slut 33,135 25,802

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -3,907 -3,899

Årets avskrivning -9 -8

Årets valutakursdifferenser – –

Vid årets slut -3,916 -3,907

Redovisat värde vid årets slut 29,219 21,895

Värdering av koncernens bokförda värde av balansererade utvecklingskostnader motiveras av prognosticerad 
framtida försäljning av de nya produkterna.

2015-04-30 2014-04-30

Moderföretaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 25,702 19,467

Årets aktivering 7,314 6,235

Vid årets slut 33,016 25,702

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -3,883 -3,883

Årets avskrivning – –

Vid årets slut -3,883 -3,883

Redovisat värde vid årets slut 29,133 21,819

Värdering av moderbolagets bokförda värde av balansererade utvecklingskostnader motiveras av prognosti- 
cerad framtida försäljning av de nya produkterna.
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NOTER

NOT 10      INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2015-04-30 2014-04-30

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1,999 1,954

Nyanskaffningar 35 59

Årets valutakursdifferenser 2 -14

2,036 1,999

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1,370 -1,043

Årets avskrivning -256 -306

Årets valutakursdifferenser -2 -21

-1,628 -1,370

Redovisat värde vid årets slut 408 629

2015-04-30 2014-04-30

Moderföretaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1,799 1,740

Nyanskaffningar 34 59

1,833 1,799

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1,178 -895

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -253 -283

-1,431 -1,178

Redovisat värde vid årets slut 402 621

NOT 11        ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
alla värden i kr 2015-04-30 2014-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 305,560 60

Förvärv – 305,500

Redovisat värde vid årets slut 305,560 305,560

säte andel antal nom 
värde

bokfört
värde

eget kapital resultat

ScandiDos Inc. Wilmington, Delaware USA 100% 1,000 USD 0,01 60 kr 1,403,804 281,648

ScandiDos Beijing WOFE, Kina 100% 305500 kr 196,823 27,976

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag som ingår i koncernredovisningen baserat på balansdag som ligger högst tre månader före 
moderföretagets balansdag.  

Dotterbolaget i USA har samma räkenskapsår som moderbolaget. Dotterbolaget i Kina har kalenderår, 
men i koncernredovisningen redovisas samma period som moderbolaget.
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NOTER

NOT 12     FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING 
Derivat och finansiell riskhantering 
Koncernen 2015-04-30 2014-04-30

Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt

Tillgångar värde värde värde värde

Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas

Valutaterminer i EUR – -201 – -663

Moderföretaget 2015-04-30 2014-04-30

Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt

Tillgångar värde värde värde värde

Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas

Valutaterminer i EUR – -201 – -663

Enligt en av bolagets styrelse beslutad valutapolicy så säkras delar av framtida flöden i EUR med  valutaterminer.
   

NOT 13     ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2015-04-30 2014-04-30

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 16 11

Tillkommande fordringar – 5

16 16

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – –

Årets nedskrivningar -8 –

-8 –

Redovisat värde vid årets 
slut

8 16

Moderföretaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 10 –

Tillkommande fordringar – 10

10 10

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – –

Årets nedskrivningar -10 –

-10 –

Redovisat värde vid årets 
slut

– 10

NOT 14     VARULAGER M M
2015-04-30 2014-04-30

Koncern

Råvaror och förnödenheter 4,675 5,187

Färdiga varor och handels-
varor

2,708 3,112

Förskott till leverantör 233 271

7,616 8,570

Moderföretag

Råvaror och förnödenheter 4,675 5,187

Färdiga varor och handels-
varor

2,202 2,703

Förskott till leverantör 233 271

7,110 8,161

NOT 15      FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
                   UPPLUPNA INTÄKTER

2015-04-30 2014-04-30

Koncern

Förutbetalda hyror 253 272

Övriga poster 521 673

774 945

Moderföretag

Förutbetalda hyror 234 242

Övriga poster 521 649

755 891
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NOTER

NOT 16        EGET KAPITAL
anges i antal                    Utveckling av antal aktier

2015-04-30 2014-04-30

Koncernen och moderföretaget

Antal aktier vid årets ingång 11,971,070 1,834,214

Nyemission (maj 2013) – 200,000

Fondemission (december 
2013)

– –

Split 5:1 (februari 2014) – 8,136,856

Nyemission (april 2014) – 1,800,000

Antal aktier vid årets utgång 11,971,070 11,971,070

NOT 17      LÅNGFRISTIGA SKULDER
2015-04-30 2014-04-30

Koncernen

Skulder som förfaller senare 
än ett år från balansdagen:

Övriga skulder till kredit- 
institut

– –

Beviljad kredit uppgår till 8 000

Moderföretaget

Skulder som förfaller senare 
än ett år från balansdagen

– –

Beviljad kredit uppgår till 8 000

Koncernen 2015-04-30 2014-04-30

Ställda säkerheter för övriga 
skulder

Företagsinteckningar 12,200 12,200

Moderföretaget

Ställda säkerheter för övriga 
skulder

Företagsinteckningar 12,200 12,200

NOT 18       UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUT- 
                     BETALDA INTÄKTER

2015-04-30 2014-04-30

Koncern

Upplupna räntekostnader 11 13

Upplupna löner 104 158

Upplupna semesterlöner 2,851 2,270

Upplupna sociala avgifter 917 734

Förutbetalda intäkter 5,223 4,066

Övriga poster 1,371 1,393

10,477 8,634

Moderföretag

Upplupna räntekostnader 11 13

Upplupna löner 67 65

Upplupna semesterlöner 2,851 2,270

Upplupna sociala avgifter 917 734

Förutbetalda intäkter 3,010 2,925

Övriga poster 1,303 1,393

8,159 7,400

NOT 19       TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
För moderbolaget avser 13 % (16%) av årets inköp och  
24 % (22%) av årets försäljning egna dotterbolaget. Vid inköp 
och försäljning mellan koncernföretagen tillämpas samma 
principer för prissättning som vid transaktioner med externa 
parter.

NOT 20       BETALDA OCH ERHÅLLNA RÄNTOR, ERHÅL-
LEN UTDELNING SAMT VALUTAKURSDIFFERENSER

2014/2015 2013/2014

Koncernen

Positiv valutakursdifferens 919 –

Negativ valutakursdifferens – -154

Erhållen ränta 15 2

Erlagd ränta -144 -378

2014/2015 2013/2014

Moderföretaget

Positiv valutakursdifferens 919 –

Negativ valutakursdifferens – -154

Erhållen ränta 15 1

Erlagd ränta -144 -375
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NOTER

NOT 22       NYCKELTALSDEFINITIONER
Bruttomarginal Nettoomsättningen minus råvaror och förnödenheter / nettoomsättningen

(Formeln för bruttomarginalen har korrigerats för jämförbarhet med tidigare kvartalsrap-
porter)

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar

EBITDA-marginal EBITDA / nettoomsättningen

Avkastning på
eget kapital:

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital hän-
förligt till moderföretagets aktieägare

Avkastning på
sysselsatt kapital:

(Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader) / Genomsnittligt sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital: Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder

Soliditet: Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Finansiella intäkter: Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)

Räntefria skulder: Skulder som inte är räntebärande. 

Balansomslutning: Totala tillgångar

Resultat per aktie vid
periodens slut:

Årets resultat / antal aktier vid periodens slut

Resultat per aktie vid
full utspädning:

Årets resultat / (antal aktier + utställda optioner vid periodens slut)

NOT 21       LIKVIDA MEDEL
2015-04-30 2014-04-30

Koncernen

Följande delkomponenter 
ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden 1,870 15,799

1,870 15,799

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med 
utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstid-
punkten.

2015-04-30 2014-04-30

Moderföretaget

Följande delkomponenter 
ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden 656 15,171

656 15,171

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med 
utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffnings- 
tidpunkten.
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