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WHICH QA TOOLS FIT YOUR PROCESS?

ScandiDos produktportfölj Delta4 Family erbjuder sjukhus och kliniker en komplett 
QA lösning från ordination till sista fraktion. Varje produkt är specifikt utvecklad 
för sitt användningsområde och integreras genom Delta4 mjukvaruplattformen 
som ger användaren en sömlös QA lösning.

“ScandiDos står välrustat för de kommande verksamhetsåren. 
Målet är att ha fördubblat omsättningen inom tre år.”

Görgen Nilsson, VD

DELTA4 TPV DELTA4 PHANTOM+

DELTA4 PHANTOM+ MR

DELTA4 HEXAMOTION

DELTA4 DISCOVER
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Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
ScandiDos AB, som har sitt säte i Uppsala, registrerades 
2001. Bolaget bedriver utveckling, tillverkning, mark-
nadsföring och försäljning av medicinteknisk utrust-
ning 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.

ScandiDos är internationellt etablerat inom området 
extern strålbehandling av cancer. Vår produkt Delta4 
Phantom+ (tidigare Delta4 Phantom) är känd som 
Gold Standard för kvalitetssäkring av den senaste 
behandlingstekniken VMAT (Volumetric Arc Therapy – 
rotationsbehandling).

ScandiDos utvecklar den nya generationen av mätsystem 
och lägger ut produktionen fördelad på specialister 
inom respektive tillverkningsområde, nationellt och 
internationellt. Marknadsföring och försäljning styrs 
från huvudkontoret i Uppsala via helägda dotterbolag i 

USA, Frankrike och Kina samt tillsammans med mer än 
40 distributörer globalt.

ScandiDos har lanserat det nya produktområdet 
patientdosimetri, med mätning under behandling, 
och produkten Delta4 Discover som marknadsförs på 
samtliga större marknader och som från och med 
november 2017 är samvaliderad med Varians flaggskepp 
TrueBeam (Varian är marknadsledande leverantör av 
terapimaskiner).

I det korta tidsperspektivet kommer tillväxten att 
domineras av Delta4 Phantom+ eftersom denna 
produkt vänder sig till en etablerad marknad. 
ScandiDos säljkanaler är dessutom väl förtrogna med 
applikationsområdet.

Det etablerade och respekterade varumärket Delta⁴s 
befintliga säljkanaler och kundbas kan nyttjas för 
en etablering på marknaden för Delta⁴ Discover. 
Applikationsområdet är nytt och under tillväxt vilket kan 
kräva att kunderna, som är privata och statliga sjukhus, 
behöver ansöka om en utökad budget för att finansiera 
inköpet av en ny produkt.

 
VERKSAMHETSÅRET  
2018/2019 OCH  
VD HAR ORDET

Försäljningen startade trögt men kom igen bra under 
andra hälften av verksamhetsåret. Viktiga steg togs 
för vidareutveckling av verksamheten varav en av de 
viktigare var lansering av den nya produkten, Delta4 

Phantom+ MR, som utför motsvarande uppgift som 
Delta⁴ Phantom+. Delta⁴ Phantom+ MR är speciellt 
framtagen för en ny typ av strålterapimaskin, så kallade 
MR-linacs, UNITY från Elekta respektive MRIdian 
från ViewRay. MR-linacs kombinerar strålterapi med 
avancerad bildgenerering med MR-kamera. ScandiDos 
har snabbt fått en framträdande roll inom denna 
nischmarknad där terapiföretagen förväntar att det har 
sålts totalt 150 MR-linacs fram till sommaren 2020 och 
nya QA system behövs till samtliga dessa sjukhus, dvs. 
en total marknad för ScandiDos att konkurrera om på 
c:a 120 Mkr.

Andelen uppgraderingar till Delta⁴ Phantom+ från den 
äldre modellen ökade och även det genomsnittliga 
försäljningspriset ökade under året. Det senare beror 
dels på en gynnsam valutakurs men framförallt på 
att kunderna som uppgraderar till Delta⁴ Phantom+ 
samtidigt investerar i programoptioner som man inte 
haft tidigare. Vi ser även en ökad efterfrågan på tillbehör 
som HexaMotion för verifiering av 4D-behandling. 
Detta beror på att ett nära samarbete med företaget 
Accuray nu börjat ge resultat. Accuray har använt Delta4 

Phantom+ samt HexaMotion vid sina interna tester av 
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den nya funktionen Synchrony® och kunder som köper 
denna nya Motion Tracking och Correction Technology 
till Radixact® System rekommenderas, av Accuray, 
att använda Delta⁴ Phantom+ samt HexaMotion för 
kvalitetssäkringen.

Försäljningen av Delta⁴ Discover har inte tagit fart under 
året men det händer nu intressanta saker inom området. 
Under perioden har Elekta investerat i konkurrenten iRT 
som säljer produkten IQM. ScandiDos ser detta som ett 
bevis för att transmissionsdetektorer är framtiden för 
kvalitetssäkring under behandling. Vare sig iRT eller IBA 
(Dolphin systemet för online dosimetri – vilket inte längre 
marknadsförs) har fått sina produkter samvaliderade 
med Varian vilket medför att ScandiDos Delta⁴ Discover 
fortsatt är den enda transmissionsdetektorn som 
passerat en gedigen validering med en terapimaskin 
och därmed ensam om att kunna erbjudas till Varians 
terapimaskiner. Tekniskt är Delta⁴ Discover i jämförelse 
med IQM en mer komplett och mer avancerad lösning 
för kvalitetssäkring under behandling.

Sammantaget har ScandiDos fortsatt höga förväntningar 
på området kvalitetssäkring under behandling och 
strävar bl.a. efter att få fler bra referenskliniker för att 
visa på de stora fördelarna för sjukhusen.

ScandiDos ser framåt att området pre-treatment 
verification, där Delta⁴ Phantom+ är mycket stark, 
kommer att växa mer än vad som bedömts tidigare. 
Detta dels p.g.a. MR-linac området men även de stora 
satsningarna i Asien på utbyggnad av strålterapi, där 
satsningarna i Kina dominerar. Medan marknaden inte 

varit mogen för Delta⁴ Discover så kommer den nu att 
bli det med Elektas indirekta hjälp.

Under fjärde kvartalet signerade ScandiDos ett 
licensavtal med företaget Radyalis. Radyalis kommer 
att exklusivt tillhandahålla en beräkningsmotor 
baserad på så kallad Monte Carlo teknik vilket är en 
beräkningsteknik som ScandiDos bygger in i sin Delta4 

programvara. Produkten kommer att säljas både till 
befintliga kunder som kan använda denna i kombination 
med mätsystemen men också fristående till helt nya 
kunder. Produkten kommer att benämnas Delta4 

TPV (Treatment Planning Verification) och kommer 
i och med användandet av Monte Carlo algoritmer 
bli mer noggrann än de flesta planeringssystem på 
marknaden. Produktrelease är planerad att ske under 
verksamhetsåret 2019/ 2020.

Företrädesemissionen som initierades under perioden, 
avslutades efter periodens utgång i juni 2019, med stort 
visat intresse och överteckning. Därmed har kassan 
förstärkts så att ScandiDos kan fortsätta att utvecklas i 
hög takt och på ett positivt sätt under 2019/ 2020.

ScandiDos står välrustat för kommande verksamhetsår. 
Målet är att ha fördubblat omsättningen inom tre år. 
Denna omsättningsökning tillsammans med en fortsatt 
hög bruttomarginal ger oss goda förutsättningar 
att vända de senaste årens negativa resultat och 
kassaflöden.

Görgen Nilsson, VD
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Koncernen 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 48 824 50 570 47 408 33 576
Bruttomarginal % 75% 73% 75% 73%
EBITDA -13 084 -7 155 -7 999 -12 189
EBITDA-marginal % -27% -14% -17% -36%
Balansomslutning 69 187 66 126 63 486 57 490
Avkastning på sysselsatt
kapital % -35% -23% -28% -37%
Avkastning på eget kapital % -47% -26% -35% -50%
Soliditet % 41% 70% 69% 56%
Resultat per aktie vid periodens slut -0,64 -0,42 -0,52 -0,79
Resultat per aktie vid full utspädning -0,64 -0,42 -0,51 -0,78
Definitioner: se not 31

Moderföretaget 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 47 238 48 687 48 718 32 548
Bruttomarginal % 75% 72% 75% 72%
EBITDA -14 341 -8 454 -7 238 -11 860
EBITDA-marginal % -30% -17% -15% -36%
Balansomslutning 64 110 60 909 58 633 54 709
Avkastning på sysselsatt
kapital % -39% -26% -27% -38%
Avkastning på eget kapital % -51% -28% -33% -49%
Soliditet % 42% 75% 75% 57%
Resultat per aktie vid periodens slut -0,68 -0,46 -0,49 -0,76
Resultat per aktie vid full utspädning -0,68 -0,45 -0,48 -0,74
Definitioner: se not 31

KONCERNENS FINANSIELLA 
UTVECKLING T.O.M 30 APRIL 2019 
Koncernens EBITDA uppgick till -13,1 (-7,2) Mkr vilket 
innebär en försämring med 5,9 Mkr. Denna försämring 
beror främst på lägre försäljning, -1,7 Mkr, högre övriga 
externa kostnader, -2,8 Mkr samt högre personalkost-
nader, -1,6 Mkr, jämfört med föregående år.

Ökningen av övriga externa kostnader om 2,8 Mkr 
beror bl.a. på fortsatt satsning på marknadsföring 
och försäljning, som t.ex. branschutställningar och 
kongresser. Under innevarande räkenskapsår har 
dessutom certifierings- och tillståndskostnader ökat 
med 0,8 Mkr till 1,3 Mkr jämfört med 0,5 Mkr, samma 
period föregående år. Det ingår även utbetalning om 
1,1 (0,4) Mkr för ersättning av samvalideringskostnader 
till Varian samt garantikostnader om 0,9 (0,1) Mkr 
p.g.a. utbyte av Discover-enheter till den validerade 
versionen.

För perioden har 8,6 (3,5) Mkr aktiverats i 
utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens 
aktiverade utvecklingskostnader avsåg 2,3 (2,3) Mkr 
aktiverade personalkostnader och 6,3 (1,2) Mkr 
aktiverade externa utvecklingskostnader. Den största 
posten om 5,2 Mkr avser licensavgift avseende vår 
kommande produkt TPV.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till -13,3 (-9,2) Mkr, vilket är en försämring 
med 4,1 Mkr. Det försämrade kassaflödet förklaras 
främst av att periodens resultat är sämre än jämfört 
med föregående år. Per balansdagen hade koncern 
totalt 17,8 Mkr i skulder till kreditinstitut varav 6,4 Mkr 
avsåg utnyttjad checkkredit. I samband med genomförd 
företrädesemission i juni 2019 så löstes lån om totalt 8 
Mkr samt nyttjandet av checkkrediten.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
• Information om levererade Delta4 Discover backlogg i Kv4, maj 2018
• Banklån på 7 Mkr har beviljats verksamheten i oktober 2018
• Vann första order på Delta4 Discover till Mexiko, november 2018
• Tecknade exklusivt licensavtal med Radyalis för kommande produkt, mars 2019
• Frisläppte produkten Delta4 Phantom+ MR utanför USA och Kina och levererade första systemen till kund, 

mars 2019
• Erhöll FDA 510(k) godkännande på nya produkten Delta4 Phantom+ MR i april 2019
• Vann order på första Delta4 Phantom+ MR till Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sverige i april 2019
• Offentliggjorde företrädesemission om c:a 34,5 Mkr i april 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
• Offentliggjorde emissionsprospekt i maj 2019
• Företrädesemissionen övertecknades i maj 2019
• Vann order på Delta4 Phantom+ MR till UNC Utrecht, viktigt referenscenter, i juni 2019
• Tog order på Delta4 Discover till Ospedale Ivrea, Italien, i juni 2019

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
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Monterpresentation av Wilfred de Vries på ESTRO 2019
Wilfred de Vries, klinisk fysiker och specialist inom MR och MRI-linacs, arbetar vid UMC 
Utrecht, NL. ScandiDos och UMC har länge haft ett nära och framgångsrikt samarbete vilket 
var av stor betydelse för utvecklingen av Delta4 Phantom+ MR.



     9

Förvaltningsberättelse

SCANDIDOS AB (PUBL) - ORG.NR:556613-0927 

HÅLLBARHET OCH SAMHÄLLSNYTTA
Var tredje svensk drabbas direkt av cancer och därmed 
drabbas vi även var och en indirekt av denna sjukdom. 
Det är därför 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 
för den nya behandlingstekniken genom att ge 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 Personliga Utvecklings (PU)-
samtalen med personalen följs kunskapen om reglerna 
regelbundet upp.

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

ScandiDos uppfyller kraven enligt FTI AB (tidigare REPA, 
återvinning av förpackningar). 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 informerar ScandiDos om hur 
batterier i produkterna ska hanteras när de förbrukats.

ScandiDos ställer motsvarande krav på sina distributörer 
vad gäller återvinning, så att dessa ska ta sitt ansvar i 
sina respektive länder.

PERSONAL- KOMPETENS- OCH  
JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLING
Bolaget arbetar strategiskt för att all personal ska 
ha årlig genomgång 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 6.

AKTIEÄGARE PER 30 APRIL 2019

ScandiDos AB (publ)

Org nr 556613-0927 Ve  

Huvudsakliga ägare av ScandiDos AB den 30 april 2019 var: Antal Andel i %
aktier

Försäkringsbolaget Avanza, Avanza pension 3 158 070 11,4%
Görgen Nilsson Stjernfeldt 2 367 993 8,6%
Ingemar Wiberg 2 336 195 8,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 724 800 6,2%
Tullbacken AB 1 202 739 4,4%
Martin Gren (Grenspecialisten) 1 100 000 4,0%
Kjell Ericsson 449 288 1,6%
Sten Sjöberg 424 910 1,5%
Danica Pension 325 550 1,2%
Societe Generale 310 835 1,1%
Summa 10 största aktieägare 13 400 380 48,5%
Övriga aktieägare 14 238 867 51,5%
Totalt 27 639 247 100,0%
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN
ScandiDos säljer direkt eller via helägda dotterbolag 
i Norden, Frankrike och i USA. På övriga marknader 
samarbetar ScandiDos med ett 40-tal lokala företag som 
sedan tidigare är verksamma inom strålterapiområdet 
s.k. distributörer. ScandiDos har världsomspännande 
samarbetsavtal med de två största strålterapibolagen; 
Varian och Elekta, som tillsammans kontrollerar ca 
90% av marknaden för strålterapimaskiner men även 
med mindre aktörer på marknaden som ViewRay och 
Accuray samt lokala kinesiska bolag. Dessa samarbeten 
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 valutarisk. 
Bolaget säkrar valutaflöden enligt en av styrelsen 
beslutad valutapolicy för att därmed reducera effekterna 
av kortsiktiga valutafluktuationer. Denna valutasäkring 
sker genom köp av valutaterminer.

ScandiDos har investerat betydande belopp i utveckling 
av de nya produkterna Delta⁴ Discover och Phantom+ 
samt Phantom+ MR. De förseningar som tidigare drabbat 
både Delta4 Phantom+ och Delta⁴ Discover p.g.a. längre 
införsäljning hos kund och uppdaterade regulatoriska 
krav samt ökade satsningar på marknadsföring 
medförde att ScandiDos utvecklats svagare än väntat 
under 2018/2019 vilket hade en negativ effekt på 
bolagets likviditet och finansiella ställning. För att tillföra 
bolaget tillräckligt rörelsekapital för de försäljnings- 
och marknadssatsningar som behövs för att fullt ut 
understödja lanseringen av de nya produkterna och för 
att stärka ScandiDos finansiella ställning samt möjliggöra 
fortsatt ökade marknadsföringsinsatser beslutade 
styrelsen att genomföra en företrädesemission, vilken 
också godkändes av bolagsstämman. Emissionen 
som slutfördes i maj 2019, övertecknades med 29% 
(129% totalt) och tillförde bolaget 34,5 Mkr före 
emissionskostnader. Totalt emitterades 13 819 623 
aktier och aktiekapitalet ökade med 690 981,15 kronor. 

I samband med emissionen har bolagets styrelse och 
ledande befattningshavare köpt 39 602 aktier av totalt 
emitterade 13 819 623 aktier (0,3%).

Bolaget har på balansdagen skulder till kreditinstitut 
om totalt 17,8 (2,6) Mkr jämfört med föregående år 
och bolagets checkkredit uppgår till 8 Mkr vilken var 
utnyttjad upp till 6,4 Mkr per bokslutsdagen.

Operativ risk
ScandiDos har distributionsavtal med Elekta, Varian och 
lokala distributörer (se ovan). Skulle dessa samarbeten 
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 förseningar 
då processerna ibland drar ut på tiden. ScandiDos 
kunder, som består av både privata och statliga sjukhus 
samt stiftelser, har en god betalningsförmåga, och den 
eventuella kreditrisk som finns vid försäljning elimineras 
genom krav på förskottsbetalning eller remburs, men 
trots detta finns det alltid en viss kvarstående risk.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet 
är i huvudsak förlagd vid huvudkontoret i Uppsala 
men även till samarbetspartners, i första hand 
internationella universitet. F&U är bred och innefattar 
applikationsprogramvara, avancerad beräkningsteknik, 
elektronik, sensorer och mekanik. ScandiDos ambitioner 
är att växa genom att tillgodose kundernas behov av i 
första hand kvalitetssäkring av strålterapiprocessen. I 
takt med att strålterapin utvecklas och blir mer komplex 
så växer dessa behov.

ScandiDos har sedan tidigare varit snabb med att 
adressera de nya behoven i det som idag är befintliga 
produkter och därmed visat att man har bra lösningar 
på dessa behov. Under våren 2019 lanserades en 
ny variant av Delta4 Phantom+ som är avsedd för 
kvalitetssäkring av MR-linac. Under 2019/2020 planerar 
ScandiDos att börja leverera den nya produkten Delta⁴ 
TPV som kompletterar övriga produkter och ger 
helheten inom kvalitetssäkring från ordination till sista 
behandlingsfraktion.

Delta⁴ Discover är ett helt nytt koncept som adresserar 
ett behov som de flesta kliniker tvingats klara sig utan, 
men som dessutom även kommer att ge förutsättningar 
för optimering av arbetsflödet i kliniken avseende 
kvalitetssäkring. Dessa båda faktorer gör att intresset 
och viljan att investera i produkten ökar hos klinikerna. 
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 
sammanträden. 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 
förekommit under året. Frågor som diskuterats under 
året har i huvudsak rört bolagets försäljningsutveckling, 
ekonomiska ställning, finansiering, produktion och 
utvecklingen av företagets 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 
skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har 
inte heller frivilligt förpliktat sig att följa denna.

Discover blev samvaliderad med Varians TrueBeam 
och Clinac maskiner under hösten 2017 medan 
motsvarande samvalidering med Elekta Versa-HD har 
skjutits upp av Elekta.

UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG
ScandiDos Inc. är ett av ScandiDos AB helägt dotterbolag 
i USA med sex personer anställda.

ScandiDos SAS är ett av ScandiDos AB helägt dotterbolag 
i Frankrike med två personer anställda.

Dessa två dotterbolag hanterar respektive marknad 
med stöd från ScandiDos AB.

ScandiDos Beijing Wofe är ett av ScandiDos AB helägt 
bolag i Kina. Normalt sett skall det finnas en säljare på 
plats men det är en vakans som planeras besättas under 
2019.

ScandiDos har förutom ovanstående två säljare 
anställda i Malaysia. Dessa säljare är ansvariga för en 
del av distributörerna i Asien och Oceanien.

TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGS- 
PLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT  
MILJÖBALKEN 

Koncernen och Moderföretaget   
Det finns ingen anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken hos ScandiDos. 

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

Vid ordinarie årsstämma den 2 oktober 2018 besluta-
des att styrelsens ordförande Olof Sandén uppmanar de 
tre största aktieägarna att utse vardera en representant 
att jämte ordföranden utgöra valberedningen.
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Delta4 Phantom+ och Hexamotion 
 

ScandiDos har ett samarbete med Accuray och förser dem med en idealisk QA lösning till deras 
Radixact system med Synchrony. Delta4 Hexamotion möjliggör volymetrisk QA i sex dimensioner. 

Bild med tillstånd från  
University of Wisconsin-Madison
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Utbildning: Görgen är utbildad radiofysiker/sjukhusfysiker 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 Universitetssjukhuset som sjukhusfysiker, men framförallt som grundare 
av ScandiDos tillsammans med Ingemar Wiberg år 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: 2 367 993 aktier och 6 961 teckningsoptioner som berättigar 
till teckning av 6 961 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Görgen Nilsson 
VD och 
grundare sedan 
2002. Född 
1960.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Catarina har arbetat som revisor för små och medelstora bolag, 
bl. a. som anställd på revisionsbyrån PwC. Hon har därefter många års erfarenhet 
som controller i olika bolag, senast som koncerncontroller på träindustriföretaget 
Setra.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Inga 
Innehav i ScandiDos: 2 205 aktier och 5 263 teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 5 263 aktier.

Catarina 
Arkebäck
Ekonomichef 
sedan 2012. 
Född 1962.

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik och Elektroteknik 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 försäljning 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: 210 000 aktier och 6 961 teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 6 961 aktier.

Jan  
Gustavsson
Försäljnings- 
chef anställd  
sedan 2014.  
Född 1960.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, KTH.
Arbetslivserfarenhet: I över 15 år har Anders arbetat internationellt med 
marknadsföring och försäljning samt etablering av bolag av olika storlek i 
flertalet branscher. Under de första 6,5 åren på ScandiDos arbetade Anders som 
försäljningssäljchef för Europa innan han tillträdde tjänsten som marknadschef i 
oktober 2016. Anders har tidigare arbetat som marknads- och försäljningschef för 
Aritco Lift AB.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Inga
Innehav i ScandiDos: 6 961 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 6 961 
aktier.

Utbildning: Fysiker, Universität Hamburg (Tyskland).
Arbetslivserfarenhet: Thomas har jobbat i mer än 20 år med produktframtagning, 
kvalitetsledning, regulatoriska frågor och som applikationsspecialist för 
medicintekniska produkter inom strålbehandling. Tidigare anställning: Scanditronix/
IBA.  
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Inga
Innehav i ScandiDos: 16 500 aktier och 5 263 teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 5 263 aktier.

Anders  
Adolfson
Marknadschef 
sedan oktober 
2016, anställdes 
2010 som 
Försäljnings- 
chef Europa. 
Född 1974

Thomas  
Matzen 
Produktchef 
sedan 2005, 
Kvalitetschef 
och Regulatory 
Affairs 2005-
2013 och sedan 
2016.  
Född 1968.
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Utbildning: Civ.ing. från Chalmers Göteborg och ETH Zürich, Senior Executive 
Program på Columbia University New York. Arbetar idag som chefsrekryterare på 
Transearch International en globalt verksam chefsrekryterings firma.
Arbetslivserfarenhet: Arbetade på Boston Consulting Group i München och var 
med och startade Stockholmskontoret (88-93), affärsutveckling för Elekta (93-
95), chef för Business Sweden i Tyskland och delar av Europa (95-02). 2002-
12 inom Elekta först som global marketingchef sedan som vice VD ansvarig för 
försäljning, marknadsföring och service för Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern 
och Latinamerika, en av Elektas tre regioner. Bactiguard (12-13) vice VD globalt 
ansvarig för marknadsföring och försäljning. 2014-2017 VD/vVD på RISE AB, 
Research Institutes of Sweden, skapade en sammanhållen forskningsinstituts 
sektor i Sverige.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Styrelseuppdrag; Bred erfarenhet 
av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag samt interna och externa 
styrelseroller. Pågående uppdrag; Idag verksam i ytterligare två styrelser, ledamot 
i Micropos Medical AB och Unisport OY. Tidigare styrelse uppdrag; RISE fyra 
institutskoncerner Sveriges Forsknings Institut SP, Swerea, Swedish ICT och 
Innventia, ordförande. I Elektas olika länder-bolag i Europa, styrelsemedlem i Elekta 
Instrument AB och Elekta UK Ltd. Styrelsemedlem i EuroFlorist AB, SharpView AB, 
Produal OY, GMI Global Medical Investments AB. Medlem i Styrelseakademien.
Innehav i ScandiDos: 26 000 aktier och 4 641 teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 4 641 aktier.

STYRELSE

Olof Sandén
Styrelse- 
ordförande i 
scandidos 
sedan 2015.  
Född 1962

Björn  
Zackrisson
Styrelseledamot 
sedan 2015.  
Född 1954

Utbildning: Elektronikingenjörsexamen. 
Arbetslivserfarenhet: Ingemar har mer än 35 års erfarenhet av dosimetri- 
och strålterapimarknaden. Ingemar har arbetat med marknadsföring och 
försäljning dels internationellt i USA, Europa, Asien och Sydamerika och dels med 
direktförsäljning på hemmamarknaden i Skandinavien. Innan Ingemar tillsammans 
med Görgen Nilsson grundade ScandiDos arbetade han med utveckling, 
produktion, kundsupport och försäljning på Scanditronix/IBA.
Innehav i ScandiDos: 2 336 195 aktier och 4 641 teckningsoptioner som berättigar 
till teckning av 4 641 aktier.

Utbildning: Läkarexamen vid Umeå universitet. Specialist i onkologi. Disputerat 
inom strålningsvetenskaper. Professor i radioterapi vid Umeå universitet sedan 
2006.
Arbetslivserfarenhet: Arbetat med klinisk strålbehandling sedan mitten av 
80-talet. Arbetat som ansvarig för strålbehandlingsverksamheten i Umeå och i 
Stockholm. Anlitad som expert av Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Driver flera nationella kliniska forskningsprojekt samt varit en av initiativtagarna 
till den numera realiserade Skandionkliniken för protonbehandling. Anställd som 
överläkare vid Cancercentrum i Umeå och har ett särskilt ansvar för ett projekt 
rörande magnetkamera (MRT) och positronemissionstomografi (PET) som verktyg 
inom onkologi.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Huvudprojektledare för projektet 
”Nationell testbädd för innovativ strålterapi” och lokalt ansvar för projektet 
”Skonsam strålbehandling”. Båda projekt stödda av VINNOVA. Ordförande i Svenskt 
kvalitetsregister för radioterapi. Inga näringslivsuppdrag.
Innehav i ScandiDos: 14 000 aktier och 4 641 teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 4 641 aktier.

Ingemar Wiberg
VD ScandiDos Inc. 
samt säljansvarig 
i Latinamerika, 
Afrika och i 
delar av Europa. 
Styrelseledamot 
sedan 2015 samt 
vice VD sedan 
2002. Född 1955.
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Utbildning: Diplomerad inom Internationell Marknadsföring och Försäljning 
från Schartau. Certifierad internationell coach från ICC-International Coaching 
Community.
Arbetslivserfarenhet: Arbetade som försäljningschef export på Stille Surgical AB (97-
00) med ansvar för marknadsutveckling globalt och gick sedan över till Aerocrine 
AB i rollen som global försäljningsdirektör (00-09). Aerocrine utvecklade metodiken 
att mäta utandad kvävmonoxid som markör för inflammation i luftvägarna och 
Tom Sundelin ansvarade för hela globala försäljningsuppbyggnaden. Med MedCap 
som ägarbolag var Tom Sundelin sedan VD för Quickels Systems AB och IM-
Medico Svenska AB (09-11) och har sedan dess jobbat i egen regi som konsult i 
kommersialiseringsprojekt inom Life Science. I tillägg är Tom Sundelin också 
kontrakterad föreläsare inom Life Science och global kommersialisering, bl.a. på 
Karolinska Institutet.
Styrelseuppdrag: God erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade 
bolag. Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Inhalations Sciences Sweden AB 
(Publ), Naslund Medical AB, Piotrode Medical AB, Micropos Medical AB samt 
Holsun Medical AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Spirofriend Technology 
Aps. Danmark.
Innehav i ScandiDos: 7 000 aktier

Tom 
Sundelin
Styrelseledamot 
sedan 2018. 
Född 1965.

Utbildning: Ekonomexamen, Lunds Universitet 1976.
Arbetslivserfarenhet: Yvonne var bl.a. Investeringsansvarig på Industrifonden från 
2002 till 2009, Investeringsansvarig/Affärsutvecklare på Affärsstrategerna AB från 
1998 till 2002, VD och Nordisk Chef för Baxter Medical AB från 1991 till 1996 samt 
Europachef Hälsoekonomi för Baxter Biotech Europe från 1996-1998. Yvonne har 
varit CFO och Controller inom Baxter koncernen, i Sverige och i Holland, under 
perioden 1980 till 1990.
Yvonne är grundare och VD för Yvon AB, ett konsultföretag som erbjuder 
affärsutveckling och styrelseuppdrag i företrädesvis medicintekniska och s.k. Life 
Science-bolag. Har en bred internationell affärs- och marknadserfarenhet med 
över 20 år inom den expansiva Life Science-industrin samt mer än 10 år inom 
riskkapitalbranschen. Styrelsearbete i mindre och medelstora bolag i 15 år.
Nuvarande engagemang utöver ScandiDos: Styrelseledamot i Umeå Biotech 
Incubator AB i Umeå, styrelseledamot i P.E.E.Y. AB och suppleant i Birkagårdens 
Fastighets AB. Medlem i Styrelseakademien.
Innehav i ScandiDos: 30 000 aktier och 4 641 teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 4 641 aktier.

Yvonne 
Petersson
Styrelseledamot 
sedan 2015. 
Född 1954. 
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Överkursfond 115 497 560

Balanserat resultat -    85 467 240

Årets resultat -    18 778 329

Balanseras i ny räkning summa     11 251 991

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRETAGETS BALANSERADE RESULTAT
 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen 11 251 991 kr överförs i ny räkning:
 

Avstämning av eget kapital för koncernen och moderbolaget återfinns i egna rapporter. Vad beträffar koncernens 
och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter.

”ScandiDos ser framåt att området pre-treatment verification, där 
Delta⁴ Phantom+ är mycket stark, kommer att växa mer än vad som 
bedömts tidigare.” 

Görgen Nilsson, VD
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Delta4 Phantom+ MR på Akademiska sjukhuset 
 

ScandiDos har ett mycket tätt och viktigt samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
vilka är första användare av Elekta Unity och Delta4 Phantom+ MR i Sverige.
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING - KONCERNEN

ScandiDos AB (publ)

Org nr 556613-0927 Version 2019-08-20

Belopp i tkr Not 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 3 48 824 50 570
Aktiverat arbete för egen räkning 2 270 2 308
Övriga rörelseintäkter 4 1 114 2 168

52 208 55 046
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -12 021 -13 846
Övriga externa kostnader 5,9 -22 808 -19 975
Personalkostnader 6 -29 176 -27 626
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 7 -4 462 -4 501
Övriga rörelsekostnader 8 -1 287 -754
Rörelseresultat -17 546 -11 656

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10, 27 659 578
Räntekostnader och liknande resultatposter 11, 27 -646 -243
Resultat efter finansiella poster -17 533 -11 321

Resultat före skatt -17 533 -11 321

Skatt på årets resultat 12 -228 -244
Årets resultat -17 761 -11 565
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN
Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 13
arbeten 32 848 28 701

32 848 28 701
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 14 123 134

123 134
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 17 393 159

393 159
Summa anläggningstillgångar 33 364 28 994

Omsättningstillgångar
Varulager m m 18
Råvaror och förnödenheter 10 988 9 293
Färdiga varor och handelsvaror 6 074 5 844
Förskott till leverantörer 1 208 491

18 270 15 628
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 734 10 560
Aktuell skattefordran 429 429
Övriga fordringar 300 586
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 104 850

15 567 12 425

Kassa och bank
Kassa och bank 28 1 986 9 079

1 986 9 079
Summa omsättningstillgångar 35 823 37 132

SUMMA TILLGÅNGAR 69 187 66 126
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN
Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20
Aktiekapital 21 1 382 1 382
Utvecklingsfond 14 565 5 995
Övrigt tillskjutet kapital 93 719 93 719
Balanserat resultat inkl årets resultat -81 048 -54 517
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 28 618 46 579

Summa eget kapital 28 618 46 579
Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut 1 243 1 083

1 243 1 083
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 600 1 527
Leverantörsskulder 1 875 1 700
Aktuell skatteskuld 17 186
Övriga skulder 5 925 787
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 14 909 14 264

39 326 18 464
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 187 66 126

Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20
Aktiekapital 21 1 382 1 382
Utvecklingsfond 14 565 5 995
Övrigt tillskjutet kapital 93 719 93 719
Balanserat resultat inkl årets resultat -81 048 -54 517
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 28 618 46 579

Summa eget kapital 28 618 46 579
Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut 1 243 1 083

1 243 1 083
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 600 1 527
Leverantörsskulder 1 875 1 700
Aktuell skatteskuld 17 186
Övriga skulder 5 925 787
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 14 909 14 264

39 326 18 464
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 187 66 126
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERNEN
2018-04-30

Aktiekapital Utveck-
lingsfond

Övrigt till-
skjutet 
kapital

Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 257 2 458 79 206 -38 918 44 003
Årets resultat -11 565 -11 565
Avsättning till utvecklingsfond 3 537 -3 537 –
Förändringar direkt mot eget kapital
Omräkningsdiff -497 -497
Summa 1 257 5 995 79 206 -54 517 31 941

Transaktioner med ägare
Nyemission 125 – 14 413 14 538
Emission teckn optioner – – 100 – 100
Summa 125 – 14 513 – 14 638

Vid årets utgång 1 382 5 995 93 719 -54 517 46 579

2019-04-30
Aktiekapital Utveck-

lingsfond
Övrigt till-

skjutet 
kapital

Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 382 5 995 93 719 -54 517 46 579
Årets resultat -17 761 -17 761
Avsättning till utvecklingsfond 8 570 -8 570 –
Förändringar direkt mot eget kapital
Omräkningsdiff -200 -200
Summa 1 382 14 565 93 719 -81 048 28 618

Transaktioner med ägare
Nyemission – – –
Emission teckn.optioner – – – – –
Summa – – – – –

Vid årets utgång 1 382 14 565 93 719 -81 048 28 618
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ScandiDos AB (publ)

Org nr 556613-0927 Version 2019-08-20

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2018/2019 2017/2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -17 533 -11 321
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 29 4 462 4 501

-13 071 -6 820
Betald inkomstskatt -409 -137
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -13 480 -6 957
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -2 574 -749
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 658 -1 745
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 5 397 284
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 315 -9 167

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 -22 -54
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 -8 570 -3 537
Förvärv av finansiella tillgångar -234 -150
Avyttring av finansiella tillgångar 17 – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 826 -3 741

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 15 000
Emissionskostnader – -462
Emission via teckningsoptionsprogram – 100
Upptagna lån 15 900 527
Amortering av lån -667 -1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 233 14 165

Årets kassaflöde -6 908 1 257
Likvida medel vid årets början 9 079 8 267
Kursdifferens i likvida medel -185 -445
Likvida medel vid årets slut 28 1 986 9 079

ScandiDos AB (publ)

Org nr 556613-0927 Version 2019-08-20

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2018/2019 2017/2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -17 533 -11 321
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 29 4 462 4 501

-13 071 -6 820
Betald inkomstskatt -409 -137
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -13 480 -6 957
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -2 574 -749
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 658 -1 745
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 5 397 284
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 315 -9 167

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 -22 -54
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 -8 570 -3 537
Förvärv av finansiella tillgångar -234 -150
Avyttring av finansiella tillgångar 17 – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 826 -3 741

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 15 000
Emissionskostnader – -462
Emission via teckningsoptionsprogram – 100
Upptagna lån 15 900 527
Amortering av lån -667 -1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 233 14 165

Årets kassaflöde -6 908 1 257
Likvida medel vid årets början 9 079 8 267
Kursdifferens i likvida medel -185 -445
Likvida medel vid årets slut 28 1 986 9 079
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RESULTATRÄKNING - MODERFÖRETAGET

ScandiDos AB (publ)

Org nr 556613-0927 Version 2019-08-20

Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 3 47 238 48 687
Aktiverat arbete för egen räkning 2 270 2 308
Övriga rörelseintäkter 4 919 2 168

50 427 53 163
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -11 998 -13 687
Övriga externa kostnader 5 -29 390 -26 273
Personalkostnader 6 -22 093 -20 903
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 7 -4 451 -4 489
Övriga rörelsekostnader 8 -1 287 -754
Rörelseresultat 9 -18 792 -12 943

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10, 27 659 578
Räntekostnader och liknande resultatposter 11, 27 -645 -243
Resultat efter finansiella poster -18 778 -12 608

Resultat före skatt -18 778 -12 608

Skatt på årets resultat 12 – –
Årets resultat -18 778 -12 608

ScandiDos AB (publ)

Org nr 556613-0927 Version 2019-08-20

Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 3 47 238 48 687
Aktiverat arbete för egen räkning 2 270 2 308
Övriga rörelseintäkter 4 919 2 168

50 427 53 163
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -11 998 -13 687
Övriga externa kostnader 5 -29 390 -26 273
Personalkostnader 6 -22 093 -20 903
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 7 -4 451 -4 489
Övriga rörelsekostnader 8 -1 287 -754
Rörelseresultat 9 -18 792 -12 943

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10, 27 659 578
Räntekostnader och liknande resultatposter 11, 27 -645 -243
Resultat efter finansiella poster -18 778 -12 608

Resultat före skatt -18 778 -12 608

Skatt på årets resultat 12 – –
Årets resultat -18 778 -12 608
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BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAGET

ScandiDos AB (publ)

Org nr 556613-0927 Version 2019-08-20

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13
och liknande arbeten 32 797 28 644

32 797 28 644
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 14 88 100

88 100
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 352 352
Andra långfristiga fordringar 17 384 150

736 502
Summa anläggningstillgångar 33 621 29 246

Omsättningstillgångar
Varulager m m 18
Råvaror och förnödenheter 10 988 9 293
Färdiga varor och handelsvaror 5 352 5 039
Förskott till leverantörer 1 208 491

17 548 14 823
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 600 5 400
Fordringar hos koncernföretag 5 126 5 558
Aktuell skattefordran 429 429
Övriga fordringar 223 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 079 790

12 457 12 623

Kassa och bank
Kassa och bank 28 484 4 217

484 4 217
Summa omsättningstillgångar 30 489 31 663

SUMMA TILLGÅNGAR 64 110 60 909

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20
Bundet eget kapital 21
Aktiekapital 1 382 1 382
Utvecklingsfond 14 565 5 995

15 947 7 377
Fritt eget kapital
Överkursfond 115 498 115 498

ScandiDos AB (publ)

Org nr 556613-0927 Version 2019-08-20

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13
och liknande arbeten 32 797 28 644

32 797 28 644
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 14 88 100

88 100
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 352 352
Andra långfristiga fordringar 17 384 150

736 502
Summa anläggningstillgångar 33 621 29 246

Omsättningstillgångar
Varulager m m 18
Råvaror och förnödenheter 10 988 9 293
Färdiga varor och handelsvaror 5 352 5 039
Förskott till leverantörer 1 208 491

17 548 14 823
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 600 5 400
Fordringar hos koncernföretag 5 126 5 558
Aktuell skattefordran 429 429
Övriga fordringar 223 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 079 790

12 457 12 623

Kassa och bank
Kassa och bank 28 484 4 217

484 4 217
Summa omsättningstillgångar 30 489 31 663

SUMMA TILLGÅNGAR 64 110 60 909

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20
Bundet eget kapital 21
Aktiekapital 1 382 1 382
Utvecklingsfond 14 565 5 995

15 947 7 377
Fritt eget kapital
Överkursfond 115 498 115 498
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BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAGET
Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20
Bundet eget kapital 21
Aktiekapital 1 382 1 382
Utvecklingsfond 14 565 5 995

15 947 7 377
Fritt eget kapital
Överkursfond 115 498 115 498
Balanserat resultat -85 468 -64 290
Årets resultat -18 778 -12 608

11 252 38 600
Summa Eget Kapital 27 199 45 977

Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut 1 243 1 083

1 243 1 083
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 600 1 527
Leverantörsskulder 1 819 1 670
Skulder till koncernföretag 290 272
Övriga skulder 5 668 713
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 11 291 9 667

35 668 13 849
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 110 60 909

Belopp i tkr Not 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20
Bundet eget kapital 21
Aktiekapital 1 382 1 382
Utvecklingsfond 14 565 5 995

15 947 7 377
Fritt eget kapital
Överkursfond 115 498 115 498
Balanserat resultat -85 468 -64 290
Årets resultat -18 778 -12 608

11 252 38 600
Summa Eget Kapital 27 199 45 977

Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut 1 243 1 083

1 243 1 083
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 600 1 527
Leverantörsskulder 1 819 1 670
Skulder till koncernföretag 290 272
Övriga skulder 5 668 713
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 11 291 9 667

35 668 13 849
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 110 60 909

BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAGET
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERFÖRETAGET
2018-04-30 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Utveck-
lingsfond

Över-
kursfond

Bal.res. inkl 
årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 257 2 458 100 985 -60 753 43 947
Årets resultat -12 608 -12 608
Avsättning till utvecklingsfond 3 537 -3 537 –
Omräkningsdiff –
Summa 1 257 5 995 100 985 -76 898 31 339

Transaktioner med ägare
Nyemission 125 – 14 413 14 538
Emission teckn optioner – – 100 – 100
Summa 125 – 14 513 – 14 638

Vid årets utgång 1 382 5 995 115 498 -76 898 45 977

2019-04-30 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital Utveck-

lingsfond
Över-

kursfond
Bal.res. inkl 

årets 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 382 5 995 115 498 -76 898 45 977
Årets resultat -18 778 -18 778
Avsättning till utvecklingsfond 8 570 -8 570
Omräkningsdiff – –
Summa 1 382 14 565 115 498 -104 246 27 199

Transaktioner med ägare
Nyemission – – – –
Emission teckn.optioner – – – – –
Summa – – – – –

Vid årets utgång 1 382 14 565 115 498 -104 246 27 199
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERFÖRETAGET
Belopp i tkr 2018/2019 2017/2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -18 778 -12 608
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 29 4 451 4 489

-14 327 -8 119
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -14 327 -8 119
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -2 725 -696
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 166 -2 429
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 6 746 719
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 140 -10 525

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 -22 -50
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 -8 570 -3 537
Förvärv av finansiella tillgångar -234 -150
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 826 -3 737

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 15 000
Emissionskostnader – -462
Emission via teckningsoptionsprogram – 100
Upptagna lån 15 900 527
Amortering av lån -667 -1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 233 14 165

Årets kassaflöde -3 733 -97
Likvida medel vid årets början 4 217 4 314
Kursdifferens i likvida medel – –
Likvida medel vid årets slut 28 484 4 217

Belopp i tkr 2018/2019 2017/2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -18 778 -12 608
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 29 4 451 4 489

-14 327 -8 119
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -14 327 -8 119
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -2 725 -696
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 166 -2 429
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 6 746 719
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 140 -10 525

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 -22 -50
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 -8 570 -3 537
Förvärv av finansiella tillgångar -234 -150
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 826 -3 737

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 15 000
Emissionskostnader – -462
Emission via teckningsoptionsprogram – 100
Upptagna lån 15 900 527
Amortering av lån -667 -1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 233 14 165

Årets kassaflöde -3 733 -97
Likvida medel vid årets början 4 217 4 314
Kursdifferens i likvida medel – –
Likvida medel vid årets slut 28 484 4 217
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NOTER
Belopp i tkr om inget annat anges

NOT 1    REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR  
MODERFÖRETAGET OCH KONCERNEN

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).Redovisnings-
principerna är oförändrade mot föregående år. 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 av framtagna forsknings-
resultat eller annan kunskap tillämpas kostnadsföringsmodellen, 
vilket innebär att alla utgifter kostnadsförs när de uppkommer. 

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas 
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit 
under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga 
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången 
och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella 
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 
anläggningstillgången 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 som avser 
produkten Discover bedöms komma att uppgå till 7 år. 
Bedömningen baseras på förväntad  ekonomisk livslängd. 
Avskrivning för dessa utvecklingskostnader påbörjades under 
räkenskapsåret 2015/2016 sista kvartal. De utvecklingskostnader 
som aktiverats för tidigare produkt, Delta4 Phantom, är helt 
avskrivna (skrevs av på 3 år) men produkten används fortfarande 
i verksamheten och har ett värde för bolaget. För verksamhetsår 
2018/2019 gjordes en aktivering med 8 570 (3 537) tkr. Årets 
aktivering avser nya produkter inom Delta4 familjen, där den  
största posten om 5 210 tkr avser licensavgift och kopplad till 
vår kommande produkt TPV. Avskrivning på dessa nya produkter 
påbörjas först då produkterna är färdigutvecklade.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. 

  Nyttjandeperiod

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och                         3-7 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 
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

             Nyttjandeperiod

Maskiner och andra tekniska  
anläggningar

5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella
anläggningstillgångar 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 verksamheten 
samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta 
som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
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. Vid varje balansdag 
bedöms om det finns någon indikation på om en tillgångs värde 
är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde.
 

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller 
operationella 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 leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal 
som inte är ett finansiellt leasingavtal. ScandiDos har inga 
finansiella leasingavtal utan enbart 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 
koncernredovisningen 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 redovisningsvalutan 
till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till 
en snittkurs för räkenskapsåret. Valutakursdifferenser som 
uppkommer vid omräkningen redovisas 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 kapitel 
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) 
i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen                     
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
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 avtalade 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 
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället 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 anskaffnings- 
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar 
lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte- 
metoden.

Derivatinstrument med negativt värde och för vilka 
säkringsredovisning 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 
balansdagen.

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 säkrings- instrumentet 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 
riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är 
dokumenterade senast när säkringen ingås.

(i) Säkring av fordringar och skulder i utländsk valuta 
Vid säkring av fordringar och skulder i utländsk valuta med 
valutaterminer värderas den under- liggande fordran eller skulden 
till terminskurs. Om terminspremien, dvs. skillnaden mellan 
avistakursen den dagen terminen ingicks och terminskursen, 
är väsentlig värderas dock under- liggande fordran eller skuld 
till avistakursen den dagen terminen ingicks. Terminspremien 
periodiseras då över terminens löptid som räntekostnad eller 
ränteintäkt. 
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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. 
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad 
anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den 
kapitalavkastning som avgifterna ger.

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som 
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna
kostnadsförs i resultaträkningen.                       

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 6 för mer information.

Aktierelaterade ersättningar och optionsprogram
Bolaget har utfärdat ett optionsprogram till anställda och 
styrelseledamöter. Då optionerna har förvärvats till marknadspris 
har de ingen effekt på företagets finansiella ställning eller 
resultat, se not 6 för mer information.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten 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 skattepliktig 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Värdet av uppskjuten skatt på ackumulerade förluster har ej 
aktiverats, 97 789 (79 138) tkr. 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 20 144 (17 410) tkr . Företagsledningen 
har bedömt att förutsättningarna ännu ej föreligger för att 
kunnat bokföra en uppskjuten skattefordran.
  

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till 
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna 
omprövas varje balansdag. 

Bolaget tillämpar garantivillkor som gäller 12 månader efter 
installation och reserverar motsvarande upplupet belopp 
månatligen samt återför icke ianspråktaget belopp.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för 
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella 
förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter 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
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 
framtida 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.  
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Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 % av röste- talet 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. 
Redovisningen 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 
redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär 
vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt 
intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 
dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan 
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt 
emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt 
hänförliga 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 minoritets- 
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas 
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och 
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

  

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, 
intresseföretag 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 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast 
i den utsträckning det inte finns någon indikation på något 
nedskrivningsbehov.
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NOT 3     NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD
2018/2019 2017/2018

Koncernen

Nettoomsättning per geografisk marknad

USA 9 097 11 912

europa 19 384 17 819

Asien 17 123 19 765

Övriga världen 3 220 1 074

48 824 50 570

2018/2019 2017/2018

Moderföretaget

Nettoomsättning per geografisk marknad

USA 8 345 10 730

europa 18 550 17 118

Asien 17 123 19 765

Övriga världen 3 220 1 074

47 238 48 687

NOT 4      ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
2018/2019 2017/2018

Koncernen 

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär – 902

Erhållna Vinnovabidrag och övriga statliga bidrag 919 1 266

Övriga rörelseintäkter 195 –

1 114 2 168

Moderföretaget

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär – 902

Erhållna Vinnovabidrag och övriga statliga bidrag 919 1 266

Övriga rörelseintäkter – –

919 2 168

NOT 2     UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Bolaget har gjort en nedskrivningsprövning av de immateriella anläggningstillgångarna under rubriken - 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten - som i moderbolaget är nettobokfört till 32 797 (28 644) tkr. Det 
nettobokförda värdet avser Delta⁴ Discover om 16 566 tkr samt utveckling av nya produkter inom Delta4 familjen 
om 16 231 tkr. Dessa 16 231 tkr avser dels produkten TPV om 13 213 tkr samt resterande 3 018 tkr avser nya 
produkter inom Delta⁴ familjen, vilka är under utveckling. Det har även gjorts en prognos av ett framtida värde 
av Delta⁴ Discover, och att det överstiger bokfört värde. De bedömningar som vi tagit med i beräkningen är 
följande: säljprognos kommande 7 år, utvecklingen av ny teknologi, ökat patientunderlag, osv. Delta⁴ Discover 
avser en ny och banbrytande produkt med stor marknad samt att sk validering av integrerad produkt med en 
av de stora terapimaskins- och marknadsaktörerna är klar, vilket bedöms vara värdefullt. Därmed bedöms det 
inte föreligga något nedskrivningsbehov varken för Delta⁴ Discover eller de utvecklingsprojekt som avser nya 
produkter inom Delta⁴ familjen. Nyttjandeperioden för de utvecklingskostnader som avser produkten Delta⁴ 
Discover bedöms uppgå till 7 år och baseras på förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivning för Delta⁴ Discover 
påbörjades under räkenskapsåret, 2015/2016, och total avskrivning per 30 april 2019 har skett med 14 357 tkr.
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NOT 6        ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE

Medelantalet anställda
varav
män

varav
män2018/2019 2017/2018

Moderföretaget

Sverige 23 74% 22 73%

Totalt i moderföretaget 23 74% 22 73%

Dotterföretag

USA 5 60% 5 40%

kina – 0% – 0%

Frankrike 2 50% 2 50%

Totalt i dotterföretag 7 57% 7 43%

Koncernen totalt 30 70% 29 66%

NOT 5     ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
2018/2019 2017/2018

Koncern

KPMG Revisorer, [Per Hammar]

Revisionsuppdrag 159 145

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 91 30

Crowe Horwath, RSA, Revisionsuppdrag ScandiDos SAS 54 54

Moderföretag

KPMG Revisorer, [Per Hammar]

Revisionsuppdrag 159 145

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 91 30

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.

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2019-04-30

Andel kvinnor
2018-04-30

Andel kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen 20% 20%

Övriga ledande befattningshavare 20% 20%

Koncernen totalt

Styrelsen 20% 20%

Övriga ledande befattningshavare 20% 20%



34 årsredovisning 2018/2019

noter

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2018/2019 2017/2018

Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 14 360 6 245 13 885 5 916

(varav pensionskostnad) 1) (2 012) 1) (1 887)

Dotterföretag
(varav pensionskostnad)

5 500 1 530
(192)

5 651 1 179
(133)

Koncernen totalt 19 860 7 775 19 536 7 095

(varav pensionskostnad) 2) (2 204) 2) (2 020)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 825 (754) tkr företagets ledning avseende 5 (5) personer. 
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) tkr.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 825 (754) tkr företagets ledning avseende 5 (5) personer. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) tkr.

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

2018/2019 2017/2018

Styrelse Övriga Styrelse Övriga

och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 2 643 11 717 2 656 11 229

(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Dotterföretag – 5 500 – 5 651

(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 2 643 17 217 2 656 16 880

(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 3 054 (2 748) tkr andra ledande 
befattningshavare än styrelse och VD.
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Ledande befattningshavares ersättningar
Moderföretaget 2018/2019

Tkr
Grundlön, styrelse-

arvoden
Rörlig

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad

Styrelsens ordförande Olof Sandén 250 – – –

Styrelseledamot Ingemar Wiberg 797 – – 346

Styrelseledamot Björn Zackrisson 100 – – –

Styrelseledamot Anders Qvarnström 42 – – –

Styrelseledamot Tom Sundelin 58 – – –

Styrelseledamot Yvonne Petersson 100 – – –

Verkställande direktör Görgen Nilsson 1 296 – – 323

Andra ledande befattningshavare (4 pers.) 3054 – – 502

Summa 5 697 – – 1 171

Moderföretaget 2018/2019

Tkr
Finansiella 

instrument m.m
Övrig

ersättning Summa
Pensions-

förpliktelse
Styrelsens ordförande Olof Sandén – – 250 –

Styrelseledamot Ingemar Wiberg – – 1 143 –

Styrelseledamot Björn Zackrisson – – 100 –

Styrelseledamot Anders Qvarnström – – 42 –

Styrelseledamot Tom Sundelin – – 58 –

Styrelseledamot Yvonne Petersson – – 100 –

Verkställande direktör Görgen Nilsson – – 1 619 –

Andra ledande befattningshavare (4 pers.) – – 3 556 –

Summa – – 6 868 –

Moderföretaget 2017/2018

Grundlön, styrelse- 
arvoden

Rörlig
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnadTkr

Styrelsens ordförande Olof Sandén 250 – – –

Styrelseledamot Ingemar Wiberg 828 – – 288

Styrelseledamot Björn Zackrisson 100 – – –

Styrelseledamot Anders Qvarnström 100 – – –

Styrelseledamot Yvonne Petersson 100 – – –

Verkställande direktör Görgen Nilsson 1 278 – – 309

Andra ledande befattningshavare (4 pers.) 2 748 – – 445

Summa 5 404 – – 1 042

Moderföretaget   2017/2018

Tkr
Finansiella

instrument mm
Övrig 

ersättning Summa
Pensions- 

förpliktelse

Styrelsens ordförande Olof Sandén – – 250 –

Styrelseledamot Ingemar Wiberg – – 1 116 –

Styrelseledamot Björn Zackrisson – – 100 –

Styrelseledamot Anders Qvarnström – – 100 –

Styrelseledamot Yvonne Petersson – – 100 –

Verkställande direktör Görgen Nilsson – – 1 587 –

Andra ledande befattningshavare (4 pers.) – – 3 193 –

Summa – – 6 446 –
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Aktierelaterade ersättningar

Teckningsoptioner 2017/2021
I november 2017 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 marknadsmässiga villkor av sammantaget 16 anställda i Bolaget och 5 medlemmar i styrelsen. 
Lösenpriset för teckningsoptionerna är 13,30 kronor per aktie och teckning skall ske fram till den 2 november 
2021. Sammantaget har 100 000 teckningsoptioner utfärdats som berättigar till teckning av 100 000 aktier. Vid full 
teckning innebär teckningsoptionerna en utspädning om 0,36 procent efter att aktierna i Erbjudandet emitterats.

Förändring av antal personaloptioner (med tillhörande lösenkurser) och aktierätter

2018/2019 Antal
optioner

Genomsn.
lösenkurs/aktie

Antal
aktierätter

Utestående vid årets början 100 000 13,30 100 000

Tilldelade under året – – –

Förverkade under året – – –

Inlösta/utgivna under året – – –

Förfallna under året – – – 

Utestående vid årets slut 100 000 13,30 100 000

Inlösningsbara vid årets slut – –

2017/2018 Antal
optioner

Genomsn.
lösenkurs/aktie

Antal
aktierätter

Utestående vid årets början 82 013 24,00 410 065

Tilldelade under året 100 000 13,30 100 000

Förverkade under året – – –

Inlösta/utgivna under året – – –

Förfallna under året -82 013 -24,00 -410 065

Utestående vid årets slut 100 000 13,30 100 000

Inlösningsbara vid årets slut – –

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 avgångsvederlag. 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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NOT 7    AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018/2019 2017/2018

Koncernen

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn 4 429 4 428

Inventarier, verktyg och installationer 33 73

4 462 4 501

Moderföretaget

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn 4 418 4 418

Inventarier, verktyg och installationer 33 71

4 451 4 489

NOT 8     ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
2018/2019 2017/2018

Koncernen

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -1 287 -754

-1 287 -754

Moderföretaget

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -1 287 -754

-1 287 -754

NOT 9     OPERATIONELL LEASING
Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncern

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal 2019-04-30 2018-04-30

Inom ett år (lokalhyror) 1 457 1 420

Mellan ett och fem år (hyresavtal lokaler) – –

Senare än fem år – –

1 457 1 420

2018/2019 2017/2018

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 
(lokalhyror)

1 421 1 395

Moderföretaget

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal 2019-04-30 2018-04-30

Inom ett år (lokalhyror) 1 457 1 420

Mellan ett och fem år (hyresavtal lokaler) – –

Senare än fem år – –

1 457 1 420

2018/2019 2017/2018

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 
(lokalhyror)

1 421 1 395
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NOT 10     RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2018/2019 2017/2018

Koncernen

Ränteintäkter, från bank
Positiv valutakurs differens

–
659

–
578

659 578

Moderföretaget

Ränteintäkter, från bank
Positiv valutakurs differens

–
659

–
578

659 578

NOT 11     RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2018/2019 2017/2018

Koncernen

Räntekostnader, till bank -566 -243

Negativ valutakurs differens –80 –

-646 -243

Moderföretaget

Räntekostnader, till bank -565 -243

Negativ valutakurs differens –80 –
-645 -243

NOT 12    SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Avstämning av effektiv skatt

2018/2019 2017/2018

Koncernen           Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -17 533 -11 321

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0% 3 857 22,0% 2 491

Andra icke-avdragsgilla kostnader -1,0% -178 -1,7% -191

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

aktivering av uppskjuten skatt    -22,3% -3 907 -22,5% -2 544

Redovisad effektiv skatt -1,3% -228 -2,2% -244

2018/2019 2017/2018

Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -18 778 -12 608

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0% 4 131 22,0% 2 774

Ej avdragsgilla kostnader -0,1% -28 -0,2% -27

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

aktivering av uppskjuten skatt -21,9% -4 103 -21,8% -2 747

Redovisad effektiv skatt 0,0% – 0,0% –

Moderbolaget har ackumulerade förlustavdrag för utnyttjande, årets förlust medför ingen skattekostnad.
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NOT 13      BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETENI
2019-04-30 2018-04-30

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 42 588 39 053

Årets aktivering 8 570 3 537

Årets omräkningsdifferenser 6 -2

Vid årets slut 51 164 42 588

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -13 887 -9 459

Årets avskrivning -4 429 -4 428

Vid årets slut -18 316 -13 887

Redovisat värde vid årets slut 32 848 28 701

Värdering av koncernens bokförda värden av balansererade utvecklingskostnader motiveras av prognosticerad framtida 
försäljning av nya produkter.

2019-04-30 2018-04-30

Moderföretaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 42 469 38 931

Årets aktivering 8 570 3 537

Vid årets slut 51 039 42 468

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -13 824 -9 406

Årets avskrivning -4 418 -4 418

Vid årets slut -18 242 -13 824

Redovisat värde vid årets slut 32 797 28 644

Värdering av moderföretagets bokförda värden av balanserade utvecklingskostnader motiveras av prognosticerad 
framtida försäljning av nya produkter. Av moderbolagets redovisade värde vid årets slut, totalt 32 797 tkr, avser 
16 566 tkr produkten Delta⁴ Discover, 13 213 tkr avser produkten TPV och resterande 3 018 tkr avser nya 
produkter inom Delta⁴ familjen som är under utveckling. Nyttjandeperioden för de utvecklingskostnader 
som avser produkten Delta4 Discover bedöms uppgå till 7 år och baseras på förväntad ekonomisk livslängd. 
Avskrivning för Delta⁴ Discover påbörjades under räkenskapsåret, 2015/2016, och total avskrivning per 
30 april har skett med 14 357 tkr. Avskrivning på produkter under utveckling, dvs. TPV och övriga nya 
produkter inom Delta⁴ familjen, totalt 16 231 tkr, påbörjas först då produkterna är färdigutvecklade.
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NOT 14      INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2019-04-30 2018-04-30

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 201 2 147

Nyanskaffningar 22 54

Vid årets slut 2 223 2 201

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 067 -1 994

Årets avskrivning -33 -73

Vid årets slut -2 100 -2 067

Redovisat värde vid årets slut 123 134

2019-04-30 2018-04-30

Moderföretaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 962 1 912

Nyanskaffningar 21 50

Vid årets slut 1 983 1 962

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 862 -1 791

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -33 -71

Vid årets slut -1 895 -1 862

Redovisat värde vid årets slut 88 100
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NOT 15        ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
(Alla värden i kronor) 2019-04-30 2018-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 351 760 351 760

Förvärv – –

Vid årets slut 351 760 351 760

Redovisat värde vid årets slut 351 760 351 760

 

NOT 16     FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING 
Derivat och finansiell riskhantering 
Koncernen 2019-04-30 2018-04-30

Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt

Tillgångar värde värde värde värde

Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas

Valutaterminer i EURO – -646 – -1 200

– -646 – -1 200

Moderföretaget 2019-04-30 2018-04-30

Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt

Tillgångar värde värde värde värde

Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas

Valutaterminer i EURO – -646 – -1 200

– -646 – -1 200

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

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
(Alla värden i kronor) 2019-04-30 2018-04-30

Dotterföretag/säte/Org nr Antal 
andelar

Andel  
i % i)

Eget 
kapital

Resultat Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

ScandiDos Inc. Wilmington, Delaware USA 1 000 100,0 2 249 799 89 937 60 60

ScandiDos Beijing WOFE, Kina 100,0 376 182 -27 468 305 500 305 500

ScandiDos SAS, France 81778744300016 100,0 497 575 136 562 46 200 46 200

351 760 351 760

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 och Frankrike har samma räkenskapsår som moderbolaget. Dotterbolaget i Kina har kalenderår,  
men i koncernredovisningen redovisas samma period som moderbolaget.
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NOT 17     ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2019-04-30 2018-04-30

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 169 19

Tillkommande fordringar 234 150

Vid årets slut 403 169

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -10 -10

Årets nedskrivningar – –

Vid årets slut -10 -10

Redovisat värde vid årets slut 393 159

Moderföretaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 163 13

Tillkommande fordringar 234 150

Vid årets slut 397 163

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -13 -13

Årets nedskrivningar – –

Vid årets slut -13 -13

Redovisat värde vid årets slut 384 150

NOT 18     VARULAGER M M
2019-04-30 2018-04-30

Koncern

Varulager redovisat till 
anskaffningsvärde

18 270 15 628

Skillnadsbelopp -18 270 -15 628

Fördelning av 
skillnadsbelopp:

Råvaror och förnödenheter 10 988 9 293

Färdiga varor och 
handelsvaror 6 074 5 844

Förskott till leverantör 1 208 491

18 270 15 628

Moderföretag

Varulager redovisat till 
anskaffningsvärde

17 548 14 823

Skillnadsbelopp -17 548 -14 823

Fördelning av 
skillnadsbelopp:

Råvaror och förnödenheter 10 988 9 293

Färdiga varor och 
handelsvaror 5 352 5 039

Förskott till leverantör 1 208 491

17 548 14 823

NOT 19      FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
                   UPPLUPNA INTÄKTER

2019-04-30 2018-04-30

Koncern

Förutbetalda hyror 260 259

Övriga poster 844 591

1 104 850

Moderföretag

Förutbetalda hyror 243 242

Övriga poster 836 548

1 079 790
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NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER
2019-04-30 2018-04-30

Koncernen

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Övriga skulder till kreditinstitut 1 243 1 083

Övriga skulder – –

1 243 1 083

Moderföretaget

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen

Övriga skulder till kreditinstitut 1 243 1 083

Övriga skulder – –

1 243 1 083

NOT 23     UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen 2019-04-30 2018-04-30

Upplupna räntekostnader 99 6

Upplupna löner 251 1 040

Upplupna semesterlöner 3 175 3 169

Upplupna sociala avgifter 1 509 1 502

Förutbetalda intäkter 7 210 6 619

Övriga poster 2 665 1 928

14 909 14 264

Moderföretaget

Upplupna räntekostnader 99 6

Upplupna löner 47 143

Upplupna semesterlöner 3 087 3 058

Upplupna sociala avgifter 1 380 1 360

Förutbetalda intäkter 4 207 3 430

Övriga poster 2 471 1 670

11 291 9 667

NOT 20  DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 11 251 991, överförs i ny räkning:

Överkursfond 115 497 560

Balanserat resultat -85 467 240

Årets resultat -18 778 329

Balanseras i ny räkning summa 11 251 991

NOT 21     ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE
Noterade B-aktier 2019-04-30 2018-04-30

Antal aktier 27 639 247 27 639 247

Kvotvärde i kronor 0,05 0,05
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NOT 24   STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER - KONCERNEN
Belopp i tkr 2019-04-30 2018-04-30

Ställda säkerheter

– –

Företagsinteckningar 15 075 15 075

15 075 15 075

ScandiDos har inga ansvarsförbindelser.

NOT 25  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER - MODERFÖRETAGET
Belopp i tkr 2019-04-30 2018-04-30

Ställda säkerheter

– –

Övriga ställda panter och säkerheter

Företagsinteckningar 15 075 15 075

15 075 15 075

Eventualförpliktelser

ScandiDos har inga ansvarsförbindelser.

NOT 26     VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

• Offentliggjorde emissionsprospekt i maj 2019
• Företrädesemissionen övertecknades i maj 2019
• Vann order på Delta4 Phantom+ MR till UNC Utrecht, viktigt referenscenter, i juni 2019
• Tog order på Delta4 Discover till Ospedale Ivrea, Italien, i juni 2019



     45

noter

SCANDIDOS AB (PUBL) - ORG.NR:556613-0927 

“ScandiDos har världsomspännande  
samarbetsavtal med de två största strål- 
terapibolagen; Varian och Elekta, som till-
sammans kontrollerar ca 90% av marknaden 
för strålterapimaskiner”

NOT 27 BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING
2018/2019 2017/2018

Koncernen

Negativ valutakursdifferens -80 –

Erhållen ränta – –

Erlagd ränta -566 -243

2018/2019 2017/2018

Moderföretaget

Negativ valutakursdifferens -80 –

Erhållen ränta – –

Erlagd ränta -565 -243

NOT 28 LIKVIDA MEDEL
2019-04-30 2018-04-30

Koncernen

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden 1 986 9 079

1 986 9 079

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 anskaffningstidpunkten.
Bolaget har en checkräkningskredit om 8 000 (8 000) tkr.

2019-04-30 2018-04-30

Moderföretaget

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden 484 4 217

484 4 217

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 anskaffningstidpunkten.
Bolaget har en checkräkningskredit om 8 000 (8 000) tkr.
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NOT 31       NYCKELTALSDEFINITIONER

Bruttomarginal Nettoomsättningen minus råvaror och förnödenheter / nettoomsättningen

ebitda Rörelseresultat före av- och nedskrivningar

EBITDA-marginal EBITDA / nettoomsättningen

Avkastning på
eget kapital:

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital
hänförligt 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 29 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN. JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE 
INGÅR I KASSAFLÖDET M M

2018/2019 2017/2018

Koncernen

Avskrivningar 4 462 4 501

4 462 4 501

2018/2019 2017/2018

Moderföretaget

Avskrivningar 4 451 4 489

4 451 4 489

NOT 30    KONCERNUPPGIFTER
Inköp och försäljning inom koncernen
I koncernen är alla inköp och försäljningar mellan dotterbolag och moderbolag eliminerade.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 20 (25) % av inköpen och 31 (31) % av försäljningen 
andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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NOT 31       NYCKELTALSDEFINITIONER

Bruttomarginal Nettoomsättningen minus råvaror och förnödenheter / nettoomsättningen

ebitda Rörelseresultat före av- och nedskrivningar

EBITDA-marginal EBITDA / nettoomsättningen

Avkastning på
eget kapital:

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital
hänförligt 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)

ScandiDos AB (publ)
Org nr 556613-0927

Årsredovisning och Koncernredovisning  
för räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019
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