
Årsredovisning för 
Scandinavian Health 
Innovations AB (publ)

Räkenskapsåret 2018



Scandinavian Health Innovations AB (publ)   |   Org.nr 556519-7729

2

• I januari genomfördes en nyemission som ökade eget kapital med 3,9 MSEK.
• I maj tillkom styrelseledamöterna Jesper Yrwing och Louise Dufwa.
• I december bildades två dotterföretag, nuvarande namn är Dr Sannas Sweden AB  

och Dr Sannas International AB.
• Företaget har under året genomfört tolv lyckade produktlanseringar.
• Nettoomsättningen uppgick för året till 6,5 MSEK (4,5 MSEK).
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick för året till -3,6 MSEK (-3,6 MSEK).
• Resultatet efter skatt uppgick för året till -3,8 MSEK (-3,8 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick för året till -2,49 SEK/aktie (-2,90 SEK/aktie).

Året i korthet

Om Dr Sannas
Scandinavian Health Innovations AB (publ) bedriver produktion, distribution och försäljning av  
naturliga skönhets- och hälsoprodukter.
 
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. 
Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till  
medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i 
Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden 
AB och Dr Sannas International AB.
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Bästa aktieägare,
Vilket år vi har haft.

Nu kan vi se att vi är på väg åt rätt håll. I år väljer jag att  
sammanfatta några av våra framsteg under 2018 i punktform 
med förhoppning om att det ger dig som aktieägare en bild av 
vår framtida potential. Förra året har vi lagt en bra grund för fort-
satt tillväxt och förbättrat resultat.

Under 2018 ökade vi vår omsättning för varje kvartal. Vi kan se att efterfrågan på Dr Sannas  
produkter ökar, både online och i butiker runtom i Sverige. Nu är vår nya bolagsstruktur klar där  
Dr Sannas varumärke och verksamhet ligger i vårt helägda dotterbolag Dr Sannas Sweden AB.  
Detta möjliggör på sikt en snabbare tillväxttakt för koncernen. Under 2019 är min förhoppning att du 
som aktieägare ska se fram emot förvärv, nya varumärken, minskade kostnader samt fortsatt tillväxt. 
Min och styrelsens målsättning är att 2019 bjuder på än mer framsteg som ska synas både i ökad 
omsättning och betydligt bättre resultat.

Dr Sannas 2018 i korthet:

• Under 2018 lanserade vi 12 nya produkter som alla mottogs väl av marknaden. Vi har lagt mycket  
tid och resurser på produktutveckling och lanseringar som lägger en bra grund för fortsatt tillväxt  
och resultatförbättring.

• Vi noterades på NGM den 2 februari och hade i slutet av 2018 över 800 delägare.

• Våra produkter har fått flertalet utmärkelser, bl.a. kom vår multikräm på andra plats som året  
produkt i Organic Beauty Awards, flertalet skönhetsexperter har gett våra produkter högsta  
betyg och senast blev vår närande ansiktskräm utnämnd till favorit av Kureras skönhetspanel.  
Vi har även fått mängder av strålande recensioner online, du kan läsa ett hundratal av dem  
på Dr Sannas hemsida: drsannas.se

• I januari 2018 fanns Dr Sannas produkter i ca 80 butiker och i slutet av året hos över 300 stycken. 
En ökning med över 275%.

• Vi har stadigt ökat försäljningen för varje kvartal under 2018 och sista kvartalet blev vårt bästa  
i historien med en högre omsättning än hela 2016.

Jag tillsammans med vårt team och styrelse ser med tillförsikt fram emot ett givande och  
händelserikt 2019. Vi avser fortsätta vår expansion samtidigt som vi har som målsättning att minska 
kostnaderna. En stor del av kostnaderna under Q3 och Q4 2018 samt början på Q1 2019 är engångs- 
kostnader hänförliga till byte av design på samtliga produkter och kostnader kopplat till marknads-
föring och lansering av vår ansiktsserie. Den senaste tiden har vi lagt fokus på att minska kostnaderna 
vilket avses ge effekt och synas i resultaträkningen under 2019.

Jag ser fram emot att löpande ge nya uppdateringar om vad du som delägare kan se fram  
emot tillsammans med oss under 2019 gällande nya produkter, förvärv, utlandssatsningar och  
nya samarbeten.

Stort tack för ditt förtroende!
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Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
 
Scandinavian Health Innovations AB (publ)  
bedriver produktion, distribution och försäljning 
av naturliga skönhets- och hälsoprodukter.
 
Bolagets syfte är att få människor att må bättre. 
Det är ett house of brands som investerar i och 
utvecklar innovativa varumärken som riktar sig 
till medvetna konsumenter. Målsättningen är 
att genom förvärv hålla en hög expansionstakt 
i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav 
består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas 
Sweden AB och Dr Sannas International AB. 
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Bolaget har under året genomfört en  nyemission 
till överkurs. Detta har ökat aktiekapitalet med 86 
667 SEK och fritt eget kapital med 3 793 902 SEK.
 
I december 2018 har två dotterföretag bildats, 
nuvarande namn är Dr Sannas International AB 
och Dr Sannas Sweden AB. Någon koncernredo-
visning upprättas inte per den 31 december 2018 
med hänvisning till årsredovisningslagen 7 kap. 3 
och 3a §§.
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Bolaget beslutade i januari 2019 om att ändra 
bolagets namn till Scandinavian Health  
Innovations AB (publ) från det tidigare namnet  
Dr Sannas AB (publ).

Bolaget överlät i januari 2019 all verksamhet  
kopplats till varumärket Dr Sannas till det hel- 
ägda dotterbolaget Dr Sannas Sweden AB.

  
 

Bolaget genomförde i mars 2019 en företrädes- 
emission som omfattade 506 198 nya B-aktier 
till ett pris om 4 SEK per aktie, motsvarande en 
emissionslikvid om cirka 2,0 MSEK. Aktiekapitalet 
har därmed ökat med 197 417 SEK till 789 669 SEK. 
Företrädesemissionen ökade antalet aktier i 
Bolaget med 506 198 stycken till totalt 2 024 793 
aktier.
 
Bolagets CFO, Helena Eriksson har lämnat sitt 
uppdrag i april 2019 då Jesper Yrwing tillträder 
som ny tf. CFO.
 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
 
Under år 2019 förväntas expansionstakten öka 
ytterligare. Bolaget avser dels expandera genom 
att dotterbolaget Dr Sannas Sweden AB får ett 
bredare produktutbud och fler återförsäljare 
samt genom förvärv och start av nya varu- 
märken. Fortsatt fokus kommer att vara att öka 
omsättningen och marknadsföring med målet 
att i slutet av år 2019 ha en lönsam koncern. 
 
En investering i Scandinavian Health Innovations 
innefattar risker i och med att ett antal faktorer 
påverkar, eller kan påverka, Scandinavian Health 
Innovations verksamhet direkt eller indirekt.  
Nedan beskrivs de riskfaktorer och förhålland-
en som anses vara av väsentlig betydelse för 
Bolagets verksamhet och framtida utveckling. 
Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är 
kända för Scandinavian Health Innovations, eller 
som Bolaget för närvarande anser vara mindre 
betydande, kan i framtiden ha en väsentlig neg-
ativ inverkan på Scandinavian Health Innovations 
verksamhet, finansiella ställning, resultat och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Health Innovations AB (publ) 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
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FÖRÄNDRINGAR I BRANSCHEN
Bolagets bransch kännetecknas av kontinuerlig 
förändring. Framtida framgång är därför i hög 
grad beroende av Bolagets förmåga att anpassa 
sig till sådana yttre faktorer, dess förmåga att 
diversifiera produktportföljen och utveckla nya 
och konkurrenskraftiga produkter som tillgodoser 
efterfrågan på en marknad i ständig förändring. 
Om Bolaget inte kan säkerställa att nya konkur-
renskraftiga produkter utvecklas, lanseras och 
produceras kan detta inverka negativt på  
Bolagets lönsamhet och finansiella ställning. 
 
PRODUKTANSVAR
Bolaget kan under vissa förhållanden tvingas att 
återkalla eller återköpa produkter med defekter. 
Sådana återkallelser kan bli kostsamma och 
skada Bolagets anseende, påverka försäljningen 
negativt samt medföra att varulager inte kan 
säljas. Bolaget kan även bli föremål för produkt- 
ansvarskrav om Bolagets produkter påstås ha 
orsakat personskador. Det finns risk att de pro-
duktansvarsförsäkringar som Bolaget tecknat 
inte täcker eventuella krav beträffande produkt- 
ansvar som kan komma att framställas. Tvister 
rörande produktansvar eller skadeståndsanspråk 
till följd av produktansvarskrav kan leda till 
omfattande negativ publicitet för Bolaget, vilket 
skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
RISK RELATERAD TILL KOMMUNIKATION AVSEENDE 
PRODUKTERNAS EFFEKT
Enligt Bolagets bedömning följer Scandinavian 
Health Innovations korrekta sätt att kommunicera 
produkternas effekt. Dock finns det en risk att 
exempelvis Läkemedlsverket, Livsmedelsverket 
eller annan aktör gör en bedömning att något 
som kommuniceras om produkternas effekt är 
inkorrekt. Detta kan leda till att Bolagets produkter 
måste återkallas och etiketter på produkterna 
ändras. Detta skulle kunna ha en negativ inver-
kan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 
 

UTVECKLINGS- OCH PRODUKTIONSRISKER
Inom ramen för Scandinavian Health Innovations 
verksamhet förekommer det risker avseende  
utveckling och produktionsöverföring. Således 
kan avvikelser mellan produktionssatser före-
komma. Utvecklingen av kommande produkter 
kan också visa sig ta längre tid än beräknat. 
Ovannämnda företeelser kan inverka negativt 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 
 
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan ta längre tid än beräknat innan Bolaget 
når ett positivt kassaflöde. Därmed finns det en 
risk att Bolaget i framtiden kan komma att söka 
nytt externt kapital. Det finns även en risk att det 
i så fall inte kan anskaffas på för aktieägare för-
delaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera 
vinst i tillräcklig omfattning eller i att finna kapital 
kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. 
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Ovanstående avser ägarförhållanden per den 31 december 2018. I ägarförhållanden 
redogörs enbart för de aktieägare som innehar mer än 10 % av rösterna i bolaget.

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
samt kassaflödesanalys med noter.

Namn Antal aktier Antal röster

Sanna Relations Sweden AB, (Ställföreträdare Sanna Anandala) 499 773 953 076

Stavsborg Invest AB, (Ställföreträdare Daniel Ehdin) 452 505 925 905

ansamlad förlust -5 323 664

överkursfond 8 620 742

årets förlust -3 781 586

-484 508

behandlas så att i ny räkning överföres -484 508

Ägarförhållanden

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Flerårsöversikt (Tkr)

Förändring av eget kapital

2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 6 547 4 518 1 916 99

Resultat efter finansiella poster -3 782 -3 758 -626 -10

Balansomslutning 4 376 3 879 2 252 453

Soliditet (%) 15 15 70 21

Kassalikviditet (%) 54 160 213 204

Antal anställda 5 3 1 0

Aktie- 
kapital

Fond för 
utvecklings- 

utgifter
Överkurs- 

fond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 505 585 160 025 4 826 840 -1 158 363 -3 758 405 575 682

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:    -3 758 405 3 758 405 0

Omföring till fond för utvecklingsutgifter  406 897  -406 897  0

Nyemission 86 667  3 913 329   3 999 996

Emissionskostnader   -119 427   -119 427

Årets resultat     -3 781 586 -3 781 586

Belopp vid årets utgång 592 252 566 922 8 620 742 -5 323 665 -3 781 586 674 665
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Not 
1

2018-01-01 
- 2018-12-31

2017-01-01 
- 2017-12-31

Nettoomsättning 6 547 142 4 517 928

Aktiverat arbete för egen räkning 379 703 0

Övriga rörelseintäkter 16 497 0

 6 943 342 4 517 928

   

Rörelsens kostnader   

Handelsvaror -3 424 639 -2 965 198

Övriga externa kostnader 2 -3 827 581 -3 648 383

Personalkostnader 3 -3 220 325 -1 535 971

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -67 412 -53 344

Övriga rörelsekostnader -62 660 -6 494

 -10 602 617 -8 209 390

   

Rörelseresultat -3 659 275 -3 691 462

   

Resultat från finansiella poster   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 9

Räntekostnader och liknande resultatposter -122 311 -66 952

 -122 311 -66 943

   

Resultat efter finansiella poster -3 781 586 -3 758 405

   

Resultat före skatt -3 781 586 -3 758 405

   

Årets resultat -3 781 586 -3 758 405

Resultaträkning
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Not 
1

2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten 4 566 922 160 025

  566 922 160 025

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 5 16 605 22 394

  16 605 22 394

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 6, 7 100 000 0

  100 000 0

    

Summa anläggningstillgångar  683 527 182 419

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  778 437 0

Färdiga varor och handelsvaror  1 466 492 649 163

  2 244 929 649 163

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  339 155 560 421

Övriga fordringar  269 534 255 985

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  156 559 4 446

  765 248 820 852

    

Kassa och bank  682 638 2 226 098

    

Summa omsättningstillgångar  3 692 815 3 696 113

    

SUMMA TILLGÅNGAR  4 376 342 3 878 532

Balansräkning
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Not 
1

2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital 8, 9   

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  592 252 505 585

Fond för utvecklingsutgifter  566 922 160 025

  1 159 174 665 610

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  8 620 742 4 826 840

Balanserad vinst eller förlust  -5 323 664 -1 158 363

Årets resultat  -3 781 586 -3 758 405

  -484 508 -89 928

    

Summa eget kapital  674 666 575 682

    

Långfristiga skulder 10   

Skulder till kreditinstitut 11 1 009 259 1 398 158

Summa långfristiga skulder  1 009 259 1 398 158

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 11 388 889 296 286

Leverantörsskulder  1 364 634 770 518

Aktuella skatteskulder  39 187 6 146

Övriga skulder  173 160 294 138

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 726 547 537 604

Summa kortfristiga skulder  2 692 417 1 904 692

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 376 342 3 878 532

Balansräkning (forts.)
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Kassaflödesanalys
Not 
1

2018-01-01 
- 2018-12-31

2017-01-01 
- 2017-12-31

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -3 781 586 -3 758 405

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 67 412 53 344

Betald skatt 33 041 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -3 681 133 -3 705 061

   

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   

Förändring av varulager och pågående arbete -1 595 767 -16 642

Förändring av kundfordringar 221 265 -387 432

Förändring av kortfristiga fordringar -165 659 200 252

Förändring av leverantörsskulder 594 116 603 930

Förändring av kortfristiga skulder 67 965 322 293

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 559 213 -2 982 660

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -468 520 -76 718

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -100 000 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 5 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -568 520 -71 718

   

Finansieringsverksamheten   

Nyemission 3 880 569 2 764 261

Upptagna lån 0 1 750 000

Amortering av lån -296 296 -55 556

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 584 273 4 458 705

   

Årets kassaflöde -1 543 460 1 404 327

   

   

Likvida medel vid årets början 2 226 098 821 771

Likvida medel vid årets slut 682 638 2 226 098
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NOT 1 - REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas och  
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett  
tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt in- 
komsten som intäkt när de väsentliga förmåner 
och risker som är förknippade med ägandet av 
varan har överförts från företaget till köparen.
  
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
 
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade imma-
teriella anläggningstillgångar enligt aktiverings-
modellen. Det innebär att samtliga utgifter som 
avser framtagandet av en internt upparbetad 
immateriell anläggningstillgång aktiveras och 
skrivs av under tillgångens beräknade nyttjande-
period, under förutsättningarna att kriterierna i 
BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstill-
gångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år  
   

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 
     
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget 
lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i 
den period de uppstår.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaff- 
ningsvärdet. Instrumentet redovisas i balans- 
räkningen när bolaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats 
eller på annat sätt upphört.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar  
redovisas som omsättningstillgångar till det  
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-
naden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom  
överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas.
 
Leasingavtal
Företaget finansiella leasingavtal är endast  
av mindre omfattning och har behandlats  
som operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

 

 

Noter
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Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av  
dess anskaffningsvärde och dess nettoför- 
säljningsvärde på balansdagen. Med netto- 
försäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljningspris minskat med försäljningskost-
nader. Den valda värderingsmetoden innebär  
att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former  
av ersättningar som företaget lämnar till de an-
ställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland 
annat löner, betald semester, betald frånvaro, 
bonus och ersättning efter avslutad anställning 
(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som 
kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning 
till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.
 
Ersättningar till anställda efter avslutad  
anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda  
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer  
klassificeras planer där fastställda avgifter 
betalas och det inte finns förpliktelser att betala 
något ytterligare, utöver dessa avgifter.
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda 
utför de tjänster som ligger till grund för förplik-
telsen. 
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller ut-
betalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga  
likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten. Förän-
dringar i spärrade medel redovisas i invester-
ingsverksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 
men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskat-
tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och 
pågående arbeten i procent av kortfristiga 
skulder.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper, baseras ofta på lednin-
gens bedömningar, uppskattningar och anta-
ganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt 
då bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfaren- 
heter och ett antal andra faktorer, som under 
rådande omständigheter anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, 
som inte annars framgår tydligt från andra källor. 
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa upp- 
skattningar och bedömningar. Uppskattningar 
och antaganden ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskat-
tningar och antaganden på balansdagen 
bedöms kunna innebära en betydande risk för 
en väsentlig justering av redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
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NOT 2 - ARVODE TILL REVISORER
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Några arvoden för styrelseuppdrag har inte utbetalats, varken under innevarande eller föregående 
år. Ersättningar till ledande befattningshavare har utgått för utförda konsulttjänster till ett belopp om 
200 KSEK (360 KSEK).

NOT 3 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Crowe Osborne AB 2018 2017

Revisionsuppdrag 77 200 51 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 28 500 0

 105 700 51 000

2018 2017

Medelantalet anställda   

Kvinnor 3 2

Män 2 1

 5 3

   

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör 466 599 457 302

Övriga anställda 1 805 430 642 855

 2 272 029 1 100 157

   

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 35 240 9 000

Pensionskostnader för övriga anställda 90 473 26 817

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 745 905 354 354

 871 618 390 171

   

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 3 143 647 1 490 328

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 67 %

Andel män i styrelsen 50 % 33 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 67 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 33 %
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NOT 4 - BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

NOT 5 -INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

NOT 6 -ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 217 000 140 282

Inköp 468 520 76 718

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 685 520 217 000

   

Ingående avskrivningar -56 975 -9 419

Årets avskrivningar -61 623 -47 556

Utgående ackumulerade avskrivningar -118 598 -56 975

   

Utgående redovisat värde 566 922 160 025

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 28 941 28 941

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 941 28 941

   

Ingående avskrivningar -6 547 -759

Årets avskrivningar -5 789 -5 788

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 336 -6 547

   

Utgående redovisat värde 16 605 22 394

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 100 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 0

   

Utgående redovisat värde 100 000 0
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NOT 7 -SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 8 -ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

NOT 9 -DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Namn
Kapital- 

andel
Rösträtts- 

andel
Antal  

andelar
Bokfört 

värde

Dr Sannas International AB 100% 100% 500 50 000

Dr Sannas Sweden AB 100% 100% 500 50 000

    100 000

     

 Org.nr Säte Eget kapital

Dr Sannas International AB 559183-0087 Stockholm 50 000

Dr Sannas Sweden AB 559183-0103 Stockholm 50 000

Namn Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 103 267 0,39

Antal B-Aktier 1 415 328 0,39

 1 518 595

2018-12-31

Förslag till behandling av ansamlad förlust  

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:  

  

ansamlad förlust      -5 323 664

överkursfond 8 620 742

årets förlust -3 781 586

 -484 508

  

behandlas så att i ny räkning överföres -484 508 
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NOT 10 - LÅNGFRISTIGA SKULDER
 
Inga lån förfaller senare än fem år efter balansdagen.

NOT 11 -STÄLLDA SÄKERHETER

NOT 12 -UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 1 750 000 1 750 000

 1 750 000 1 750 000

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 319 377 201 112

Upplupna löner och sociala avgifter 180 300 85 948

Övriga poster 226 870 250 544

 726 547 537 604
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Stockholm den 11 april 2019

Jesper Yrwing      Louise Dufwa
Ordförande

Pia Madison      Daniel Ehdin
       Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 maj 2019

Crowe Osborne AB

Joakim Lindberg
Auktoriserad revisor

Revisorspåteckning
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Revisionsberättelse 
  
Till bolagsstämman i Scandinavian 
Health Innovations AB (publ) 
Org.nr 556519-7729 
 
  
Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Scandinavian 
Health Innovations AB (publ) för räkenskapsåret 2018. 
 
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 4-17. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Scandinavian Health Innovations AB (publ)s 
finansiella ställning per den 2018-12-31 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 
 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Scandinavian Health Innovations AB 
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Annan information än årsredovisningen  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av sidorna 
2-3 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna). 
 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 
 
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
 
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 
 
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 
 
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 
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- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.  
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Scandinavian Health Innovations AB (publ) för räkenskapsåret 2018 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 
 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Scandinavian Health Innovations AB 
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
  
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
  
 
 
 

 
 
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.  
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
  
  
Stockholm den 2 maj 2019 
  
Crowe Osborne AB 
  
   
Joakim Lindberg   
Auktoriserad revisor  


