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VD HAR ORDET

Årets resultat
Resultatet justerades kraftigt p.g.a. pandemin och blev
lägre än förväntat då leveranserna av de maskiner vi har
i orderboken har skjutits framåt i tiden. Det som har försenat leveranserna är att vårt kvalitetssystem under MDD
behövde uppgraderas till ISO 13485 för att den slutgiltiga
registreringsprocessen skulle kunna genomföras . Vi har
nu blivit certifierade för ISO 13485 och arbetet med registreringsprocesserna av vår produkt IQwave™ i Sydostasien pågår för fullt .
Riktad emission och ny lånefinansiering
Vi stärkte vår likviditet under året genom riktade emissioner samt ett nytt lån om 10 000 KSEK från en extern finansiär. För Bolaget är det fortsatt viktigt att säkra kapital
på lång sikt och vi kommer därför att fortsatt fokusera på
att få igång försäljningen, jämte att titta på olika finansieringslösningar, för att säkerställa långsiktiga kapitalbehov
fram tills att Bolaget genererar positivt kassaflöde. Som
en följd av, den av oss alla fördömda, invasionen i Ukraina
kommer vi att avvakta med våra lanseringsplaner i landet,
där vi redan hade planerade leveranser. Våra tankar går till
det ukrainska folket och vi hoppas att kriget och invasionen kommer stoppas snarast .

Animal Care - Vetiqure AB
Bolagets affärsområde för Animal Care stärktes under
året med resurser i såväl Skandinavien som i Nordamerika och en process startades för att ge Vetiqure ytterligare
resurser för att påbörja det kommersiella arbetet. Även
om vi inte kan utläsa framgångarna i årets räkenskaper så
råder det inte några tvivel om att Animal Care inom kort
kommer att stå inför en stark och betydelsefull tillväxt i
såväl Europa som i Nordamerika, där vi påbörjat etableringsarbetet med viktiga referenscenter.
Framtiden
Det kommer att vara fortsatt avgörande för Bolaget att
fokusera på att skapa värden för Bolagets kunder och aktieägare genom att få igång försäljningen och att fortsätta
skapa kliniska data tillsammans med våra partners i Indien
och Asien för humanmedicin och i Sverige och Nordamerika för veterinärmedicin . Även om våra utvecklingsprojekt
inom djupt sittande tumörer, såsom pankreas, är viktiga
att driva vidare så kommer vi initialt att se på möjligheterna att påbörja dessa studier med finansiering från de
kliniker som initierar studierna. Vi hoppas kunna slutföra
den kliniska studie som åter har kommit igång i Malaysia,
vars underlag är tänkt att stödja den breda lansering som
är planerad för IQwave™ så snart produkten har blivit registrerad i Sydostasien .

Human Care
I maj nådde vi det efterlängtade målet att få IQwave™ 3.0
CE Systemet CE märkt, något som ger oss rätten att sälja IQwave inom EU samt i de länder där CE märkningen
erkänns. Som tidigare nämnts krävs det ofta även att Bolaget är ISO 13485 certifierat, vilket vi kunde säkra snart
efter periodens utgång.
Framgångarna och uppmärksamheten som vi fått för vår
TSE-teknologi har verkligen börjat ta fart . Det är framför allt samarbetet med AIIMS Jodhpur i Indien samt
att ChemoTech bjudits in som industriell partner i det
Svensk-Indiska innovationscenter, som initierats av båda
ländernas hälso- och sjukvårdsdepartement, som har givit denna efterlängtade uppmärksamhet. Att både svenska och indiska industriella- och hälsoorienterade program
valt att uppmärksamma ChemoTech bidrar starkt till den
breda lansering som vi vill göra inom Indiens publika
cancervård. Resultaten som kommer att genereras inom
detta samarbete kan även få inverkan på andra länders
cancervård då de kommer att kunna lära sig av de nya
standardprotokoll som AIIMS Jodhpur avser att etablera
för TSE-behandlingen .

- Mohan Frick, VD Scandinavian ChemoTech AB
(publ)
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ChemoTech har på många sätt skiftat fas under året som
gått och påbörjat en stor förändringsprocess organisatoriskt, verksamhetsmässigt och genom att uppnå både
större och mindre milstolpar. Förutom att vi påbörjade
den kommersiella resan inom Animal Care, erhöll nya
patent och skapade nya internationella strategiska samarbeten så nådde vi den efterlängtade CE-märkningen av
IQwave™ 3.0 CE, den första dynamiska och Tumörspecifika Elektroporationsteknologin.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian ChemoTech AB (publ), org .nr 556937–9547, avger härmed
följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021 .
Årsredovisningen är upprättad i tusen svenska kronor, KSEK, om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år .
Koncernen ska bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av medicinteknisk utrustning och därmed förenlig
verksamhet .
Bolaget har huvudkontor i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%) *)
Antal anställda

2021
49
-17 743
25 810
93
7

2020
131
-11 664
15 991
58
7

2019
556
- 12 325
17 489
56
6

2018
1 176
-8 160
19 209
84
6

2021
0
-12 735
42 885
96
2

2020
219
-9 814
27 976
76
2

2019
517
-6 902
26 823
73
2

2018
560
-4 797
22 808
90
2

*) Definitioner av nyckeltal, se noter.

Flerårsjämförelse, moderbolaget (KSEK)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medeltal anställda

Ägarförhållanden
Bolaget hade drygt 1 200 aktieägare. De fyra största aktieägarna var VD och koncernchef Mohan Frick (privat och genom bolag), ABN Amro Global Custody Services, Försäkringsbolaget Avanza samt Anders Frick som tillsammans uppbar
ett innehav om totalt 28,26% av kapitalet samt 38,29% av rösterna per den 31 december.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Erhållande av slutföreläggande från det europeiska patentverket avseende Bolagets innovation för TSE behandling av skelettmetastaser och djupt liggande tumörer
• Tre emissioner tillförde Bolaget 32,4 MSEK efter emissionskostnader
• Tecknande av låneavtal om maximalt 10 MSEK
• Eva Ståhl Wernersson tillträdde som QM/RA direktör
• COO Urban Widen slutförde sitt interimsuppdrag att bygga en expansiv strategi
• Bolaget erhöll CE-märkning för IQwave systemet
• Bolaget säkrade CE-märkta elektroder för djupt sittande tumörer
• Tecknande av avtal med AIIMS i Jodhpur om att etablera ett Centre of Excellence
• Dotterbolaget Vetiqure AB skrev samarbetsavtal med Evidensia Djursjukhuset i Helsingborg
• Preliminärt goda resultat efter TSE-behandlingar på djur
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Erhållande av ISO13485 certifikat
Vetiqure AB tecknade avtal med FloridaWild Veterinary Hospital i Deland, USA

•
•
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Flerårsjämförelse, koncernen (KSEK)

Förutsättningar för fortsatt drift
Den finansiella informationen har upprättats utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har historiskt redovisat
förluster. Vid upprättandet av årsredovisningen har ledningen och styrelsen baserat sina antaganden på existerande
likvida medel och förväntad finansiering samt ökad försäljning.
Bolaget tecknade i december 2021 en lånekredit om 10 000 KSEK . Lånet har vid denna årsredovisnings undertecknande ännu inte nyttjats. Bolaget bedömer dock att ytterligare finansiering kan krävas för att upprätthålla verksamheten
samt skapa utrymme för snabbare tillväxt. Styrelsen bedömer att det finns goda förutsättningar för ytterligare finansiering och tillsammans med orderboken och utestående offerter gör att det bedöms föreligga förutsättningar för fortsatt
drift för räkenskapsåret 2022.

Penneo dokumentnyckel: 2BEGV-15V7A-DVWU8-KIBKN-7CG4K-QSWHN

Ledningen är medveten om att det föreligger osäkerheter i uppskattningen av de framtida kassaflödena samt osäkerhet
i finansiering av verksamheten. Vi ser dock dessa risker som hanterbara och jobbar ständigt med att överbrygga dem.
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ORGANISATION
Två affärsområden med starka synergier
ChemoTech är ett FoU-fokuserat skandinaviskt företag som grundades 2015 och har sina rötter från Lunds Universitet.
ChemoTech’s verksamhet består av två affärsområden, Human- och Animal Care. I augusti 2020 bildades det helägda
dotterbolaget Vetiqure AB som fokuserar helt på den veterinärmedicinska verksamheten.
Vetiqure AB fokuserar primärt på Europa, Nordamerika samt Mellanöstern medan affärsområdet Human Care har fortsatt fokus på Mellanöstern, Asien, Indien och Afrika.
Vår produkt vetIQure är en vidareutveckling av den plattform som finns i IQwave 3.0 CE och även om produkterna till
stor del delar komponenter så finns det en tydlig distinktion dem emellan.
Under 2021 erhöll IQwave 3.0 CE elektroporationssystem ett EC-certifikat som följer Medicintekniska Direktivet, MDD
93/43 ECC.
ChemoTechs kvalitetsledningssystem upprätthåller ett ISO certifikat enligt ISO 13485:2016. Bolaget uppfyller därmed
de regulatoriska kraven gällande medicintekniska produkter för kvalitetsledningssystem .

Försäljnings- och distributionsstrategin för såväl Human- och Animal Care bygger på att etablera nätverk av distributörer och agenter. ChemoTech samarbetar med ett antal distributörer och agenter i olika delar av världen.

6

ÅRSREDOVISNING 2021 | Scandinavian ChemoTech AB (publ) 556937-9547

Penneo dokumentnyckel: 2BEGV-15V7A-DVWU8-KIBKN-7CG4K-QSWHN

Koncernen består i dag av de helägda dotterbolagen Vetiqure AB samt Chemotech International i Singapore. Bolaget i
Singapore äger i sin tur ett dotterbolag, Scandinavian Meditech i Indien.

PRODUKTER
Tumörspecifik elektroporation – en patenterad teknologi med stora möjligheter
ChemoTech har utvecklat ett behandlingsalternativ för människor och djur med cancer: en patenterad teknologiplattform för tumörspecifik Elektroporation (TSE). Teknologin fungerar genom att läkaren behandlar tumörer med elektriska pulser tillsammans med små doser av cellgifter. ChemoTech’s teknologi förstärker enbart effekten av läkemedlet i
den behandlade tumören vilket skonar övriga kroppen från många oönskade biverkningar .

IQwave™
Även om utvecklingen går snabbt framåt inom onkologi så finns det i dag ett stort behov av nya, effektiva behandlingsmetoder . Antalet personer som insjuknar i cancer ökar snabbt över hela världen . Även om forskningen
snabbt går framåt, existerande behandlingar förfinas och
nya behandlingar tillkommer så finns det fortfarande ett
stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte
kan behandlas med konventionella metoder eller inte
svarar på behandlingen . Här spelar ChemoTechs teknologi en viktig roll. IQwave 3.0 CE är en innovation inom
elektroporation som bygger på helt unika egenskaper och
som Bolaget har fått flera godkända patent för. Teknologin har flera andra tänkbara användningsområden t ex
att få kontroll på växande ytliga tumörer eller att reducera smärta och sårbildningar på både människor och djur .
ChemoTech utvecklar nu sin teknologi för att även kunna
behandla djupt sittande tumörer.

vetIQure™
Inom veterinärmedicin används redan elektroporation i
viss utsträckning men den utrustning som används är baserad på samma föråldrade teknik som funnits i flera år
på humansidan . Veterinärmarknaden är stor och förväntas växa snabbt och det finns ett stort behov av den förbättrade och förfinade teknologi som finns i vetIQure, där
kunskap och metoder från human cancerbehandling kan
användas för att förbättra behandlingsmetoderna även på
veterinärsidan .
Även husdjuren blir äldre och cirka en av fyra hundar får
cancer och nästan hälften av alla hundar som når en ålder
av 10 år avlider p.g.a. cancer. Detta i sin tur leder till högre
efterfrågan på specialiserade behandlingar.

ChemoTechs långsiktiga mål är att TSE-teknologin ska användas i tidigare stadier av cancer och bli en del av standardbehandlingarna inom cancer för ytliga och djupt sittande tumörer .
Vetenskapen
Att använda elektroporation för att öka effekten av cellgifter blev erkänt 2006 genom att en standard etablerades och
är idag en välbeprövad behandling som ger god tumörrespons i ytliga tumörer . Genom elektriska pulser öppnar man
cellmembranen och på det viset tar sig cytostatikan in i den/de angripna cancercellerna. Cytostatika administreras i
låga doser lokalt eller systemiskt och elektroporationen förstärker effekten i tumörområdet. ChemoTech har i sin patenterade teknologiplattform vidareutvecklat och förfinat teknologin så att den elektriska pulsen anpassar sig till den
vävnad som behandlas. Detta för att skapa en jämn fördelning av det elektriska fältet utan risk att bränna sönder vävnaden, vilket är ett problem med tidigare generationers statiska utrustning för elektroporation.
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Teknologin finns i våra produkter IQwave™ för Human Care och vetIQure™ för Animal Care. IQwave och vetIQure används för att underlätta för cellgifter att tränga in i cancercellerna. Behandlingen går ut på att sterila nålar förs in ca en
cm i ytliga tumörer på t ex huvud, hals, bröst och hud där elektriska pulser genereras som gör att cellmembranet öppnar sig och läkemedlet får lättare att komma in och döda cancercellerna. ChemoTechs teknologi är speciellt utvecklad
att förhindra destruktion av intilliggande vävnad. Det har tidigare varit svårt att få in cellgifter i cancerceller men denna
teknik möjliggör detta och ger upp till 1 000 gånger ökad effekt av läkemedlet.

PATENT
Under 2019 fick ChemoTech två mycket viktiga patentskydd för nyckelegenskaperna hos Bolagets teknologiska plattform Tumörspecifik Elektroporation.
Under 2020 kom ett slutföreläggande från europeiska patentverket att patentet för den tekniska plattformen, funktionaliteten av handenheten samt behandlings-kiten kommer att beviljas.
I februari 2021 erhöll ChemoTech slutföreläggande från det europeiska patentverket att patent för Bolagets innovation
för TSE-behandling av skelettmetastaser och djupt liggande tumörer beviljas.
I juli 2021 erhöll Bolaget ett godkännande av patent omfattande en speciellt utvecklad elektrod samt dynamiska egenskaper som redan finns i TSE-plattformen.

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 betydelse 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 därigenom 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 framgång 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 och växelkurser kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning påverkas av krigshandlingar, terrorism samt politiska och ekonomiska osäkerhetsfakturor i övrigt.
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 ställning.
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Mer specifikt skyddar patenten flera olika unika teknologiska lösningar, vilka är mycket betydelsefulla för den innovation, Tumörspecifik Elektroporation, som Bolaget står bakom. En av de viktigaste funktionerna involverar de dynamiska
egenskaperna i plattformen och som skyddar den behandlade vävnaden från icke-reversibel elektroporation, som skapas av en okontrollerad strömnivå och som också kan resultera i en oönskad ablation. Denna funktion är framtagen för
att reducera risken för inflammatoriska bieffekter och för att förbättra den immunologiska responsen.

RESULTATDISPOSITION
Förslag till disposition av Bolagets resultat
Till årsstämmans förfogande står:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

84 269 627
-45 768 441
-12 734 736
25 766 451

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

25 766 451
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Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter .
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RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

3
4

Rörelseresultat

49
2 536
8
2 593

131
1 283
13
1 427

0
2 536
1
2 537

219
1 283
13
1 515

274
-12 218
-4 739

-145
-6 666
-3 665

274
-11 152
-2 601

-309
-5 670
-1 571

-2 816
-171
-19 670

-1 928
148
-12 256

-2 810
-44
-16 333

-1 927
-17
-9 494

-17 077

-10 829

-13 796

-7 979

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

9

-

1 736

441

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

6

-675
-666

-835
-835

-675
1 061

-2 276
-1 835

-17 743

-11 664

-12 735

-9 814

-

-

-

-

-17 743

-11 664

-12 735

-9 814

-17 743
-17 743

-11 664
-11 664

-

-

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
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Not

Koncernen
Moderbolaget
2021/01/01 2020/01/01 2021/01/01 2020/01/01
2021/12/31 2020/12/31 2021/12/31 2020/12/31

BALANSRÄKNING
Not

Koncernen
Moderbolaget
2021/12/31 2020/12/31 2021/12/31 2020/12/31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Patent

7
8

10 391
1 760
12 151

10 629
1 169
11 798

10 391
1 760
12 151

10 629
1 169
11 798

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

73
73

62
62

47
47

58
58

10
11

150
150

0

51
18 981
150
19 182

51
12 889
12 940

12 374

11 860

31 380

24 796

2 251
2 251

1 292
1 292

1 578
1 578

1 122
1 122

649
882
972
2 503
8 682

665
426
263
1 354
1 485

700
646
166
1 512
8 415

50
221
254
216
741
1 317

Summa omsättningstillgångar

13 436

4 131

11 505

3 180

SUMMA TILLGÅNGAR

25 810

15 991

42 885

27 976

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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TILLGÅNGAR

BALANSRÄKNING - FORTS
Not

Koncernen
Moderbolaget
12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020

Eget kapital, koncern
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

4 815
84 270
-47 425
-17 743

3 023
53 694
-35 817
-11 664

23 917
0
23 917

9 236
0
9 236

Eget kapital, moderbolag
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12

4 815
10 390
15 205

3 023
10 028
13 051

84 270
-45 768
-12 735
25 767

53 694
-35 592
-9 814
8 288

40 972

21 339

12,13

0
0

53
53

0

53
53

12,13

53
1 009
0
310
521
1 893

2 658
452
0
3 144
448
6 702

53
874
482
131
373
1 913

2 658
417
0
3 146
363
6 584

25 810

15 991

42 885

27 976
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL

Koncernen 2020
Belopp vid årets ingång 2020-01-01
Resultatdisposition enligt årsstämma
Nyemission
Årets omräkningsdifferens
Årets resultat

1 703

43 454

1 320

10 240

Belopp vid årets utgång 2020-12-31

3 023

Aktiekapital
Belopp vid årets ingång 2021-01-01
Resultatdisposition enligt årsstämma
Nyemission
Årets omräkningsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2021-12-31

53 694

-35 817

Övrigt
tillskjutet Annat eget
kapital
kapital

3 023

53 694

1 792

30 576

-35 817
-11 664

-11 664

9 729
0
11 560
-389
-11 664

-11 664

9 236

Årets
Summa
resultat eget kapital
-11 664
11 664

56
4 815

84 270

-47 425

Fond för
Aktie- utvecklings- Överkurs- Balanserat
kapital
utgifter
fond
resultat

Belopp vid årets ingång 2020-01-01
Resultatdisposition enligt årsstämma
Nyemission
Förändring fond för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2020-12-31

-12 325
12 325

-389

Koncernen 2021

Moderbolaget 2020

-23 103
-12 325

Årets
Summa
resultat eget kapital

1 703

10 016

1 320

43 454

-28 678
-6 902

Årets
Summa
resultat eget kapital
-6 902
6 902

10 240
12

3 023

-17 743
-17 743

10 028

-12
53 694

-35 592

9 236
0
32 368
56
-17 743
23 917

-9 814
-9 814

19 593
0
11 560
0
-9 814
21 339

Bolaget har 6 045 000 st aktier
Moderbolaget 2021

Fond för
Aktie- utvecklings- Överkurs- Balanserat
kapital
utgifter
fond
resultat

Belopp vid årets ingång 2021-01-01
Resultatdisposition enligt årsstämma
Nyemission
Förändring fond för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2021-12-31

3 023

10 028

1 792

53 694

-9 814
9 814

30 576
362

4 815

-35 592
-9 814

Årets
Summa
resultat eget kapital

10 390

-362
84 270

-45 768

-12 735
-12 735

21 339
0
32 368
0
-12 735
40 972

Bolaget har 9 629 055 st aktier
ÅRSREDOVISNING 2021 | Scandinavian ChemoTech AB (publ) 556937-9547
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Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet Annat eget
kapital
kapital

KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar och nedskrivningar
-Övriga ej likviditetspåverkande poster
Räntenetto
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Moderbolaget
2021/01/01
2020/01/01
2021/12/31
2020/12/31

-17 077

-10 829

-13 796

-7 979

2 816
55
-666
-75
-14 947

1 928
-354
-834
48
-10 041

2 810
1 061
-27
-9 952

1 927
-1 834
48
-7 838

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-959
-1 073
-2 204
-19 183

-529
502
1 574
-8 494

-456
-744
-2 066
-13 218

-374
395
1 985
-5 832

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av koncernföretag
Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 126
-54
-150
-3 330

-1 798
-30
-1 828

-3 126
-25
-6 243
-9 394

-1 798
-31
-50
-2 096
-3 975

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyupptagna finansiella skulder
Amortering av finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

32 368
-2 658
29 710

11 559
1 000
-3 579
8 980

32 368
-2 658
29 710

11 559
1 000
-3 579
8 980

7 197
1 485
8 682

-1 377
2 862
1 485

7 098
1 317
8 415

-827
2 144
1 317

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Koncernen
2021/01/01
2020/01/01
2021/12/31
2020/12/31

NOTER
NOT 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3) Årsredovisning och koncernredovisning .
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och omfattar moderbolaget och dess dotterbolag.

Anskaffningsvärdet för dotterbolag 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 tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet med några
undantag; vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 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 och intresseföretag
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.
Andelar i koncernföretag
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till
anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga
värdet om värdenedgången kan antas vara bestående .
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag . Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings prövas årligen .
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter
Koncessioner, patent, licenser och varumärken

5
5-10

Egenutvecklade 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,
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för
att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.
ÅRSREDOVISNING 2021 | Scandinavian ChemoTech AB (publ) 556937-9547
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Dotterbolag
Dotterbolag är företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 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 dotterbolag.

NOTER - FORTS
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte
skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Inventarier, verktyg och maskiner

Antal år
3-5

Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det
första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet
av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det
belopp som redovisas som tillgång. Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och
amortering av skulden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.
Finansiell leasing har ej tillämpats.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden .
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas i resultaträkningen.
Varulager
Varulager är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed
hänsyn har tagits till inkurans.
Finansiella instrument
Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade, det vill säga
med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till det belopp varmed
de förväntas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första redovisningen till upplupet
anskaffningsvärde.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter
betalas och det inte finns förpliktelser; vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs
för lämnade rabatter.
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Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I annat fall är
det operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas
som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgifter fördelas linjärt över leasingperioden.

NOTER - FORTS
Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid levereras .
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt
de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterbolag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av
en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat
resultat utgör inte heller temporära skillnader .
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när Bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och det
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar värderas till den
bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är
väsentlig nuvärdesberäknas förpliktelsen .
NOT 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av rapporter och tillämpning av olika redovisningsprinciper baseras på ledningens bedömningar och på
antaganden och uppskattningar, som anses vara rimliga under rådande förhållanden. Dessa antaganden och uppskattningar grundar sig på erfarenhet och på andra fakturor, inklusive förväntningar på framtida utveckling. För Scandinavian
ChemoTech AB är uppskattningar och värderingar särskilt viktiga vid aktivering och nedskrivning av utvecklingsutgifter.
Värdet bedöms främst baserat på beräknad ekonomisk livslängd samt volym .
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Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
NOT 3 Leasingavgifter
Koncernen
2021
Operationell leasing, inkl. hyra för lokal
Leasingavgifter, årets kostnad
Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

Moderbolaget
2021

2020

2020

647

641

312

272

816
543
0
1 359

346
101
0
447

435
472
0
907

245
0
0
245

De mest väsentliga hyresavtalen avser lokalhyra

Koncernen
2021
7

Medelantalet anställda

2020
7

Moderbolaget
2021
2

2020
2

2020

Moderbolaget
2021

2020

NOT 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
2021
Ränteintäkter koncernföretag
Ränteintäkter övriga
Summa

9
9

0

1 727
9
1 736

441
441

NOT 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader koncernföretag
Räntekostnader övriga
Summa

2020
-835
-835

Moderbolaget
2021
2020
-675
-2 276
-675
-2 276

Koncernen
2021/12/31
2020/12/31
16 151
14 868
2 536
1 283

Moderbolaget
2021/12/31
2020/12/31
16 151
14 868
2 536
1 283

Koncernen
2021
-675
-675

NOT 7 Balanserade utvecklingsutgifter

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Övertaget vid förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 687

16 151

18 687

16 151

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 522
-2 774
-8 296

-3 650
-1 872
-5 522

-5 522
-2 774
-8 296

-3 650
-1 872
-5 522

Redovisat värde

10 391

10 629

10 391

10 629
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NOT 4 Medelantalet anställda

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER - FORTS
NOT 8 Patent

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Koncernen
2021/12/31
2020/12/31
1 169
654
591
515
1 760
1 169

Moderbolaget
2021/12/31
2020/12/31
1 169
654
591
515
1 760
1 169

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 760

1 169

1 760

1 169

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Koncernen
2021/12/31
2020/12/31
268
237
53
31
321
268

Moderbolaget
2021/12/31
2020/12/31
213
182
25
31
238
213

-206
-42
-248

-150
-56
-206

-155
-36
-191

-101
-54
-155

73

62

47

58

NOT 10 Andelar i koncernföretag
Utöver moderbolaget ingår följande bolag i koncernredovisningen .
Företag
Vetiqure AB
Chemotech International Pte Ltd
Scandinavian Meditech LLP

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Redovisat värde

Organisationsnummer
559267-2140
201713838W
LLPIN - AAN - 1264

Säte
Lund
Singapore
Indien

Moderbolaget
2021/12/31
51
0
51

2020/12/31
1
50
51

Moderbolaget
2021/12/31
12 889
6 092
18 981

2020/12/31
10 793
2 096
12 889

Kapitalandel
100%
100%
99,9%

NOT 11 Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde
Utlåning
Redovisat värde
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NOT 9 Inventarier, verktyg och installationer

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER - FORTS
NOT 12 Ställda säkerheter

Företagsinteckningar
Summa

Koncernen
2021/12/31
2020/12/31
0
5 000
5 000
5 000

Moderbolaget
2021/12/31
2020/12/31
0
5 000
5 000
5 000

Koncernen
2021/12/31
2020/12/31
0
53
53
2 658
53
2 711

Moderbolaget
2021/12/31
2020/12/31
0
53
53
2 658
53
2 711

Långfristig del
Kortfristig del
Summa
NOT 14 Koncernuppgifter

Scandinavian MediTech LLP är dotterföretag till Chemotech International Pte Ltd i Singapore. Scandinavian ChemoTech AB upprättar koncernredovisning i vilken denna koncern samt det helägda dotterbolaget Vetiqure AB ingår.

NOT 15 Koncerninterna transaktioner Moderbolaget
2021

2020

Andel av försäljningen som avser koncernföretag
(%)
Andel av inköpen som avser koncernföretag (%)

0%
25,4%

100%
2,9%

Fordringar på koncernföretag (KSEK)
Skulder till koncernföretag (KSEK)

19 681
482

13 109
5

NOT 16 Transaktioner med närstående
Bolagets VD avlönas på marknadsmässiga villkor från dotterbolaget ChemoTech International Pte Ltd.
VDn uppbar under verksamhetsåret 2021 en total ersättning inklusive förmåner och sociala avgifter om
1 796 KSEK (1 655)
Styrelsearvode har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman .
Marknadsmässig ersättning har utgått till styrelseledamöter som har utfört arbete för Bolaget utöver styrelsearbetet.
Den totala ersättningen i form av konsultarvoden har utgått med 335 KSEK (135).

NOT 17 Definition av nyckeltal
Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

20

ÅRSREDOVISNING 2021 | Scandinavian ChemoTech AB (publ) 556937-9547

Penneo dokumentnyckel: 2BEGV-15V7A-DVWU8-KIBKN-7CG4K-QSWHN

NOT 13 Skulder till kreditinstitut

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER - FORTS
NOT 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
COVID-19 har även under 2021 påverkat verksamheten i negativ riktning då Bolaget har tvingats senarelägga leveranser samt utbildning av läkare. Det har även påverkat Bolagets möjligheter att utföra marknadsföringsarbete.
I januari 2022 erhöll Bolaget ISO 13485 certifikat.
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I februari 2022 tecknade ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB avtal med FloridaWild Veterinary Hospital i Deland i
USA .
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