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VD HAR ORDET 

En satsning för livet 

Som vd för ChemoTech kan jag stolt konstatera att vi under 2018 minskat de kliniska och kommersi-

ella riskerna för bolaget. Vi har nått viktiga strategiska milstolpar redan under de tre första åren. 

Främst vill jag peka på framgångarna för vår produkt IQwave™ – en unik innovation inom elektro-

poration och elektrokemoterapi. 

Kliniska framgångar 

Ett viktigt steg var publiceringen av en fallstudie i den vetenskapliga tidskriften “Trends in Cancer Re-

search”. Studien, som utfördes under ledning av Dr Kalavathy, verksam i Chennai, Indien, visar goda 

behandlingsresultat på tumörer där strålning eller traditionell kemoterapi inte har haft effekt. Vi har 

därmed fått en första indikation att D-EECT når bättre resultat än ESOPE-protokollet, framför allt vid 

behandling av tumörer större än 3 cm, vilket visar på stor potential för IQwave™. Studien är författad 

av ChemoTechs medgrundare professor emeritus Bertil Persson, Lunds Universitet. Som ett medicin-

tekniskt bolag är det viktigt att ständigt arbeta med forskare och läkare för att kontinuerligt skapa 

nya kliniska resultat för att understödja och öka den vetenskapliga dokumentationen för ett bolags 

produkter och behandlingar. Under 2018 startades ett flertal samarbeten i syfte att påbörja nya kli-

niska studier för D-EECT behandlingen, vilket resulterade i att den första studien för D-EECT startade i 

Malaysia. Under 2019 är vår målsättning att även kunna påbörja en eller flera studier i Indien, vilket 

är en process som vi påbörjade redan under 2017. 
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ChemoTech vinner ny mark 

2018 blev något av ett genombrottsår för ChemoTech då bolaget passerade de kommersiella milstol-

pen genom försäljning på bolagets tre huvudmarknader, Indien, Malaysia och Filippinerna. Våra kom-

mersiella och kliniska framgångar gav oss även möjligheter att utöka markandsetableringen genom 

distributionsavtal på nya marknader. Vi ser nu att antalet D-EECT-behandlingar i regionen kontinuer-

ligt ökar och att antalet läkare som vill bli utbildade växer.  Kraven på oss som bolag ökar med fram-

gången och det är viktigt att optimera vår organisation för den förväntade tillväxten. Som ett första 

steg etablerar vi något vi kallar Distribution Management Center (DMC) i Sydostasien med målsätt-

ningen att stödja existerande distributörer i den fortsatta markandsetableringen samt att skapa möj-

ligheter till fortsatt expansion i regionen genom distributörer och agenter.   

 

Vårt första DMC kommer att etableras i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur i nära samarbete med 

ABEX/Gold Lite-koncernen, som är en stor distributör i Sydostasien specialiserad på medicinteknik 

inom röntgen och cancer. ChemoTech har sedan tidigare samarbete med ABEX/Gold Lite avseende 

Malaysia, Myanmar, Singapore och Vietnam. Målsättningen är att skapa skalfördelar genom såväl 

försäljningsstöd och utbildning som logistik och administration.  

 

Mohan Frick, VD 

 

PRODUKTER 

ChemoTech är ett ungt och dynamiskt life science-bolag som framgångsrikt  

utvecklar nya metoder för behandling och smärtkontroll för cancersjuka.  

Bolaget är forskningsinriktat och vilar på stor teknisk och klinisk kompetens 

kombinerad med gedigen erfarenhet av att lansera innovationsbehandlingar 

inom medicinteknik.

Med blickarna framåt 

I sommar lanseras ChemoTech IQwave™ 3.0. Under året som gick arbetade vi intensivt med processen 

att CE-märka denna version. Som ett led i CE-märkningsprocessen sjösattes även ett ledningssystem 

som följer ISO13485. Revision av detta system kommer att göras tillsammans med CE-märkningsrevis-

ionen. CE-märkningsprocessen av medicintekniska produkter har ändrats på en rad viktiga områden 

och blivit betydligt mera komplex än tidigare. Detta gäller även de organ som har till uppgift att ge-

nomföra slutrevisionen, vilket medfört att arbetet tagit längre tid än förväntat. Vi beräknar att den 

tekniska filen blir klar i maj. Därefter kommer den att överlämnas till TÜV, men med hänsyn till belägg-

ningsläget är det svårt att bedöma, när revisionen kommer att genomföras. 
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Att forska med hjärta och hjärna 

Vår affärsidé bygger på att ta fram nya behandlingsmetoder för cancer och att utveckla marknader för 

våra innovationer. Ambitionen är därför alltid att skapa långsiktiga och nära relationer med våra be-

handlande läkare för att därigenom kunna ta del av kundernas behov. Relationerna är med andra ord 

helt avgörande i vår forskning och utveckling.  

Nya framsteg för smärtlindring 

Under 2018 inleddes en viktig ansökningsprocess till Horizon 2020 SME Instrument, ett  

europeiskt forsknings- och innovationsprogram. Målet är att få anslag för att slutföra utvecklingen av 

ChemoTechs innovation D-EEPC (Dynamic-Electro Enhanced Pain Control) samt att skapa kliniska data, 

som är nödvändiga för lanseringen. Detta är en ny minimal-invasiv behandlingsmetod för att kontrol-

lera smärtan från metastaser i skelett och ryggrad. Sekundär skelettcancer drabbar cirka en miljon 

européer varje år.  

 

I mars 2019 passerade vi första milstolpen i ansökan. ChemoTech nådde 13,54 poäng av 14 möjliga, 

vilket kvalificerade oss för ett bidrag på 50 000 Euro för andra fasen av ansökan. Når vi framgång även 

där tilldelas D-EEPC-projektet ett bidrag som kan uppgå till 30 miljoner kronor.  

Sikte på veterinärmedicin  

I början av 2019 togs ett styrelsebeslut att undersöka möjligheterna att etablera ett helt nytt affärs-

område - veterinärmedicin. Vår unika teknik kommer att användas för att utveckla en IQwave™, an-

passad för veterinärmedicin och en prototyp beräknas vara klar i slutet av 2019. Primärmarknaden för 

ChemoTechs veterinärmedicinska satsning är Nordamerika med 70 miljoner hundar och 70 miljoner 

katter, varav årligen cirka tio procent diagnosticeras med cancer.  
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ORGANISATION 

Ett bolag – två affärsområden 

ChemoTech har sedan början av 2019 delat upp verksamheten i två affärsområ-

den. Anledningen är att bolaget har påbörjat etableringen av en veterinärmedi-

cinsk verksamhet som omfattas av helt andra lagar och regelverk. 

Behandling av människa och djur 

Den produktrelaterade verksamheten i ChemoTech delas upp i en human del och en veterinärmedi-

cinsk del. Även om produkterna till stor del kommer att dela komponenter så finns det en tydlig di-

stinktion dem emellan.  

 

Affärsområdet för veterinärmedicin fokuserar primärt på Nordamerika, men även på Europa, och där-

för kommer ett specifikt DMC (Distribution Management Center) etableras för dessa marknader. Cent-

ret kommer att få det kommersiella ansvaret för både human- och veterinärprodukterna i dessa geo-

grafiska områden. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian ChemoTech AB (publ), organisationsnummer 

556937-9547 och med säte i Malmö, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 

-31 december 2018. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Belopp anges i tusentals svenska 

kronor om inte annat anges. 

Bolaget har huvudkontor i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.  

Väsentliga händelser under 2018 

• Avtal med distributör i Malaysia 

• Nyemission i maj inbringade 15 MSEK netto  

• Avtal med distributör i Indien 

• Avtal med distributör i Pakistan 

• Försäljning av fem IQwave™ 

Flerårsöversikt 
(Belopp i KSEK) 2018 2016/17 

(18 mån) 

2015/16 2014/15 2013/14 

Nettoomsättning 560 41 41 0 0 

Resultat efter finansiella poster -4 797 -12 435 -1 181 -28 -5 

Soliditet (%) 90 % 80 % 13 % 70 % 0 % 

Omsättning och resultat 
Bolagets omsättning, vilken avser försäljning till andra koncernbolag, uppgick till 560 (41) KSEK och 

rörelseresultatet till -4 817 (-12 358) KSEK. 

Investeringar 
Under året har Bolaget investerat 8 140 (5 267) KSEK. Investeringarna avser främst produktutveckling samt 

långsiktig fordring på dotterbolag.  

Finansiering 
Likvida medel uppgick till 6 762 (4 634) KSEK vid årets utgång. Exkluderat nyemission, vilken inbringade 

15 005 KSEK netto, minskade bolagets likvida medel med 12 877 KSEK under året. 

Det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 20 495 (10 287) KSEK och soliditeten till 90 (80) procent. 

Efter verksamhetsårets utgång har bolaget genomfört en nyemission, vilken inbringat 6 000 KSEK. 

Framtidsutsikter  
Bolaget kommer att ytterligare öka utvecklingstakten inom produktutveckling och marknadsföring.  

• Etablera fler distributörer 
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• Utveckla affärsområdet veterinärmedicin 

• Färdigställa dokumentationen för att slutföra CE-märkningen 

• Uppnå positivt kassaflöde för etablerade produkter 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Kompetens 

ChemoTech är beroende av kvalificerad kompetens för att utveckla, tillverka och marknadsföra tekniskt 

avancerade produkter. Bolagets förmåga att attrahera kvalificerade personer är viktig och har stor be-

tydelse för dess framtida framgång. 

Produktutveckling 

Bolagets produkter utvecklas i nära samarbete med forskningsinstitutioner och underleverantörer. Det 

är av stor vikt för ChemoTech att kunna upprätthålla dessa långsiktiga och nära relationer för att därige-

nom kunna ta del av kundernas behov. 

Immateriella rättigheter 

För ChemoTech är det avgörande att skydda de nya produkterna och tekniska lösningarna, som bolaget 

utvecklar, från olovligt användande av konkurrenter. Om det är möjligt och lämpligt skyddar ChemoTech 

sina immateriella rättigheter genom patent, upphovsrätt och varumärkesregistrering. 

Försäljning 

ChemoTech säljer sina produkter främst genom externa distributörer och agenter. Bolagets fortsatta fram-

gång är därför beroende av möjligheterna att bygga och upprätthålla framgångsrika kundrelationer samt 

att etablera och underhålla framgångsrika samarbeten med de externa försäljningskanalerna. 

Konkurrens 

Det finns en risk att företag med större resursbas avseende kompetens och kapital satsar på bolagets 

marknad. Ökad konkurrens kan leda till sämre pris- och volymutveckling än planerat. 

Finansiering 

ChemoTechs investeringar, marknadssatsningar och expansion innebär behov av finansiering. Bolaget 

kan dock inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. 

Politiska risker 

ChemoTech förväntas i framtiden ha försäljning mot flera marknader utanför Sverige. Förändringar av 

lagar och andra regleringar avseende exempelvis utländskt ägande, statligt deltagande, skatter, royalties, 

tullar eller växelkurser kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare kan 

Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas av krigshandlingar, terrorism samt poli-

tiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i övrigt.  
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Valutarisk  

Genom försäljning mot marknader utanför Sverige är ChemoTech exponerat för fluktuationer i ett antal 

valutor. Det finns därför risk att valutakursförändringar kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställ-

ning.  

Ägare 
Bolaget har drygt 700 aktieägare. De största ägarna är VD Mohan Frick med 530 079 aktier (egna och 

genom bolag) och styrelseledamoten Göran Hellers med 320 000 aktier (genom bolag). 

Övrigt 
Bolaget är inte part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande, som skulle kunna ha betydande 

effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Styrelsen känner inte heller till några omstän-

digheter, som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle 

kunna uppkomma. 

Bolaget har inte ingått några avtal av väsentlig karaktär, undantaget distributionsavtal, produktionsavtal 

samt samarbetsavtal med opinionsledare.  

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att (kronor): 

Överkursfond  37 664 163 
Balanserat resultat -20 741 482 
Årets förlust -4 797 207 

 12 125 475 

  

Disponeras så att  

i ny räkning överföres 12 125 475 

 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassa-
flödesanalys med noter. 
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RESULTATRÄKNING 

 Not 2018-01-01- 
2018-12-31 

2016-07-01- 
2017-12-31 

    
Nettoomsättning  560 41 
Aktiverade utvecklingskostnader  3 854 3 909 
Övriga rörelseintäkter  11 24 
  4 425 3 974 
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  -258 -108 
Övriga externa kostnader  -6 642 -12 532 
Personalkostnader 3 -1 154 -2 852 
Avskrivningar 4, 5 -1 152 -812 
Övriga rörelsekostnader  -36 -28 
Summa rörelsens kostnader  -9 242 -16 332 
Rörelseresultat  -4 817 -12 358 
    
Resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag  - 22 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatpos-
ter 

 96 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -76 -99 
    
Resultat efter finansiella poster  -4 797 -12 435 
    
Skatt  0 0 
    
Årets resultat  -4 797 -12 435 
    
Resultat per aktie  -1,71 -5,61 
Någon utspädningseffekt per aktie finns inte    
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BALANSRÄKNING 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 4 9 388 6 362 
Materiella anläggningstillgångar 5 71 129 
Finansiella anläggningstillgångar 6, 7, 8 5 053 1 033 
Summa anläggningstillgångar  14 512 7 524 

Omsättningstillgångar 
   

Varulager   605 38 
    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag  378 3 
Övriga fordringar  489 427 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  61 217 
Summa kortfristiga fordringar  928 647 
    
Kassa och bank  6 762 4 634 
Summa omsättningstillgångar  8 295 5 319 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  22 808 12 844 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Eget kapital 
   

Bundet eget kapital    
Aktiekapital 9 1 278 639 
Fond för utvecklingsutgifter  7 091 3 741 
Fritt eget kapital    
Överkursfond  37 664 23 298 
Balanserat resultat   -20 741 -4 956 
Årets resultat  -4 797 -12 435 

Summa eget kapital  20 495 10 287 

Långfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut 10 289 447 

Kortfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut 10 158 158 

Leverantörsskulder  1 207 1 013 

Övriga skulder  213 203 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  446 735 

Summa kortfristiga skulder  2 024 2 109 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  22 808 12 844 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 Aktie- 
kapital 

Fond för 
utv.utgifter 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
 resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

       
Vid räkenskapsårets början 639 3 741 23 298 -4 956 -12 435 10 287 

Resultatdisposition    -12 435 12 435 - 

Nyemission 639  14 366   15 005 

Förändr. fond för  

utvecklingsutgifter 

 3 350  -3 350  - 

Årets resultat    -4 797 -4 797 -4 797 

Vid räkenskapsårets slut 1 278 7 091 37 664 -20 741 -4 797 20 495 
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KASSAFLÖDESANALYS 

 2018-01-01- 
2018-12-31 

2016-07-01- 
2017-12-31 

(18 mån) 

Den löpande verksamheten 
  

Årets resultat -4 797 -12 457 
Avskrivningar 1 152 811 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

-3 645 -11 646 

   
Ökning (-)/minskning (+) av varulager -567 -38 
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar -281 -366 
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder -86 -2 925 
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -934 -3 329 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 579 -14 974 

Investeringsverksamheten 
  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 131 -4 126 
Försäljning/förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -144 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - -1 
Förändring långsiktiga fordringar -4 020 -997 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 140 -5 267 
   
Kassaflöde efter investeringar -12 719 -20 241 

Finansieringsverksamheten 
  

Nyemissioner 15 005 21 854 
Ökning (+)/minskning (-) av låneskulder -158 303 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 847 21 551 

ÅRETS KASSAFLÖDE 
 

2 128 
 

1 310 

Likvida medel vid årets början 4 634 3 325 
Likvida medel vid årets slut 6 762 4 634 
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NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid 

upprättandet av finansiella rapporter. 

Redovisningsvaluta 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. 

Värderingsprinciper 

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

Intäktsredovisning 

Intäkter avseende försäljning av varor redovisas, när de väsentliga riskerna och fördelarna, som är för-

knippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag 

för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande 

kriterier är uppfyllda 

• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, 

• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången, 

• det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar och att 

• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. 

Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av utifrån den bedömda nyttjandeperioden på fem år, vilken baseras 

på analyser av hur lång tid tillgången kommer att tillföra värden till koncernen. 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 år 

Koncessioner, patent, licenser och varumärken 5-10 år 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer  5 år 
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Leasing 

Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas 

linjärt över leasingperioden. 

Finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 

 

Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventu-

ella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. långfristiga värdepappers-

innehav vars verkliga värde är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om 

värdenedgången kan antas vara bestående. Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

 

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket mots-

varar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaff-

ningstillfället. 

 

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som re-

dovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och net-

toförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom tolv månader, redovisas till 

nominellt belopp. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta     

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaff-

ningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder 

i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. 

Andelar i koncernföretag 

Andelar i koncernföretag redovisas initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transakt-

ionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott 

läggs till förvärvet av andelarna. Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs 

andelarna ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 

Nedskrivningar 

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. 

Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvin-

ningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras 

som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas 

över resultaträkningen. 

Inkomstskatter 

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultat-

räkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas 

även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga 
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temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skil-

jer sig fån det skattemässiga värdet. 

 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per 

balansdagen. 

 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga över-

skott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. Uppskjuten skatt har inte 

redovisats på det skattemässiga underskottet då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden kan ut-

nyttjas mot framtida överskott. Bolaget har således ingen skattekostnad och inte heller någon värde-

ring av uppskjuten skatt. 

Avsättningar 

Avsättningar redovisas, när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträf-

fad händelse och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En 

förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. 

Ersättningar till anställda  

Pensioner 

Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda pensions-

planer. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat enhet. När avgiften 

är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 

Koncernförhållanden 

Företaget är moderföretag i en koncern, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisnings-

lagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning. Konsoliderade räkenskaper kommer att rapport-

eras från och med det första kvartalet 2019. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Upprättande av rapporter och tillämpning av olika redovisningsprinciper baseras på ledningens bedöm-

ningar och på antaganden och uppskattningar, som anses vara rimliga under rådande förhållanden. Dessa 

antaganden och uppskattningar grundar sig på erfarenhet och på andra faktorer, inklusive förväntningar på 

framtida utveckling. 

För Scandinavian ChemoTech AB är uppskattningar och värderingar särskilt viktiga vid aktivering och ned-

skrivning av utvecklingsutgifter. Värdet bedöms främst baserat på beräknad ekonomisk livslängd samt 

volym. 

Not 3 Personal 
Medelantalet anställda uppgick till 3 (3).  
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Not 4 Immateriella anläggningstillgångar 
 2018-12-31 2017-12-31 
Balanserade utvecklingsutgifter   
Ingående anskaffningsvärde 6 914 3 033 
Årets anskaffning 3 854 3 909 
Omklassificeringar - -28 
Utgående anskaffningsvärde 10 768 6 914 
   
Ingående avskrivningar -769 0 
Årets avskrivning -1 104 -769 
Utgående avskrivningar -1 873 -769 
   
Redovisat värde 8 895 6 145 

Patent 
  

Ingående anskaffningsvärde 216 0 
Årets anskaffning 277 188 
Omklassificeringar - 28 
Utgående anskaffningsvärde 493 216 
   
Ingående avskrivningar - - 
Årets avskrivning - - 
Utgående avskrivningar - - 
   
Redovisat värde 493 216 
   
TOTALT IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9 388 6 361 

Not 5 Materiella anläggningstillgångar 
 2018-12-31 2017-12-31 
Inventarier   
Ingående anskaffningsvärde 144 - 
Årets anskaffning - 144 
Avyttring -19  
Utgående anskaffningsvärde 125 144 
   
Ingående avskrivningar -15 - 
Årets avskrivning -40 -15 
Utgående avskrivningar -54 -15 
   
Redovisat värde 71 129 
   
TOTALT MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 71 129 

6 Finansiella anläggningstillgångar 
 2018-12-31 2017-12-31 
Andelar i koncernföretag 1 1 
Fordringar hos koncernföretag 5 052 1 032 
   
Totalt 5 053 1 033 
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7 Andelar i koncernföretag 
Scandinavian ChemoTech AB innehar 100% (kapital och röster) av andelarna i ChemoTech International 

Pte. Ltd (org.nummer 201713838W) med säte i Singapore.  

ChemoTech International Pte. Ltd innehar 99,9% (kapital och röster) av andelarna i ChemoTech Internat-

ional Pte. Ltd (org.nummer U5900TN2015F) med säte i Chennai, Indien. Innehavet i ChemoTech Inter-

national Pte. Ltd överfördes 2017 från moderbolaget till ChemoTech International Pte. Ltd. 

8 Fordringar hos koncernföretag 
Fordringar hos koncernföretag avser dotterbolaget ChemoTech International Pte. Ltd i Singapore, vilket 

finansieras genom reverslån från moderbolaget. Återbetalning ska påbörjas, när dotterbolaget uppnår 

en stabil omsättning, som täcker löpande kostnader. 

Not 9 Eget kapital 
 Röstvärde Antal Kvotvärde Aktiekapital 
A-aktier 3 450 000 0,44 196 579 
B-aktier 1 2 475 000 0,44 1 081 184 
     
  2 925 000 0,44 1 277 763 
     
Enligt Bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 

kronor och antalet aktier till lägst 1 000 000 och till högst 4 000 000. 

Not 10 Skulder till kreditinstitut 
Lån hos Almi Företagspartner uppgår till 447 KSEK, varav 158 KSEK förfaller till betalning under 2019.  

Not 11 Ställda säkerheter  
 2018-12-31 2017-12-31 
Företagsinteckning som säkerhet för skuld till kreditinstitut 750 750 

Not 12 Övriga upplysningar 
Transaktioner med närstående 

Då Asien är koncernens främsta marknad är VD sedan början av 2018 placerad i Singapore och avlönas 

på marknadsmässiga villkor från dotterbolaget ChemoTech International Pte. Ltd. 

Transaktioner med koncernbolag 

Bolagets omsättning avser försäljning till koncernbolag och sker på marknadsmässiga villkor. 

Not 13 Väsentliga händelser efter årets slut 

• Bolaget får villkorat lånelöfte ifrån Erik Penser Bank på 5 MSEK 

• Konsoliderade räkenskaper kommer att införas från och med det första kvartalet 2019 

• ChemoTech beslutar att starta nytt affärsområde för cancerbehandlingar inom veterinärsjukvården 

• Nytt distributörsavtal och order i Kenya, Singapore och Vietnam 
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• Vinner offentlig upphandling i Kenya  

• Bolagets utvecklingsprojekt D-EEPC, smärtbehandling för sekundär skelettcancer, går vidare till andra 

omgången av Horizont 2020 SME Instrument och blir tilldelad ett bidrag på 50 000 Euro. 

• Försäljning av fyra IQwave™. 

I övrigt, se pressmeddelanden och finansiella rapporter på https://www.chemotech.se 

 

UNDERSKRIFTER 

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-

lagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade upp-

gifter stämmer med faktiska förhållanden. 
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