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Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian ChemoTech AB (publ) får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2016–07–01 – 2017–12–31. 

 
 

Förvaltningsberättelse 
 

Information om verksamheten 
 

Bolaget 
ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt 
kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är 
anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer 
tillgänglig cancervård. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva 
Öresundsregionen. 

 
ChemoTechs långsiktiga strategi för verksamheten är att utveckla och ta fram innovativa produkter som 
kan göras tillgängliga för majoriteten av de som drabbas av cancer runt om i världen. Denna ambition 
utgör själen i ChemoTech och innebär att vi strävar efter att varje investerad krona ska hjälpa så många 
cancersjuka som möjligt i världen. 

 
Verksamheten 
Det gångna året har varit händelserikt för ChemoTech, där vi genom en vidareutveckling av vår strategi 
har förstärkt vår position på våra två huvudmarknader - Indien och Filippinerna, men har även genom 
etableringen av marknadsbolaget i Singapore, nu utvidgats till att omfatta större delarna av Sydostasien. 

 
Under året har vi fortsatt att utveckla produkten IQWave™, från version 2.0 till kommande 3.0, vilket 
innebär att vi förbättrar mjukvaran för att säkerställa att läkare och sjukhus inte återanvänder 
behandlingstillbehören. De här tillbehören är utvecklade för att enbart kunna användas en gång, vilket 
innebär att uppgraderingen har stor betydelse för patientsäkerheten och att effekten av behandlingar med 
IQWave™ skall bli så bra som möjligt. ChemoTechs primära strategi för IQWave™ är de 
halvindustrialiserade länderna i Asien, Mellanöstern och Afrika. Oberoende av detta, togs våren 2017 
beslut om CE-märkning för att produkten skall kunna bli tillgänglig även för den europeiska marknaden i 
framtiden, samt andra marknader utanför Europa där CE-märkning är ett krav. Dokumentationsarbetet 
inleddes under året och Bolaget rekryterade en produkt- och R&D-chef som har lång erfarenhet av de 
regulatoriska frågorna i sammanhanget. Under hösten fortsatte arbetet med hög intensitet. 

 
Under året har vi dessutom arbetat med att förbättra våra unika behandlingsapplikatorer och de unika 
engångsartiklarna för IQWave™. 

 
Företaget har sitt säte i LUND. 

 
Marknader 
Indien 
Under året har ChemoTech stärkt ledningen i Indien med nyckelpersoner som bidrar med lång och 
relevant branscherfarenhet från den indiska marknaden. Sedan bolagets nya styrelseordförande Ashim 
Purohit tillträdde under 2017, har det skett många positiva förändringar. ChemoTech har bland annat 
effektiviserat försäljningsprocessen genom att lägga mer fokus på att involvera sjukhusens ledning i ett 
tidigare skede, vilket förhoppningsvis kommer att leda till kortare beslutsvägar och större intern aktivitet  
i utvärderingsskedet. I Chennai kommer Bolaget att fokusera på att etablera samarbete med en agent eller 
återförsäljare, som redan har inarbetade kanaler till offentliga upphandlingar. Vi anser, att med hjälp av 
detta distributionssätt kunna dra nytta av distributörens redan uppbyggda erfarenhet och relationer. 
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Filippinerna 
I Filippinerna har vi initialt valt att samarbeta med en lokal distributör. Anledningen är att i Filippinerna 
krävs det en stor investering av eget kapital för utländska aktörer att starta ett eget bolag. Avtalet är 
skrivet så att distributören inte har rätt till någon marginal i utbyte mot att ChemoTech står för samtliga 
kostnader. Den dag ChemoTech väljer att starta ett eget dotterbolag övergår samtliga intressen och 
licenser direkt i ChemoTechs ägo. 

 
Till skillnad från Indien är det bland privata sjukhus som ChemoTech har haft störst framgång i 
Filippinerna. Bolaget fick ett tidigt genombrott genom samarbetet med Asian Hospital and Medical 
Center ('AHMC') i Manila som med hjälp av sitt egna Centre of Excellence, utbildar läkare till att bli 
licensierade användare av IQWave™. I nuläget pågår diskussioner om hur AHMC skall kunna erbjuda 
behandlingar med IQWave™. 

 
Kliniska studier 
Första generationens elektrokemoterapi, ESOPE, har enligt flera tidigare genomförda studier visat sig ha 
en svag effekt på större tumörer (>2,5 cm). ChemoTechs ambition är att under våren 2018, initiera en ny 
studie på ett eller flera statliga sjukhus i Indien, för att kunna påvisa hur effektiv IQWave™ och 
D-EECT-protokollet är, d v s andra generationens elektrokemoterapi, på större tumörer, oavsett om det 
är huvud- och halscancer eller bröstcancer. 

 
Finansiell ställning 
Chemotech har efter räkenskapsårets slut säkrat en kredit på 2 250kSEK, vilket kommer ta Bolaget förbi 
halvårsskiftet även om Bolaget inte skulle generera intäkter. Denna tillsammans med antingen 
- en ökad försäljning; 
- en nyemission; 
- en industriell partner 
eller en kombination av en eller flera av ovan punkter - skall säkra ChemoTechs finansiella framtid. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 
- Kraftigt övertecknad nyemission i Scandinavian ChemoTech AB inför notering på Nasdaq First North 
den 6 december 2016. 

 
- Scandinavian ChemoTech AB erhåller godkännande i Indien för import och försäljning av IQWave™. 

 
- Scandinavian ChemoTech AB har signerat ett ”Letter of Intent” med Asian Hospital and Medical 
Center för etablering av ett ”Center of Excellence” i Manila, Filippinerna. 

 
- Scandinavian ChemoTech AB har skrivit sin andra viljeförklaring ”Letter of Intent” i Filippinerna. 
Enligt avtalet ska MMC genomföra och utvärdera behandlingar med hjälp av IQWave™. 

 
- Scandinavian ChemoTech AB har fakturerat det indiska dotterbolaget för 20 behandlingar till ett pris 
om 200 EUR per behandling, vilket är något lägre än normalt marknadspris. Det rabatterade priset utgör 
en del i den marknadsetablering som ChemoTech för närvarande genomför i Indien. 

 
- Två utvärderingsbehandlingar genomförda med Bolagets produkt IQWave™ vid Makati Medical 
Center i Manila. 

 
- Bolagets distributör i Filippinerna, SPA Inc., fick den 29 mars, ett så kallat ”COE” (Certificate of 
Exemption) från filippinska FDA. Detta certifikat ger distributören rätt att sälja IQWave™ till sjukhus i 
Filippinerna. 
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- Den 31 maj 2017 hölls en extra bolagsstämma. Stämman beslöt att förlänga Bolagets räkenskapsår och
därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.

- Den 15 juni 2017 tecknade Scandinavian ChemoTech AB ett LOI (Letter of Intent) med Amrita
Institute of Medical Sciences (AIMS) i Kerla, Indien. AIMS i Kerla är ett fullservicesjukhus med över 1
000 bäddar och hanterar nästan 3 000 patienter dagligen.

- I juni förstärkte Scandinavian ChemoTech AB den medicintekniska ledarkompetensen i det indiska
dotterbolaget genom att utse Ashim Purohit till ny styrelseordförande i dotterbolaget. Ashim har lång
erfarenhet från den medicintekniska branschen och har nyligen lämnat Getinges indiska dotterbolag, där
han var VD i 13 år.

- ChemoTech förstärkte den indiska organisationen genom att tillsätta Prabhat Rastogi som CFO för det
indiska bolaget.

- Utvärderingar av IQWave™ har under kvartalet genomförts på sjukhus i Kerla och Calcutta. Dessa
beräknas pågå året ut.

- ChemoTech påbörjar flytt av indiska huvudkontoret från Chennai till Mumbai.

- I oktober blev Maria Persson utsedd till Produkt- och R&D-chef. Hon övergick som anställd den 1
december.

- Kvartalsrapporten för femte kvartalet blev tidigarelagd med två dagar från 15 november till 13
november, med anledning av att vi kommer presentera ChemoTech på Stora Aktiedagen i Stockholm på
måndagen den 13 november.

- ChemoTechs IQWave™ har använts vid behandling av ny cancerindikation Adenocarcinom i rektum
(Perinealt recidiv).

Ägarförhållanden 

Största aktieägarna per den 31 december 2017 Antal aktier (A/B) Antal röster Röster% 
Mohan Frick (privat och genom bolag) 366 579 936 579 39,6% 
Göran Hellers (genom bolag) 337 000 667 000 28,2% 
Martin Jerndal 92 242 92 242 3,9% 
Elbema Fastigheter AB 75 005 75 005 3,2% 
Anders Frick 56 991 56 991 2,4% 
Urban Jansson 38 500 38 500 1,6% 
Karin och Christer Johanssons Stiftelse 37 500 37 500 1,6% 
Bertil Persson 37 175 37 175 1,6% 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 36 892 36 892 1,6% 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 36 082 36 082 1,5% 
Övriga  348 534 348 534 14,8% 

Totalt 1 462 500 2 362 500 100,0% 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 
 (18 mån)    
Nettoomsättning 41 14 0 0 
Resultat efter finansiella poster -12 431 -1 181 -28 -6 
Soliditet (%) 80,1 13,1 70,2 0,0 

 
 

       

Resultatdisposition 
      

Styrelsen föreslår att (kronor):       

Överkursfond    23 298 098   

Balanserat resultat    -4 955 548   
Årets förlust    -12 435 237   

    5 907 313   

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

    
5 907 313 

  

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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 Resultaträkning        Not    2016-07-01        2015-07-01 
  -2017-12-31 

(18 mån) 
-2016-06-30 

 
Nettoomsättning 

  
40 662 

 
13 894 

Aktiverat arbete för egen räkning  3 908 836 781 346 
Övriga rörelseintäkter  24 139 0 
  3 973 637 795 240 

Rörelsens kostnader 
   

Handelsvaror  -108 435 -7 881 
Övriga externa kostnader  -12 531 578 -1 807 538 
Personalkostnader 2 -2 851 926 -128 872 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

  
-811 859 

 
0 

Övriga rörelsekostnader  -28 254 0 
  -16 332 052 -1 944 291 
Rörelseresultat  -12 358 415 -1 149 051 

Resultat från finansiella poster 
   

Resultat från andelar i koncernföretag 3 22 238 0 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  199 101 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -99 259 -31 884 

  -76 822 -31 783 
Resultat efter finansiella poster  -12 435 237 -1 180 834 

Resultat före skatt 
 

-12 435 237 -1 180 834 

Årets resultat  -12 435 237 -1 180 834 
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-06-30 

 

 
 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 
   

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 

 
4 

 
6 145 107 

 
3 005 148 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 

 
5 

 
216 695 

 
28 288 

  6 361 802 3 033 436 

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 6 129 424 0 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 7 643 13 367 
Fordringar hos koncernföretag 8 1 032 589 0 

  1 033 232 13 367 
Summa anläggningstillgångar  7 524 458 3 046 803 

Omsättningstillgångar 
   

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  37 677 0 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  0 13 894 
Fordringar hos koncernföretag  2 974 51 969 
Övriga fordringar  427 416 181 737 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  216 634 33 827 
  647 024 281 427 

Kassa och bank 
 

4 634 460 3 324 549 
Summa omsättningstillgångar  5 319 161 3 605 976 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

12 843 619 6 652 779 
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-06-30 

 

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 9 
  

Bundet eget kapital    
Aktiekapital  638 882 100 000 
Fond för utvecklingsutgifter  3 740 984 0 
  4 379 866 100 000 

Fritt eget kapital    

Överkursfond  23 298 098 1 983 200 
Balanserad vinst eller förlust  -4 955 548 -33 730 
Årets resultat  -12 435 237 -1 180 834 

  5 907 313 768 636 
Summa eget kapital  10 287 179 868 636 

Långfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut 10 447 368 750 000 

Kortfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut  157 895 0 
Leverantörsskulder  1 013 574 236 066 
Övriga skulder  202 805 4 647 389 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  734 798 150 688 
Summa kortfristiga skulder  2 109 072 5 034 143 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

12 843 619 6 652 779 
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Rapport över förändring av eget kapital 
 

  
Aktie- 

kapital 

 
Fond för 

utv.kostnad 

 
 

Överkurs- 

fond 

 
Balanserat 

resultat 

 
Årets 

resultat 

 
 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 100 000  1 983 200 -33 730 -1 180 834 868 636 
Fondemission 400 000  -400 000   0 
Nyemission, netto efter 
emissionskostnader 

 
138 882 

  
21 714 898 

   
21 853 780 

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 

    
-1 180 834 

 
1 180 834 

 
0 

Fond för utv.kostnader  3 740 984  -3 740 984  0 
Årets resultat     -12 435 237 -12 435 237 
Belopp vid årets utgång 638 882 3 740 984 23 298 098 -4 955 548 -12 435 237 10 287 179 
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Kassaflödesanalys 
 
 
 
 

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -12 358 415 -1 149 051 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 
avskrivningar 

 
811 859 

 
0 

Erhållen ränta 199 101 
Erlagd ränta -99 259 -31 884 
Betald skatt 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 
-11 645 616 

 
-1 180 834 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
  

Minskning(+)/ökning(-) av varulager -37 677 0 
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -365 597 -248 671 
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder -2 925 071 5 014 515 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 973 961 3 585 010 

Investeringsverksamheten 
  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 125 529 -3 012 498 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -144 119 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -643 -13 367 
Förändring av långfristiga fordringar -996 985 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 267 276 -3 025 865 

Finansieringsverksamheten 
  

Nyemission 21 853 780 2 003 200 
Upptagna lån 0 750 000 
Amortering av lån -302 632 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 551 148 2 753 200 

Årets kassaflöde 1 309 911 3 312 345 

Likvida medel vid årets början 
  

Likvida medel vid årets början 3 324 549 12 204 
Likvida medel vid årets slut 4 634 460 3 324 549 

Not 2016-07-01 2015-07-01 
 -2017-12-31 -2016-06-30 
 (18 mån)  
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid 
upprättandet av finansiella rapporter. 

 
Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. 

 
Värderingsprinciper m.m. 
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 
förknippade 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. 

 
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. 

 
Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av utifrån den bedömda nyttjandeperioden på 5 år, vilken baserar 
sig på analyser av hur lång tid tillgången kommer att tillföra värden till koncernen. 

 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5-10 år 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 
Leasing 
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas 
linjärt över leasingperioden. 
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Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga 
värdepappersinnehav 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 
motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid 
anskaffningstillfället. 

 
Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som 
redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas 
till nominellt belopp. 

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

 
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. Återvinningsvärdet 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 
resultaträkningen, 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 temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen vilken för närvarande är 22%. 

 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
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 underskottet kan 
utnyttjas mot framtida överskott. Bolaget har således ingen skattekostnad och inte heller någon värdering 
av uppskjuten skatt. 
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Avsättningar 
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad 
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 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk 
enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. 

 
Koncernförhållanden 
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 
3§ upprättas ingen koncernredovisning. 

 
 

Not 2 Medelantalet anställda  
 2016-07-01 2015-07-01 
 -2017-12-31 -2016-06-30 

Medelantalet anställda 3 1 

 
Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag 

  

 2016-07-01 2015-07-01 
 -2017-12-31 -2016-06-30 

Resultat vid avyttring av dotterbolag i Indien 22 238 0 
 22 238 0 
 

Not 4 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
 2017-12-31 2016-06-30 

Ingående anskaffningsvärden 3 033 436 20 938 
Årets aktivering 3 908 836 3 012 498 
Omklassificeringar -28 288  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 913 984 3 033 436 

Ingående avskrivningar 0 0 
Årets avskrivningar -768 877  
Utgående ackumulerade avskrivningar -768 877 0 

Utgående redovisat värde 6 145 107 3 033 436 
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Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
 2017-12-31 2016-06-30  

Ingående anskaffningsvärden 
 

0 0 
Inköp  188 407  
Omklassificeringar  28 288  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  216 695 0 

Utgående redovisat värde 
 

216 695 0 

 
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 

   

  2017-12-31 2016-06-30 

Ingående anskaffningsvärden 
 

0 0 
Inköp  144 119 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  144 119 0 

Ingående avskrivningar 
 

0 0 
Årets avskrivningar  -14 695 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -14 695 0 

Utgående redovisat värde 
 

129 424 0 

 
Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag 

   

Kapital- 
Namn andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

2017-12-31 2016-06-30 

Scandinavian Meditech Pvt Ltd 99,9% 99,9% 1 000 0 13 367 
ChemoTech International Pte. Ltd 100% 100% 100 643 0 

   643 13 367 

Org.nr Säte 
   

 
Scandinavian Meditech Pvt Ltd U5900TN2015F 

Chennai, 
Indien 

   

ChemoTech International Pte. 
Ltd 201713838W 

Singapore, 
Singapore 

   

 
Under året har bolaget i Indien sålts till dotterbolaget i Singapore. 
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Not 8 Fordringar hos koncernföretag  
 2017-12-31 2016-06-30 

Tillkommande fordringar 1 032 589 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 032 589 0 

Utgående redovisat värde 1 032 589 0 

Avser dotterbolaget i Singapore.   

 
Not 9 Antal aktier och kvotvärde 

  

 
Namn 

Antal 
aktier 

Kvot- 
värde 

Antal A-Aktier 450 000 0,44 
Antal B-Aktier 1 012 500 0,44 

 1 462 500  
 

Det totala antalet aktier uppgår till 1 462 500 aktier fördelat på 450 000 aktier av serie A (tre röster per 
aktie) och 1 012 500 aktier av serie B (en röst per aktie). Det totala aktiekapitalet i Bolaget uppgår 
638 882 kronor och totalt antal röster till 2 362 500. 

 
 

Not 10 Skulder till kreditinstitut  
Lånebelopp 

 
Lånebelopp 

Långivare Almi Företagspartner 2017-12-31 2016-06-30 
Långfristig del 447 368 750 000 
Kortfristig del 157 895 0 

 605 263 750 000 
 
 

Not 11 Transaktioner med koncernbolag 
Bolaget har haft transaktioner på marknadsmässiga villkor med koncernbolag under räkenskapsåret 
enligt följande: 

 
 2017-12-31 2016-06-30 

Nettoomsättning 40 662 0 
 40 662 0 

Avser fakturering till dotterbolag i Indien.   
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Not 12 Transaktioner med närstående 
Bolaget har haft transaktioner på marknadsmässiga villkor med närstående under räkenskapsåret enligt 
följande: 

 
 2017-12-31 2016-06-30 

Konsultarvode till VD 777 201 819 000 
Lön till VD 623 196 0 
Sociala avgifter för VD 195 808 0 
Styrelsearvode inkl sociala avgifter 251 545 0 

 1 847 750 819 000 
 

Konsultarvode till VD avser under året tiden fram t o m 2016-11-30, då VD övergick till anställning i 
Bolaget. 
Inget pensionsavtal finns för VD. 

 
 

Not 13 Ställda säkerheter  
 2017-12-31 2016-06-30 

 
Företagsinteckningar 

 
750 000 

 
750 000 

 750 000 750 000 
 
 

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
- ChemoTech inleder det nya året med ett nytt distributörsavtal med Abex Medical System Sdn. Bhd 
'ABEX' i Kuala Lumpur, Malaysia, som dessutom garanterar order av minst en IQWave™. 

 
- Förändringar i ChemoTechs styrelse skedde fredag 26 januari, då Arne Bernroth, som redan tidigare 
aviserat att han inte är tillgänglig för omval vid kommande årsstämma, utträde ur styrelsen av personliga 
skäl. Valberedningen kommer att nominera Ingalill Forslund Larsson i samband med kallelsen till 
årsstämman. Bolaget tackar Arne för hans engagemang och styrelsearbete i bolagets utveckling och 
beklagar hans avgång. 
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter 
stämmer med faktiska förhållanden. 

 
 

Lund den 7 februari 2018 
 
 
 
 

Lars Peter Harbing Anders Frick 
Ordförande 

 
 
 

Martin Jerndal Göran Hellers 
 
 
 
 

Mohan Frick 
Verkställande direktör 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till bolagsstämman i Scandinavian ChemoTech AB 

Org. nr 556937-9547 
 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Scandinavian 

ChemoTech AB för räkenskapsåret 1 juli 2016 - 31 december 

2017.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Scandinavian ChemoTech AB:s finansiella 

ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella 

resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen 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 

ChemoTech AB 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. 

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt 

drift 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 

uppmärksamheten på att bolagets förmåga att fortsätta 

verksamheten är beroende av att den i förvaltningsberättelsen 

angivna och planerade finansiering blir framgångsrik.  

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 på fel. 

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 verksam-

heten 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 på fel, 

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 fel 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 på fel, 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 fel, 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 eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som vi identifierat under revisionen. 

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 ChemoTech AB för räkenskapsåret 1 juli 2016 

- 31 december 2017 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 

ChemoTech AB 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, medels-

förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 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. 

 

Lund 2018-02-07 

 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

 

 

Karin Löwhagen 

Auktoriserad revisor 
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