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Grunden i MedicaNatumins verksamhet 
är att erbjuda innovativa produkter och 
starka varumärken från en hållbar och 
vetenskaplig bas. Företagets utgångs-
punkt är att ha en stark position på den 
nordiska marknaden parallellt med att 
man utvecklar internationella samarbeten. 
Målet är att bidra till en positiv hälsotrend 
och erbjuda förbättrad livskvalitet genom 
produkter som behandlar eller stödjer 
människokroppens olika funktioner.

MedicaNatumin strävar efter att driva ett 
hållbart företag ur ekonomiska, sociala, 
etiska och miljömässiga perspektiv.  
Företaget följer som minimum gällande  
kvalitets- och miljölagstiftning, för-
ordningar och övriga bestämmelser. 
Huvudkontor och produktion finns 
i Jönköping respektive Habo och 
dotterbolag i Tønsberg. 
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Din livskvalitet 
och ditt 

välbefinnande  
— vår omtanke

VISION

Att främja livskvalitet och hälsa ska vara de 
drivande krafterna i organisationen i alla led. 

Från idé till upplevelsen av våra produkter och 
tjänster hos kunder och konsumenter.
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Ett år av 
återhämtning  
och utveckling

Generellt under året
Arbetet med att anpassa koncernen till de förändrade förutsätt-
ningarna som pandemin medfört var intensivt. Målsättningen har 
varit att genomföra åtgärder som resulterar i långsiktigt lönsam 
och hållbar tillväxt i samarbete med strategiska kunder. Prioriterade 
delar i arbetet har varit att höja aktivitetsnivån inom strategisk för- 
säljning, genomföra organisationsförändringar samt tillsätta ytter- 
ligare resurser för digital marknadsbearbetning. Produktutveckling 
har fortsatt varit högt prioriterat. 

Mot bakgrund av det instabila världsläget fattade styrelse och  
ledningsgrupp ett strategiskt beslut om att fokusera export- 
satsningar primärt till den nordiska marknaden med målsättningen 
att bygga starka varumärken och ta marknadsandelar. 

Försäljning och marknad Norden 
Under året genomfördes en rad genomgripande strategiska och 
organisatoriska insatser inom Medica Clinical Nord. Vi har sett 
en tydlig ökning av försäljning via e-handel och apotek, medan 
vi har tappat något i traditionella butiksled. I logistikkedjan var det 
fortsatt oroligt med förseningar och prishöjningar. 

Bolaget har lyckats bibehålla hög försäljningsnivå av Ester-C, 
mycket tack vare ett generellt ökat intresse för immunstärkande 
kosttillskott. Vi stärkte distributionen med listningar på apotek och  
ökade medvetenheten kring produkten hos våra målgrupper. 
Följaktligen har vi goda förhoppningar om fortsatt positiv 
utveckling för Ester-C. 

Under året pågick arbete med att ytterligare förbättra formu-
leringar och uppdatera förpackningsdesign för den klassiska 
hudvårdsserien Jabushe. Under sista kvartalet lanserades de 
första omarbetade produkterna. Ytterligare Jabushe-produkter 
lanseras under våren 2022, parallellt med riktad marknadsföring i 
flera kanaler. 

Vi har börjat se resultat av det genomgripande förändrings- 
arbete som pågått i bolaget under 2020-2021. Det ger oss goda 
förutsättningar för 2022.   

Efter ett riktigt bra år med hög omsättning och starkt rörelse- 
resultat 2020 följde ett än bättre 2021 för vår norska verksamhet 
Vitalkost. Bolaget har lyckats att ytterligare bredda distributionen 
i enlighet med lagd kanalstrategi. Försäljningen av de ekologiska 
dryckerna i produktserien Kolonihagen Soda hade en mycket  
positiv utveckling. Dryckerna säljs i 1 100 butiker i norska daglig- 
varuhandeln. Under året lanserades fyra nya smaker. Även 
försäljning av kosttillskott via apotek och e-handel har haft en 
successiv och stadig ökning, bland annat tack vare listningar av 
kosttillskotten Femarelle och aminoJern. 

Under fjärde kvartalet lanserades bolagets kosttillskottserie Shift 
på den kinesiska marknaden med positivt mottagande. 

Försäljning och marknad på export 
Exportaffären var fortsatt utmanande. En ljusning noterades i 
slutet av året då projekt och lanseringar som blivit framflyttade 
till viss del började ta fart. Det gäller bland annat fotkrämen 
som utvecklats för Orkla Care; Salvequick/Salvelox Foot 
Rescue. Vi har förhoppningar om fortsatt tillväxt under 2022. 

Produktutveckling och produktion 
Vår tillverkningsenhet Natumin Pharma hade ett lågt kapacitets-
utnyttjande under de tre första kvartalen. Under slutet av året 
ökade dock orderingången, mycket tack vare nya avtal inom 
kontraktstillverkning. Även effektiviteten ökade tack vare att en 
ny blistermaskin togs i bruk. 

Under året ökade priserna för flera nyckelråvaror, förpacknings- 
material och transporter. Vi hade också störningar i leverantörs- 
kedjan som väntas bestå även under 2022. Dessa utmaningar 
är globala och välkända problem som har uppstått till följd 
av pandemin. Oroligheterna i leverantörsledet har också 
medfört positiva effekter. Vi ser nämligen en ökad efterfrågan 
på kontraktstillverkning från europeiska aktörer som vill trygga 
sin produktion närmare sina marknader. Marknadsmässigt 
avslutades året på ett stabilt sätt. 

2022 har inletts med ökad produktionstakt i anläggningen 
och ett stabilt orderläge. Arbete med att utöka bemanning 
och maskintider har inletts för att kunna möta efterfrågan. Vi 
ser även över möjligheterna till nya investeringar för att öka 
genomloppshastigheten i produktionen.

Framåtblick 
Vi har genomfört stora strategiska förändringar inom  
MedicaNatumin under 2020 och 2021 med målsättningen 
att nå tillväxt och stabil lönsamhet. Min bedömning är att den 
återhämtning vi sett under de sista månaderna av 2021 till stor 
del är ett resultat av de insatser vi genomfört och att vi står 
väl rustade för framtiden. Det finns fortsatt god potential för 
ett antal produkter att utvecklas ytterligare. Vi har också flera 
intressanta aktiviteter och projekt planerade som förväntas 
bidra till den fortsatta tillväxten.

Den 29 april höll MedicaNatumin en extra bolagsstämma där 
våra aktieägarare röstade ja till affären med Humble Group. 
Med optimism och förväntan ser vi nu fram emot att fortsätta 
vår tillväxtresa i vår nya koncernstruktur.

Peter Hencz

CEO/VD MedicaNatumin

Den globala corona-pandemin hade fortsatt negativ effekt på koncernens verksamhet och utfall för 
2021, framförallt under första halvåret som var tufft för de svenska dotterbolagen, Medica Clinical Nord 
och Natumin Pharma. Andra halvåret präglades dock av en tydlig uppgång. Vår norska verksamhet 
Vitalkost visade på fortsatt stark utveckling under året. 

Den totala omsättningen för 2021 uppgick till 218,7 MSEK (211,3) och EBIT -10,6 MSEK (-7,1). 

Den 29 mars kommunicerade vi att vi ingår ett bindande aktieöverlåtelseavtal tillsammans med  
Humble Group avseende överlåtelse av aktierna i våra dotterbolag. Affären godkändes av beslut på 
extra bolagsstämman 29 april i MedicaNatumin. 

Målsättningen har varit 
att genomföra åtgärder 
som resulterar i långsiktigt 
lönsam och hållbar tillväxt
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Jabushe gör entré med 
nya formuleringar och 
förpackningar

Jabushe har erbjudit effektiv 
hudvård för människor som vill 
framhäva sin naturliga skönhet 

sedan 2002. Under senaste året 
har alla produkter i serien upp-
graderats för att ge ytterligare 
förbättrad effekt. Produkterna 

marknadsförs och säljs av Medica 
Clinical Nord. Utveckling och 
produktion sker hos Natumin 

Pharma i Västergötland. 

Nylanseringen 
av en skönhets-
klassiker

Revolutionerande resultat med forskning som bas
Hudvården från Jabushe – aktiv hudvård med bevisad effekt 
mot hudens ålderstecken – har väldokumenterad effekt och är 
baserad på gedigen svensk forskning. Studien bakom produk-
terna är godkänd och granskad av forskningsetiska kommittén 
vid Karolinska sjukhuset, samt blev som första skönhetsprodukt i 
världen publicerad i den erkända vetenskapliga tidskriften British 
Journal of Dermatology (2003:149:841-849).

Grunden i de effektiva anti age-produkterna från Jabushe är den 
aktiva formulan med QAL-100 som ger synliga och mätbara 
resultat på rynkor, fina linjer och andra ålderstecken. QAL-100 
innehåller en kombination av Q10, acetylkarnitin och liponsyra 
som minskar rynkdjupet och porernas storlek, såväl som pig-
mentförändringar samt gör att huden blir spänstigare och slätare 
med en ungdomlig lyster.

Hela serien i butik och online
Det är inte bara produkterna som har förnyats 
och förbättrats; hela varumärket har fått ett 
lyft. Upplevelsen i form av texturer och dofter 
har uppdaterats och förpackningarna har fått 
ny design. Sortimentet omfattar ett antal aktiva 
hudvårdsprodukter där flera av produkterna 
är multifunktionsprodukter för en snabb och 
effektiv hudvårdsrutin. 

Nylanseringen av Jabushe inleddes under 
sista kvartalet 2021 och fortsätter under våren 
2022 med riktad marknadsföring i flera kanaler. 
Jabushe säljs via apotek, nätapotek, butiker som 
Lyko, Åhlens och Kicks samt hälsofackhandeln. 
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Effekt och 
kvalitet från 
naturen

SHIFT™ High End Supplements är Vitalkosts egna varumärke 
inom kosttillskott. SHIFT lanserades 2010 och är idag en ledande 
kosttillskottserie på den norska marknaden. Produkterna efter-
frågas av människor som är måna om att hitta effektiva produkter 
med bra råvaruinnehåll som samtidigt är skonsamma för kroppen.

Aktiva, högkvalitativa råvaror 
SHIFT™-serien består av effektiva kosttillskott med högkvalitativa ingredienser som i 
första hand kommer från naturen. Råvarorna väljs genom en noggrann urvalsprocess 
där effekt och kvalitet är de viktigaste kriterierna. 

Produkterna innehåller både örter, svampar och bär som traditionellt används i 
österländsk medicin samt innovativa, väldokumenterade mineraler och enzymer som 
lätt tas upp av kroppen. Råvarorna hämtas från hela världen medan produktionen av 
SHIFT-serien sker i Norge. Produkterna är veganska och certifierade av The Vegan 
Society. 

Idag består SHIFT av 21 produkter. Serien vidareutvecklas kontinuerligt baserat på ny 
forskning och innovativa råvaror. En viktig del av Shifts framgång är just lyhördhet för 
nya rön, kundernas behov och önskemål samt snabba utvecklingsprocesser. 

Finns i hälsofackhandeln och på apotek
SHIFT säljs via hälsofackhandel och e-handel, inklusive nätapotek samt hos flera fristå-
ende aktörer. Förutom distribution i Norge har Vitalkost numera även en framgångsrik 
export av SHIFT-serien till Kina.

SHIFT™-serien  
- en storsäljare på 
norska marknaden
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Hållbarhetsarbete
Ett hållbart företagande är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. 
Inom MedicaNatumin finns en medvetenhet om vårt samhällsansvar. Vårt mål är 
att kunna tillgodose samtliga intressenters krav och önskemål och därigenom 
bedriva en hållbar verksamhet avseende såväl ekonomiska som sociala och 
miljömässiga aspekter. Agenda 2030 innehåller 17 mål där MedicaNatumin har 
möjlighet att påverka bland annat följande:

Vårt mål är att bidra till en positiv hälsotrend och erbjuda 
förbättrad livskvalitet genom produkter som behandlar och/
eller stödjer kroppens olika funktioner. Säkra produkter av 
god kvalitet garanteras genom ett långsiktigt arbete enligt 
internationella standarder och regelverk. 

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

3

Vårt dotterbolag Vitalkost är stolt sponsor till utbildnings-
projektet Zimlat for life. Projektet bedrivs utanför Mombasa 
och har sedan starten 1997 gett tusentals fattiga barn skol-
gång, utbildning och därmed goda förutsättningar för ett 
självständigt liv. 

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

4

Vi arbetar för en jämställd och jämlik organisation med 
lika möjligheter oavsett ålder, kön och sexuell läggning. 
Lönekartläggning visar att ingen lönediskriminering finns 
där män och kvinnor innehar liknande roller.

JÄMSTÄLLDHET

5

Vi använder bara el från förnybara källor, däribland från de 
solceller som är installerade på taket på vår produktions-
anläggning. Under 2021 producerades 244.190 kWh. Vi 
har konsumerat 154.740 kWh av dessa, vilket motsvarar 31 
procent av årets totala elförbrukning.

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

7

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång för framgång. 
Flertalet åtgärder görs för att skapa en arbetsmiljö där våra 
medarbetare mår bra, såväl fysiskt som psykiskt och socialt. 

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

8

Vår strategi bygger på att utveckla unika produkter baserade 
på innovativa ingredienser för att främja våra prioriterade 
hälsoområden alternativt för att adressera nya nischområden.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

9

Vi följer upp vår miljöpåverkan kontinuerligt och arbetar 
aktivt med ständiga förbättringar i syfte att minimera negativa 
konsekvenser för människors hälsa och miljön. Här omfattas 
exempelvis ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. 

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

12

En viktig del av vårt arbete är att välja hållbart producerade 
ingredienser till våra produkter. Vi tar exempelvis aktivt ansvar 
för vår användning av palmolja genom vårt medlemskap i The 
Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). 

EKOLOGISK OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

15

Vår Code of Conduct innehåller internationellt erkända krav 
rörande mänskliga rättigheter, arbetstagarrätt samt miljöskydd. 
Alla våra leverantörer av produkter och tjänster ska efterleva 
Code of Conduct.

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

16

Agenda 2030
DEN 25 SEPTEMBER 2015 ANTOG FN:S GENERALFÖRSAMLING 
DEN HISTORISKA RESOLUTIONEN AGENDA 2030 FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING. AGENDAN INNEBÄR ATT ALLA 193 MEDLEMSLÄNDER 
I FN FÖRBUNDIT SIG ATT ARBETA FÖR ATT UPPNÅ EN SOCIALT, 
MILJÖMÄSSIGT OCH EKONOMISKT HÅLLBAR VÄRLD TILL ÅR 2030. 
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Enligt arbetsmiljölagen ska vi som arbetsgivare jobba 
systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala 
arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska utgå från metodiken 
som finns i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, det 
vill säga undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp 
arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

På MedicaNatumin genomför vi årligen en medarbetar-
undersökning som kartlägger hur alla medarbetare upplever 
sin arbetssituation och arbetsmiljö. När undersökningen är 
genomförd använder vi resultatet för att i arbetsgrupperna 
diskutera och besluta om aktiviteter för att förbättra 
arbetsmiljön. Indexet för medarbetarundersökningen 
redovisas i ett värde från 0 till 100. Resultatet för 
MedicaNatumin 2021 var i det högsta spannet med ett index 
på 82, vilket visar att organisationen anser att det mesta 
fungerar bra eller mycket bra.

<  29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år <

25

20

15

10

5

0

Våra 
medarbetare

Vår vision som handlar om omtanke, livskvalitet 
och välbefinnande gäller i högsta grad även 
vår egen organisation. Inom MedicaNatumin 
arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska ha 
en hälsosam livsstil. Vi erbjuder friskvårdsbidrag 
och träning på arbetstid. Vi erbjuder även alla 
medarbetare regelbundna hälsokontroller genom 
ett samarbete med företagshälsovården. 

Fokus på individen

Vårt mål är att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas 
inom företaget i linje med våra strategier och målsättningar 
samt våra medarbetares ambitioner. Varje medarbetare 
sätter tillsammans med sin chef individuella mål med 
kompetenshöjande insatser enligt vår process för mål- och 
utvecklingssamtal. 

70

60
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40

30

20
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0

2021 2020 2019 2018 2017

2021 2020 2019 2018 2017

100

80
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40
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Män Kvinnor

Index medarbetarundersökning

0-33 mycket lågt resultat 34-66 lågt/halvbra resultat 67-100 bra/mycket bra resultat

2021 Index 82

Inom MedicaNatumin 
arbetar vi aktivt för att 
våra medarbetare ska ha 
en hälsosam livsstil.

Medelantal anställda

Åldersstruktur anställda

Könsfördelning
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MedicaNatumin-aktien introducerades 2009-10-26 och handlas på Nordic Growth Market (NGM)  
SME i Sverige under kortnamnet MEDNA.

Aktien 
och ägarbild

Antal aktier och aktieägare

Det totala antalet aktier vid årets utgång uppgick till 375 989 277 st (375 
989 277) och det totala antalet aktieägare uppgick till 1 618 st (1 904). 

Omsättning och köpkurs

Under perioden januari-december 2021 omsattes 81 808 617 aktier (114 
296 756). Högsta betalkurs var 0,42 kr (0,59) och lägsta betalkurs var 
0,20 kr (0,25). Det sammanlagda värdet av handeln i aktien uppgick till 
25 002 TSEK (44 056). Aktien sjönk under 2021 med 34,2% (-30,6%) i 
jämförelse med OMX Stockholm PI som steg med 35,0% (12,9). 

Optionsprogram

Det fanns inga utestående optionsprogram på balansdagen.  

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2021 ska utgå. 

Marknadsinformation

MedicaNatumins främsta informationskanal är bolagets webbplats, 
www.medicanatumin.se. Här offentliggörs alla pressmeddelanden och 
finansiella rapporter.

Finansiell kalender 2022

MedicaNatumin skall lämna korrekt, relevant 
och tillförlitlig information samtidigt till 
alla parter. Offentliggörande sker enligt 
föreskrifterna i noteringsavtalet med Nordic 
Growth Market, NGM, Stockholm. Samtliga 
nyheter och/eller pressmeddelanden som 
kan påverka MedicaNatumins börsvärde 
offentliggörs genom pressmeddelanden.  

Årsstämma 

Årsstämman äger rum måndagen den 20 juni 
2022.

Rapportdatum   

Delårsrapport januari-juni 2022  
24 augusti 2022

Delårsrapport januari-september 2022 
27 oktober 2022 

Bokslutskommuniké 2022   
23 februari 2023

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga  
för aktieägarna på bolagets hemsida  
www.medicanatumin.se samma dag som  
de publiceras.

Aktieägarfakta per den 31 december 2021
Ticker: MEDNA 

Antal aktier: 375 989 277

Antal teckningsoptioner: 0**

** 1 teckningsoption = 1 aktie

Antal aktieägare: cirka 1 618

ISIN: SE0001789793

De 10 största aktieägarna i moderbolaget per 31 december 2021

Aktieägare Antal aktier Andel %

N.P.H I Habo AB 75 000 000 19,95%

Avanza Pension 39 477 487 10,50%

Swedbank Försäkring AB 35 331 089 9,40%

TJ Gruppen AB 18 825 590 5,01%

Jool Invest AB 17 448 434 4,64%

Jesper Pettersson 14 600 000 3,88%

Lars Ingvarsson 8 280 737 2,20%

Nordnet pensionsförsäkring AB 7 285 163 1,94%

Karl Olov Eriksson 6 119 725 1,63%

Jörgen Wehmonen 5 878 226 1,56%

Summa 228 246 451 60,71%

Övriga 1 608 aktieägare 147 742 826 39,29%

Summa 375 989 277 100%

Nyckeltal 

2021 2020 2019 2018 2017

Antal aktier 375 989 277 375 989 277 375 989 277 373 089 277 372 289 277

Börskurs på balansdagen 0,25 0,38 0,54 0,74 0,35

Börsvärde på balansdagen 93 997 319 140 995 979 203 034 210 274 593 708 128 439 801

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 375 989 277 375 989 277 375 705 944 372 405 944 372 289 277

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 375 989 277 375 989 277 386 689 277 386 689 277 372 289 277

Resultat per genomsnittligt antal aktier, före utspädning (SEK) -0,0184 -0,0189 0,0014 0,0735 -0,0161

Resultat per genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (SEK) -0,0184 -0,0189 0,0014 0,0707 -0,0161

Eget kapital per aktie 0,27 0,28 0,31 0,30 0,23

Jan 2017
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Utveckling aktiekursen 5 år
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Peter Hencz
Befattning CEO/VD

I bolaget sedan 2021

Född 1983

Utbildning IHM Business School

Arbetslivserfarenhet Area Sales 
Manager, Oriflame Cosmetics Vietnam 
2007-2010. Managing Director, Orifla-
me Cosmetics Pakistan 2010-2012. VD/
CEO Aveqia AB 2012 – 2014. VD/CEO 
Holistic Sweden AB, 2014 – 2020.

Sara Wulff
Befattning Quality & Regulatory Affairs 
Director

I bolaget sedan 2018

Född 1977

Utbildning Magisterexamen i far-
maceutisk biovetenskap, Göteborgs 
Universitet.

Arbetslivserfarenhet Två år som regula-
tory affairs manager i Natumin Pharma. 
Tio år som regulatory affairs manager 
i läkemedels-industri samt fem år som 
projektledare inom hälso- och sjukvård.

Totto Solvang
Befattning Daglig leder, Vitalkost AS

I Vitalkost sedan 2016

Född 1964. 

Utbildning Business School of 
Economics, Wang Business School. 
Basmedicin, Högskolan i Oslo

Arbetslivserfarenhet Nordisk för-
säljningschef på Bausch & Lomb AB, 
Läkemedelskonsulent på Novartis AS, 
Försäljningschef på Medtech Pharma 
AS, Verkställande direktör på Hela Phar-
ma / Bringwell Norge, Marknadschef 
på Life Norge, Verkställande direktör på 
Vitalkost AS.

Koncernledning

Peter Carlsson
Befattning COO/Vice VD

I bolaget sedan 2015

Född 1965

Utbildning 4-årigt tekniskt gymnasium

Arbetslivserfarenhet Säljare och Area 
Sales Manager på Albright & Wilson 
AB, Regionchef Stockholm på Sigma 
eHandel AB, Läkemedelskonsulent, 
försäljningschef Sverige och Norden på 
Boehringer Ingelheim 2003-2015.

Kjell Lundgren
Befattning Export Director

I bolaget sedan 2019

Född 1967

Utbildning Fil kand. i nationaleko- 
nomi, Lunds Universitet. Strategic and 
Operational Marketing Management 
samt Managing Products, IMD Business 
School, Lausanne.

Arbetslivserfarenhet Lång interna-
tionell karriär inom försäljning och 
marknad hos bland annat Tetra Pak och 
Sensys Gatso Group.

Martin Kreutz
Befattning Supply Chain Manager

I bolaget sedan 2015 

Född 1972

Utbildning Logistiker, Linköpings 
Universitet

Arbetslivserfarenhet Logistikchef på 
IKEA Svenska Försäljnings AB i Jönköping, 
Administrativ chef på IKEA Svenska 
Försäljnings AB i Jönköping, Business 
Navigator på IKEA Svenska AB 2007-2011, 
Projektledare och verksamhetsutvecklare 
på Pdb Datasystem AB.

Revisor

Ernst & Young AB
med Joakim Falck som huvudansvarig revisor.

Jonas Carpvik
Befattning Ordförande

I styrelsen sedan Maj 2020

Född 1968

Arbetslivserfarenhet Har lång erfaren- 
het av ledande befattningar i olika 
företag. Jonas har varit CEO i Svenstigs 
BIL AB 2007-2018. Styrelsemedlem i Bits 
Data AB 2011-2017 och Svenska Finans-
service AB 2012-2016. Driver ett eget 
konsultbolag Carpvik Consulting AB.

Bengt Johansson
Befattning Ledamot

I styrelsen sedan Maj 2017 (tidigare 
ledamot 2011-2016)

Född 1954

Utbildning Gymnasieutbildning eko-
nomi, Företagsledarutbildning Ifl, IHM 
marknadsekonomiutbildning

Arbetslivserfarenhet Grundare av 
Medica Nord. Försäljnings- och 
marknadschef i ett antal företag inom 
dagligvaruhandeln och fackhandeln.

Övr. nuvarande styrelseuppdrag Små-
lands musikvaruhus AB, biståndsverk-
samheten New Life Mission.

Lars Kärnerud
Befattning Vice Ordförande

I styrelsen sedan Maj 2016

Född 1950

Utbildning Grundskola

Arbetslivserfarenhet Mångårig erfa-
renhet från egenvårdsbranschen där 
han bland annat drivit Hälsoprodukter 
AB samt startat InterHealth AB (dagens 
Natumin Pharma AB).

Övr. nuvarande styrelseuppdrag 
Ordförande i en insamlingsstiftelse för 
hjälpverksamhet.

Anna Stålenbring
Befattning Ledamot

I styrelsen sedan Maj 2020

Född 1961

Arbetslivserfarenhet Arbetat i koncern-
funktioner inom industriföretag i global 
miljö och med tydlig förvärvsagenda. Er-
farenhet av arbete med expansion på nya 
marknader både organiskt och via förvärv 
i Europa, Asien och USA. Arbetar med 
styrelseuppdrag och som finanskonsult.

Övr. nuvarande styrelseuppdrag Troax 
Group AB, FM Mattsson Mora Group AB, 
In[1]vestment AB Chiffonjén, Lammhults 
Design Group AB, VBG Group AB, Infobric 
Group AB och engcon AB

Ulf Björklund
Befattning Ledamot

I styrelsen sedan Maj 2019

Född 1956

Utbildning Apotekare från Apotekarut-
bildning vid Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet Lång arbetslivser-
farenhet från läkemedelsindustrin med 
bland annat uppdrag inom Pharmacia 
(1983-1986 och 1989-2002) samt upp-
drag som VD för OxyPharma AB, Aprea 
AB och UB-consulting AB.

Övr. nuvarande styrelseuppdrag 
Lipum AB och Tikomed AB.

Styrelse



22 23

Å
R

SR
E

D
O

V
ISN

IN
G

 2
0

2
1 M

e
d

icaN
atu

m
in

Å
R

SR
E

D
O

V
ISN

IN
G

 2
0

2
1 M

e
d

icaN
atu

m
in

Om MedicaNatumin
Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför  
hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingre-
dienser och gedigen forskning. Målet är att bidra till en positiv 
hälsotrend och att erbjuda människor förbättrad livskvalitet. 

Våra produktserier består av dokumenterade produkter inom 
man- och kvinnohälsa, allmänhälsa samt hudvård. Produkterna 
faller in under kategorierna kosttillskott, medicintekniska samt 
dermatologiska och kosmetiska produkter. Bland varumärkena 
finns ledande kosttillskott som L-Argiplex, Nypozin, Fast Track 
aminoJern och Shift samt den vetenskapligt dokumenterade 
hudvårdsserien Jabushe. Vi har också distributionsrättigheter för 
flera populära kosttillskott som Ester C och Kyolic, ekologiska 
livsmedel och hudvårdsprodukter.

Grunden i företaget är en flexibel innovations- och utvecklings- 
avdelning som i samarbete med Karolinska Institutet och  
Sahlgrenska Akademin utvecklat våra patenterade plattformar: 
A100 HF (hårtillväxtserum), Tricutan (facelift komplex), Nåva (fot- 
och nagelsvampbehandling) och NOQ (oral herpesbehandling). 

Produkterna tillverkas företrädelsevis i vår svenska produktions- 
enhet i enlighet med gällande regelverk för de olika produkt- 
typerna. Vi utvecklar och tillverkar även produkter på uppdrag av 
samarbetspartners.

Vi strävar efter att driva ett hållbart företag ur ekonomiska, sociala, 
etiska och miljömässiga perspektiv. Vi följer som minimum 
gällande kvalitets- och miljölagstiftning, förordningar och övriga 
bestämmelser. Vårt agerande, våra åtaganden och alla våra 
produkter samt den service som vi ger ska uppfattas som uttryck 
för kvalitet.

Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo 
samt dotterbolag i Tønsberg.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market 
(NGM) Nordic SME.

Organisation
MedicaNatumin AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, 
är moderbolag i koncernen. Moderbolaget tillhandahåller  
koncerngemensamma tjänster till andra koncernbolag inom 
finans, redovisning, administration och ledning.

Moderbolaget äger på balansdagen 100% av Medica Clinical 
Nord Sverige AB, org.nr 556749-4223 och Nordic Immotech 
Sweden AB, org.nr 556729-1363.

Moderbolaget äger även 100% av Natumin Pharma AB, org.nr 
556474-7748. Natumin Pharma AB har sedan i sin tur tre helägda 
dotterföretag, Tricutan AB, org.nr 556702-6256, DeNovaStella 
AB org.nr 556605-4465 och Ambria Dermatology AB org.nr 
556617-8751. 

Moderbolaget äger även 100% av Vitalkost AS, org.nr 961937434 
samt dess dotterbolag Corpus Medicus AS, org.nr 856154432.

Vitalkost AS, Norge
Vitalkost marknadsför och säljer ledande naturprodukter både under 
egna varumärken och internationella varumärken. Produktsor-
timentet består av kosttillskott, naturlig hudvård och ekologiska 
matvaror. Bland kosttillskotten ingår bland annat produktserien Shift, 
aminoJern, Fast Track, Bidro och Lyprinol i sortimentet. Vitalkost har 
också distributionsrättigheter för kosttillskotten Ester-C, Kyolic och 
Femarelle, ekologiska matvaror från Saltå Kvarn, Holle, Purasana, Way 
Better, Naturata och hudvårdsprodukter från Weleda.

Produkterna säljs främst på den norska marknaden genom hälsokost-
butiker, delikatessbutiker, dagligvaruhandel, ekologiska butiker, apotek 
och e-handel. Kosttillskotten aminoJern och Shift-serien säljs även på 
den danska och finska marknaden.

Idag framstår företaget som en ansedd leverantör av finare ekologiska 
livsmedel och kosttillskott, baserat på tillförlitliga vetenskapliga bevis.

MedicaNatumins produktionsenhet i Habo, Sverige
På ca 5 000 m2 har MedicaNatumin en modern och högkvalitativ 
produktionsyta där vi tillverkar egenutvecklade kosttillskott, kosme- 
tiska och medicintekniska produkter men även på kontrakt. Vi 
erbjuder följande produktionstjänster:

• Tablettillverkning

• Packning av tabletter och kapslar i blister och ask respektive burk

• Krämtillverkning

• Fyllning av krämer, vätska och geler i olika storlekar av flaskor  
och tuber

Certifieringar och godkännanden

• ISO 13485-certifierade för tillverkning av medicintekniska produkter 
• ISO 22716-certifierade för tillverkning av kosmetiska produkter och 
hygienprodukter • Tredjepartscertifierade av LRQA/Svensk Egenvård 
enligt riktlinjerna för Säkra kosttillskott till konsument  • Certifikat för 
e-märkning av färdigförpackade varor • Tredjepartscertifierad till- 
verkning av medicintekniska produkter enligt 93/42/EEC, Annex V  
• EU-godkänd livsmedelsanläggning • FDA-inspekterad produktions- 
anläggning • Halalcertifiering enligt Malaysisk standard för tillverkning 
av kosttillskott (Ecomer)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• 1 januari 2021 tillträder Peter Hencz som VD för MedicaNatumin 

AB (publ).

• MedicaNatumin AB (publ) gör en nedskrivning av goodwill på 9,1 
MSEK. Goodwillen härstammar från förvärvet av Natumin Pharma 
under 2016. Nedskrivningen påverkar ej kassaflödet, däremot 
påverkas rörelseresultatet negativt med 9,1 MSEK. Nedskrivningen 
har sin grund i lågt kapacitetsutnyttjande i produktionen vilket 
resulterat i lönsamhetsproblem. Goodwill- 
posten uppgår efter nedskrivningen till 0.

• Andreas Skiöld tar över som interim CFO från och med  
1 september 2021. 

Förvaltnings-
berättelse 2021
Styrelsen och verkställande direktören för MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690, med säte i 
Jönköping, Sverige, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
• MedicaNatumin ingår avsiktsförklaring om försäljning av dess 

rörelsedrivande dotterbolag till Humble Group AB (publ.).

Omsättning och resultat för helåret 2021 Koncern
Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 218,7 MSEK 
(211,3). Övriga intäkter för helåret 2021 uppgick till 2,5 MSEK (2,6). 

Koncernen har nyttjat de olika stödpaket som myndigheterna 
presenterat. Under året har stöd om 0,1 MSEK (0,5) intäktsförts 
som övrig rörelseintäkt. 

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 231,9 MSEK 
(221,0). Rörelseresultatet för samma period uppgick till -10,6 
MSEK (-7,1). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -8,1 MSEK 
(-7,1) och inkluderar finansiella poster om -2,0 MSEK (-2,4).

I posten skatt finns en positiv post på 4,6 MSEK som avser akti- 
vering av tidigare underskottsavdrag, vilket motsvarar uppskjuten 
skatteskuld avseende koncernmässiga övervärden. Tidigare års 
spärrar avseende underskottsavdrag löper ut 1 januari 2022 och 
underskotten kan därmed nyttjas i koncernen. Avgångsvederlag 
inklusive sociala avgifter om totalt 0,2 MSEK som tidigare reserve-
rats har återförts under året då vederlaget i enlighet med villkor i 
avtalet inte kommer att utbetalas.  

Omsättningen ökade med 3,5 procent jämfört med föregående 
år. Ökningen har främst skett på den norska marknaden där årets 
lyckade produktlanseringar samt förvärvet i slutet av 2020 av 
produktportföljen där bland annat produkten Femarelle ingår är 
en stor del av förklaringen till ökningen på 8,5 procent. På den 
svenska marknaden har vi sett en omsättningstillväxt med 4  
procent. Övriga Europa har tappat 10 procent och Kina 24 
procent, samtidigt som övriga världen i princip är oförändrad. 

Bruttomarginalen har förbättrats succesivt under året och landar 
0,5 procentenheter bättre än föregående år. Det relativt starka 
andra halvåret gör att EBITDA på helåret blir hela 5,7 MSEK 
bättre än 2020. Förutom den högre omsättningen och något 
bättre bruttomarginalen ser vi också en minskning av de externa 
kostnaderna med 4,1 MSEK. Detta är delvis en effekt av de 
kostnadsbesparingsprogram som genomfördes under 2020 och 
början av 2021, samt ett något mer flexibelt arbetssätt kring  
marknadsaktiviteter. EBIT däremot är 3,5 MSEK sämre än före- 
gående år. Det har främst sin förklaring i nedskrivningen av 
goodwill på 9,1 MSEK kopplat till förvärvet av Natumin Pharma. 

Omsättning och resultat för helåret 2021 Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2021 uppgick till 9,2 
MSEK (8,5). Moderbolagets totala rörelsekostnader för helåret 
uppgick till 7,9 MSEK (7,8). Rörelseresultatet för samma period 
uppgick till 2,0 MSEK (0,8). Resultatet efter skatt för helåret 
uppgick till -3,9 MSEK (0,0) och inkluderar finansiella poster om 
-10,8 MSEK (-0,8) samt bokslutsdispositioner 0,3 MSEK (0,0). 
Under finansiella poster finns en post om 10 MSEK som avser 
nedskrivning av aktier i Natumin Pharma AB. Värdet på aktierna  
uppgår efter nedskrivningen till 12,3 MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning 
Per den 31 december hade koncernen likvida medel och 
kortfristiga placeringar om 0,8 MSEK (4,9), varav likvida medel 
uppgick till 0,8 MSEK (4,9). Kassaflödet från den löpande verk-
samheten under året uppgick till 11,2 MSEK (13,2). Per balansda-
gen uppgick koncernens egna kapital till 99,0 MSEK (104,7) och 
soliditeten var 49,5% (54,3%). 

Koncernen har under perioden nyttjat möjligheten till anstånd 
med betalning av skatter och avgifter, vilket till stor del förklarar 
de ökade rörelseskulderna. Skulden för anstånd uppgick vid 
rapportperiodens slut till 11,2 MSEK. Vi ser en kraftigt ökad kapital-
bindning i lager. Detta beror delvis på stora inköp inför kampanjer 
och produktlanseringar under början av 2022.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,0 MSEK 
(-22,8). Föregående år inkluderar rörelseförvärvet av Vitalkost i 
inledningen av 2020. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick under perioden till -13,3 MSEK (2,8). Koncernen har 
minskat sitt nyttjande av checkkrediter och har samtidigt fortsatt 
att amortera på befintliga lån och leasingskulder.

Bolaget har under året omförhandlat villkoren i bankavtalet. 
Detta innebär en utökad kredit i Sverige med 3,5 MSEK samt en 
tillfällig utökning i Norge med 8,5 MNOK fram till 2021-12-31. 
De 8,5 MNOK har per 2022-01-03 förlängts fram till 2022-03-31.
Koncernens checkkrediter uppgår per 2021-12-31 till 12,5 MSEK 
plus 7 MNOK.

Bolaget har per 2021-12-31 brutit mot de villkor som finns i 
bankavtalet gällande skuldsättningsnivå och har därför erhållit ett 
undantag, så kallad ”waiver”, för detta. Bolaget har även tvingats 
att betala en straffavgift om 50 TSEK. 

Investeringar
Koncernens totala investeringar under perioden uppgår till 6,7 
MSEK (33,0), varav rörelseförvärv 0,0 MSEK (27,9), investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar 0,6 MSEK (3,9), samt materiella 
anläggningstillgångar såsom inventarier, verktyg och installationer 
6,1 MSEK (1,2). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
avser nytt affärssystem och investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar avser fordon, ny lagerlokal i Norge samt utrustning till 
lager och produktion.

Förväntad framtida utveckling, risker och osäkerhets-
faktorer 
Riskhantering är en viktig del av styrningen och kontrollen 
av verksamheten. MedicaNatumin påverkas av den allmänna 
konjunkturutvecklingen och andra företagsspecifika omvärlds-
faktorer. Bolaget arbetar aktivt med att minimera riskerna genom 
förebyggande arbete och där det inte är möjligt att säkra eller 
försäkra risken på ett så kostnadseffektivt och balanserat sätt som 
möjligt med ett väl övervägt risktagande inom fastställda ramar. 
Riskarbetet styrs på övergripande nivå av styrelsen samt på en 
operativ nivå av verkställande direktör, ledningsgrupp och övriga 
medarbetare. 

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, kon-
kurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, leverantörs- 
och kundberoende, risker relaterade till produktion och distribu-
tion, förmåga att behålla och attrahera kvalificerade medarbetare 
samt risker relaterade till bolagets förmåga att förvärva nya bolag 
och licensiera in nya produkter. 

COVID-19 – påverkan på MedicaNatumin-koncernen

De negativa effekterna av covid-19-pandemin har delvis fortsatt 
under 2021. Detta har främst drabbat bolagets svenska försälj-
ningsbolag samt exportförsäljningen. Bolagets norska verksam-
het har däremot haft en fortsatt stark utveckling. Koncernen har 
under 2021 delvis nyttjat de olika stödpaket som myndigheterna 
presenterat. Under året har stöd om 0,1 MSEK intäktsförts som 
övrig rörelseintäkt. Koncernen har även nyttjat möjligheten till 
anstånd med betalning av skatter och avgifter. 

Forskning och utveckling 
MedicaNatumins innovationsstrategi bygger på att utveckla unika 
produkter baserade på innovativa ingredienser med bakom- 
liggande patent och forskning. Koncernens patentplattformar 
som utnyttjas för utveckling av nya innovativa produkter med 
gedigen bakomliggande forskning är: 

 – Pentan-1,5 diol som bla. används för dermatologiska  
formuleringar

 – Artemesia abrotanum (åbrodd)

MedicaNatumin har ett nära samarbete med ett externt forsk-
ningsråd som består av forskare och specialister inom dermato-
logi och farmakologi från Sverige, Norge och Danmark. 

Produkterna tillverkas företrädelsevis i vår svenska produktions- 
enhet i enlighet med gällande regelverk för de olika produkt- 
typerna. Vi utvecklar och tillverkar även produkter på uppdrag av 
samarbetspartners.
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Historisk finansiell utveckling (Femårsöversikt)

Koncernens resultaträkning MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 218,7 211,3 148,7 181,6 128,0

Bruttoresultat 101,7 97,1 93,9 119,1 79,7

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 11,4 5,7 11,9 42,5 12,3

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) -10,6 -7,1 2,0 34,7 -8,1

Finansnetto -2,0 -2,4 -0,8 -0,3 -0,6

Resultat efter finansiella poster -12,6 -9,5 1,3 34,4 -8,7

Årets resultat -8,1 -7,1 0,5 27,4 -6,0

Koncernens balansräkning MSEK 211231 201231 191231 181231 171231

Anläggningstillgångar 114,8 114,5 93,9 84,8 90,6

Omsättningstillgångar 85,3 78,2 77,3 80,5 49,8

SUMMA TILLGÅNGAR 200,1 192,7 171,2 165,3 140,4

Eget kapital 99,0 104,7 114,7 112,8 85,2

Långfristiga ej räntebärande skulder 12,2 14,7 12,8 13,9 14,0

Långfristiga räntebärande skulder 26,8 27,2 16,6 3,5 10,1

Kortfristiga räntebärande skulder 21,3 19,1 5,5 8,1 9,9

Övriga skulder 40,8 27,1 21,6 26,9 21,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 200,1 192,7 171,2 165,3 140,4

Koncernens kassaflödesanalys MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7,9 2,5 3,3 35,6 11,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,2 13,2 2,6 31,8 -0,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,0 -22,8 -2,8 -4,8 -6,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13,3 2,8 -4,9 -10,4 -0,8

Årets kassaflöde -4,1 -6,8 -5,0 16,6 -7,5

Nyckeltal MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättningstillväxt (%) 3,5% 42,1% -18,1% 41,9% 10,7%

Bruttomarginal (%) 46,5% 46,0% 63,1% 65,6% 62,3%

EBITDA-marginal (%) 5,2% 2,7% 8,0% 23,4% 9,6%

Rörelsemarginal, EBIT (%) -4,8% -3,4% 1,4% 19,1% -6,3%

Vinstmarginal (%) -3,7% -3,4% 0,4% 15,1% -4,7%

Sysselsatt kapital 147,1 150,9 136,7 124,4 105,2

Räntabilitet på eget kapital (%) -7,9% -6,5% 0,5% 27,6% -6,8%

Soliditet (%) 49,5% 54,3% 67,0% 68,3% 60,7%

Räntebärande nettoskuld 47,3 41,4 9,4 -6,1 18,9

Skuldsättningsgrad (%) 48,6% 44,1% 19,2% 10,3% 23,5%

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,11 1,16 0,88 1,19 0,84

Definitioner av nyckeltalen hittar ni på s 64

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlade förlust i moderbolaget:

Överkursfond 56 871

Balanserat resultat 0

Årets resultat -3 873

Summa 52 998

Styrelsen föreslår att årets resultat om totalt -3 873 TSEK, avräknas mot överkursfonden. Återstoden balanseras i ny räkning som:

Överkursfond 52 998

Summa 52 998

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser 
samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där inte annat anges.
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Finansiell 
information

Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK Not 2021 2020

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning 2,3 218 740 211 276

Övriga rörelseintäkter 4 2 541 2 640

Summa intäkter 221 281 213 916

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -117 078 -114 146

Övriga externa kostnader 5,15 -41 870 -45 959

Personalkostnader 6,28 -48 619 -46 343

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 11,12,13 -15 094 -5 938

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 14,15 -6 867 -6 845

Övriga rörelsekostnader 7 -2 346 -1 775

Summa kostnader -231 874 -221 006

Rörelseresultat 2 -10 593 -7 090

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 8 232 131

Finansiella kostnader 8,15 -2 207 -2 506

Finansnetto -1 975 -2 375

Resultat efter finansiella poster -12 568 -9 465

Skatt på årets resultat 9 4 509 2 366

ÅRETS RESULTAT -8 059 -7 099

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 059 -7 099

Årets resultat per aktie

Resultat per genomsnittligt antal aktier, före utspädning 10 -0,0214 -0,0189

Resultat per genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 10 -0,0214 -0,0189

Koncernens totalresultaträkning

Belopp i TSEK Not 2021 2020

ÅRETS RESULTAT -8 059 -7 099

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferens utländska verksamheter 2 361 -2 868

2 361 -2 868

ÅRETS TOTALRESULTAT -5 698 -9 967

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -5 698 -9 967
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Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Produktteknologier, patent, distributionsrättigheter och varumärken 11 44 227 48 753

Balanserade utvecklingskostnader 12 1 298 925

Goodwill 13 32 114 40 890

77 639 90 568

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 14 2 263 3 185

Nyttjanderätter 15 29 510 20 046

31 773 23 231

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 9 5 307 658

Andra finansiella anläggningstillgångar 72 0

5 379 658

Summa anläggningstillgångar 114 791 114 457

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 17 14 197 11 441

Färdiga varor och handelsvaror 17 41 791 32 919

55 988 44 360

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 18,24 24 530 24 686

Skattefordringar 1 156 690

Övriga kortfristiga fordringar 24 1 090 2 114

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 692 1 518

28 468 29 008

Likvida medel 24 814 4 860

Summa omsättningstillgångar 85 270 78 228

SUMMA TILLGÅNGAR 200 061 192 685

Koncernens balansräkning, forts.

Belopp i TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 19,20 37 599 37 599

Övrigt tillskjutet kapital 272 352 272 352

Omräkningsreserv -1 287 -3 648

Balanserat resultat inklusive årets resultat -209 638 -201 579

Summa eget kapital 99 026 104 724

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 9 8 526 10 580

Räntebärande långfristiga skulder inkl leasing 23,24,25,26 26 826 27 160

Skuld för tilläggsköpeskilling 21 3 642 4 082

Summa långfristiga skulder 38 994 41 822

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder inkl leasing 23,24,25,26 15 732 11 458

Leverantörsskulder 22,24 13 749 11 349

Checkräkningskredit 23,24,25,26 5 544 7 604

Skatteskulder 9,24 2 604 930

Övriga kortfristiga skulder 24 15 302 5 069

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 8 670 8 987

Skuld för tilläggsköpeskilling 21 440 742

Summa kortfristiga skulder 62 041 46 139

Summa skulder 101 035 87 961

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 200 061 192 685

Upplysningar om ställda säkerheter och eventualförpliktelser finns i not 26 och 27.
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Koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet kapital
Omräknings- 

reserv

Balanserat 
resultat inkl.  

årets resultat Summa

EGET KAPITAL 2020-01-01 37 599 272 352 -780 -194 480 114 691

Årets resultat -7 099 -7 099

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens utländska verksamheter -2 868 -2 868

Summa totalresultat 0 0 -2 868 -7 099 -9 967

EGET KAPITAL 2020-12-31 37 599 272 352 -3 648 -201 579 104 724

EGET KAPITAL 2021-01-01 37 599 272 352 -3 648 -201 579 104 724

Årets resultat -8 059 -8 059

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens utländska verksamheter 2 361 2 361

Summa totalresultat 0 0 2 361 -8 059 -5 698

Eget kapital 2021-12-31 37 599 272 352 -1 287 -209 638 99 026

*För ytterligare information se not 19 

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -10 593 -7 090

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 21 843 12 783

Erhållen ränta mm 81 81

Erlagd ränta mm -2 207 -1 976

Betald skatt -1 255 -1 311

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7 869 2 487

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -10 043 7 905

Förändring av rörelsefordringar 1 680 5 032

Förändring av rörelseskulder 11 648 -2 203

Förändringar i rörelsekapital 3 285 10 734

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 154 13 221

Investeringsverksamheten

Tilläggsköpeskilling 21 -742 -523

Rörelseförvärv 29 0 -21 404

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 11,12,13 -604 -116

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14,15 -701 -780

Förvärv av finasiella anläggningstillgångar -72 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 14 160 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 959 -22 823

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 23 89 14 000

Amortering av lån 23 -6 201 -9 982

Amortering av leasingskulder -4 854 -4 558

Nettoförändring checkkredit -2 353 3 333

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 -13 319 2 793

Årets kassaflöde -4 124 -6 809

Likvida medel vid årets början 4 860 12 637

Kursdifferens i likvida medel 78 -968

Likvida medel vid årets slut 814 4 860
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Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK Not 2021 2020

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning 3 9 194 8 467

Övriga rörelseintäkter 4 732 171

Summa intäkter 9 926 8 638

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 5,28 -2 623 -2 816

Personalkostnader 6 -4 819 -4 526

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 11 -446 -446

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 14 -38 -27

Övriga rörelsekostnader 7 -17 -4

Summa kostnader -7 943 -7 819

Rörelseresultat 1 983 819

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 8 -10 000 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 38 174

Räntekostnader och liknande resultatposter 8,28 -820 -958

Finansnetto -10 782 -784

Resultat efter finansiella poster -8 799 35

Bokslutsdispositioner

Avskrivningar utöver plan 400 0

Övriga bokslutsdispositioner -100 0

Summa bokslutsdispositioner 300 0

Resultat före skatt -8 499 35

Skatt på årets resultat 9 4 626 0

ÅRETS RESULTAT -3 873 35

Moderbolagets totalresultaträkning

Belopp i TSEK Not 2021 2020

ÅRETS RESULTAT -3 873 35

Övrigt totalresultat 0 0

ÅRETS TOTALRESULTAT -3 873 35

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Distributionsrättigheter och varumärken 11 1 948 2 393

1 948 2 393

Materiella anläggningstillgångar

Fordon och IT-utrustning 14 96 177

96 177

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16,26 115 867 125 867

Uppskjuten skattefordran 4 626 0

120 493 125 867

Summa anläggningstillgångar 122 537 128 437

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 18 64 64

Fordringar hos koncernföretag 774 3 584

Aktuell skattefordran 89 58

Övriga kortfristiga fordringar 1 23

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 286 267

1 214 3 996

Likvida medel 26 530 2 345

Summa omsättningstillgångar 1 744 6 341

SUMMA TILLGÅNGAR 124 281 134 778
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Moderbolagets balansräkning, forts

Belopp i TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19,20 37 599 37 599

37 599 37 599

Fritt eget kapital

Överkursfond 56 871 105 729

Balanserat resultat 0 -48 893

Årets resultat -3 873 35

52 998 56 871

Summa eget kapital 90 597 94 470

Obeskattade reserver

Avskrivningar utöver plan på immateriella anläggningstillgångar 0 400

0 400

Långfristiga skulder

Räntebärande långfristiga skulder 23,24,26 0 8 400

0 8 400

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 23,24,26 8 423 4 711

Leverantörsskulder 22 824 1 366

Skulder till koncernföretag 24 20 384 23 430

Övriga kortfristiga skulder 24 3 371 590

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 682 1 411

33 684 31 508

Summa skulder 33 684 40 308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 124 281 134 778

Upplysningar om ställda säkerheter och eventualförpliktelser finns i not 26 och 27.

Moderbolagets förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa Eget 

kapital

Eget kapital 2020-01-01 37 599 105 729 -48 909 16 94 435

Disposition av föregående års resultat 16 -16 0

Årets resultat 35 35

Eget kapital 2020-12-31 37 599 105 729 -48 893 35 94 470

Eget kapital 2021-01-01 37 599 105 729 -48 893 35 94 470

Disposition av föregående års resultat -48 858 48 893 -35 0

Årets resultat -3 873 -3 873

Eget kapital 2021-12-31 37 599 56 871 0 -3 873 90 597

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i TSEK Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 983 819

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 366 473

Erhållen ränta mm 37 124

Erlagd ränta mm -763 -958

Betald skatt -142 -88

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 481 370

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 2 826 -9

Förändring av rörelseskulder -1 537 11 317

Förändringar i rörelsekapital 1 289 11 308

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 770 11 678

Investeringsverksamheten

Investeringar i dotterbolag 29 0 -19 498

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -204

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 160 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 160 -19 702

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 0 14 000

Amortering av lån -4 689 -8 379

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 689 5 621

Årets kassaflöde -1 759 -2 403

Likvida medel vid årets början 2 345 5 573

Kursdifferens i likvida medel -56 -825

Likvida medel vid årets slut 530 2 345
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Allmänt
MedicaNatumin AB (publ), nedan MedicaNatumin, är ett 
svenskregistrerat företag med säte i Jönköping. Adressen till 
huvudkontoret är: MedicaNatumin AB (publ), Östra Storgatan 20, 
553 21 Jönköping.

Koncernredovisningen för räkenskapsåret består av moderbola-
get och dess dotterbolag, tillsammans benämnda Koncernen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för ut-
färdande av styrelsen den 4 maj 2022. Koncernens resultat- och 
balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning 
kommer att framläggas för beslut om fastställelse på årsstämman 
den 20 juni 2022.

En beskrivning av bolagets verksamhet framgår av Förvaltnings-
berättelsen.

Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen samt de av EU godkända International Financial 
Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från 
International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC) 
sådana de antagits av EU. Vidare har koncernredovisningen upp-
rättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 "Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner". Moderbolaget tillämpar RFR 2 
”Redovisning för juridiska personer”. 

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och 
koncernens finansiella rapporter
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 
enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som används 
i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är 
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används 
svenska kronor (SEK), som är Moderbolagets funktionella valuta 
och rapportvaluta. Samtliga belopp i årsredovisningen är angivna 
i tusentals kronor om inget annat anges.

För att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS gör 
styrelsen och företagsledningen bedömningar och antaganden 
som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad 
information i övrigt. Bedömningarna och antagandena baseras 
på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna tillämpas konsekvent 
på de finansiella rapporter som lämnas.

Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar som 
tillämpas av koncernen
Nya eller reviderade IFRS-standarder och tolkningsuttalanden 
har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella 
ställning, resultat eller upplysningar.

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte 
har tillämpats i förtid av koncernen.
Ett antal nya standarder, ändringar i standarder och tolkningar 
som har publicerats träder ikraft för räkenskapsår som börjar 
efter 1 januari 2021 och har inte tillämpats vid upprättandet av 
denna finansiella rapport. Dessa nya standarder, ändringar och 
tolkningar väntas inte ha en väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter på innevarande eller kommande perioder 
och inte heller på framtida transaktioner. 

Kritiska uppskattningar och bedömningar för redovisn-
ingsändamål
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt 
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisnings-
principerna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar 
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändring-
en endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs 
och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period 
och framtida perioder.

Viktiga uppskattningar och bedömningar inom MedicaNatumin- 
koncernen berör värdering av identifierbara tillgångar och skulder vid 
förvärv, tilläggsköpeskillingar, nedskrivningsprövning av goodwill och 
varumärken samt redovisning av skattemässiga underskottsavdrag. 

Beräkning av verkligt värde på koncernens tilläggsköpeskillingar görs 
genom bedömningar avseende de förutsättningar som ger upphov 
till framtida utbetalning. Viktiga indata i dessa bedömningar är primärt 
omsättning och lönsamhet för den eller de underliggande tillgångar 
eller andra faktorer som ger upphov till framtida kassaflöden. 

Eventuellt nedskrivningsbehov för goodwill utvärderas årligen, eller 
oftare om indikation på nedskrivning uppstår, genom beräkning av 
nyttjandevärdet. Dessa beräkningar kräver att företagsledningen 
fastställer det verkliga värdet av MedicaNatumins kassagenererande en-
heter baserat på prognostiserade kassaflöden och interna affärsplaner. 

Värdering av goodwill och övriga immateriella tillgångar såsom 
varumärken och licenser genomförs löpande under året eller senast i 
samband med årsbokslutet, vid behov görs en nedskrivning. Per 30/6 
2021 gjordes en nedskrivning av goodwill på 9,1 MSEK. Goodwillen 
härstammar från förvärvet av Natumin Pharma, 2016. Den goodwill-
posten uppgår efter nedskrivningen till 0. Inget ytterligare nedskriv-
ningsbehov har identifierats avseende goodwill. Se vidare not 13. 

Koncernen redovisar uppskjuten skattefordran avseende skatte- 
mässiga underskottsavdrag om 4,6 MSEK, vilket motsvarar uppskjuten 
skatteskuld avseende koncernmässiga övervärden. Tidigare års 
spärrar avseende underskottsavdrag löper ut 1 januari 2022 och 
underskotten kan därmed nyttjas i koncernen. 

Grunder för upprättandet av redovisningen
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden med 
undantag för tilläggsköpeskillingar som värderas till verkligt värde.

Koncernredovisning och konsolideringsprinciper
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga 
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytan-
det överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar 
och övertar dess skulder och eventuella förpliktelser. Skillnaden 
mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet på 
förvärvade identifierade nettotillgångar utgör goodwill. Det kon-
cernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys 
i anslutning till förvärvet. Dotterbolagets finansiella rapporter tas in i 
koncernredovisningen från och med den dag då bestämmandeinfly-
tandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det upphör.

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas 
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av 
verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som 
en tillgång eller skuld redovisas i enlighet med IFRS 9 antingen i 
resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling 
som klassificeras som eget kapital omvärderas inte och efterföljande 
reglering redovisas i eget kapital.

Alla koncerninterna transaktioner och vinster har eliminerats i sin 
helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Balansräkningarna i utländska dotterbolag har omräknats till svenska 
kronor till balansdagens kurs (för vidare läsning, se ”Fordringar och 
skulder i utländsk valuta”). Resultaträkningarna har omräknats till 
årets genomsnittskurs. Den omräkningsdifferens som uppkommer i 
samband med valutaomräkningen redovisas i övrigt totalresultat.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar med obestämbar nyttjan-
deperiod följs löpande och prövas årligen med avseende på nedskriv-
ningsbehov, eller oftare om indikationer finns att tillgången minskat i 
värde. För vidare läsning hänvisas till rubriken ”Nedskrivningar” nedan.

Noter
Principer för internprissättning
MedicaNatumin tillämpar internprissättning mellan koncernbolagen 
och detta sker på marknadsmässiga villkor. Detta innebär att interna 
kunder inte behandlas på annat sätt än externa kunder.

Omräkning av utländsk valuta
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 
rapportvaluta enligt följande:

a) Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 
omräknas till balansdagens kurs

b) Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 
omräknas till genomsnittlig valutakurs 

c) Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat

Redovisning av intäkter
MedicaNatumins nettoomsättning består av:

• Försäljning av varor och tjänster

• Royaltyintäkter 

• Licensintäkter och övriga intäkter av engångskaraktär 

Intäkter värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtal med 
kunden, det vill säga netto efter moms, fasta- och rörliga rabatter 
samt returer. Försäljning av varor redovisas som intäkt vid den 
tidpunkt då kunden får kontroll över varorna, vilket vanligtvis inträffar 
när varorna levereras till kund i enlighet med fraktvillkor. Intäkter för 
tjänster redovisas över tid i takt med att tjänsterna utförs.

Royaltyintäkter redovisas i samband med att samarbetspartnern 
levererat produkterna som royaltyn avser till sin kund.

Licensintäkter redovisas som intäkt då rättigheter för licensen övergår 
till tredje part och bolaget har uppfyllt sina prestationsåtaganden. 

Segmentsredovisning
Ett rörelsesegment är, enligt definition i IFRS 8, en del av ett företag 

1. som bedriver affärsverksamhet från vilket den kan få intäkter och 
ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader i samband 
med transaktioner med andra delar av samma företag) 

2. vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste 
verkställande beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning 
av resurser till segmentet och bedömning av dess resultat, och  

3. om vilket det finns fristående finansiell information.

Identifiering av rörelsesegment har gjorts i fyra steg; identifiering av 
högste verkställande beslutsfattaren, identifiering av affärsverksam- 
heter, fastställande om fristående finansiell information finns tillgäng-
lig för affärsverksamheterna samt fastställande om denna information 
regelbundet följs upp av den högste verkställande beslutsfattaren. 
Därefter har definitionen enligt IFRS 8 använts för att definiera 
koncernens rörelsesegment. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt 
som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas 
till den högste verkställande beslutsfattaren. Som högste verkställande 
beslutsfattare identifieras verkställande direktör. MedicaNatumin 
redovisar i dagsläget två segment.  

Skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt 
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som upp-
kommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder 
och dess redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten 
skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första 
redovisningen av goodwill.

Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av 
en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång 
eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
(och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjuten skatteskuld beräknas på skattepliktiga temporära 
skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag, intressefö-
retag och joint ventures, förutom för uppskjutna skatteskulder där 
tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras 
av koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden 
inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. I normalfallet 
kan koncernen inte styra återföringen av temporära skillnader 
avseende intresseföretag. Detta är möjligt endast i fall där det 
finns ett avtal som ger koncernen möjlighet att styra återföringen 
av temporära skillnader.

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp 
varmed köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av identifier-
bara tillgångar, skulder och eventuella förpliktelser i det förvärvade 
bolaget. Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om 
händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 
värdeminskning. Det redovisade värdet av goodwill jämförs med 
återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det 
verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning 
redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte.

Varumärken

Varumärken som förvärvats genom rörelseförvärv redovisas 
till verkligt värde på förvärvsdagen. Varumärken bedöms ha en 
bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärdet 
minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Varumärken 
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden på mellan 
3 och 20 år. 

Distributionsrätter och produktteknologier

Distributionsrätter och produktteknologier som förvärvats separat 
redovisas till anskaffningsvärde. Förvärvade distributionsrättigheter 
och produktteknologier som förvärvats genom ett rörelseförvärv 
redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Distributionsrättig-
heter och produktteknologier har en bestämbar nyttjandeperiod 
och redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade 
av- och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela 
kostnaden över den bedömda nyttjandeperioden på 10 till 15 år.

Patent

Patent som förvärvats genom rörelseförvärv redovisas till verkligt 
värde på förvärvsdagen. Patent bedöms ha en bestämbar nytt-
jandeperiod och redovisas till anskaffningsvärdet minskat med 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Patent skrivs av linjärt över 
den bedömda nyttjandeperioden på mellan 8 och 13 år. 

Forskning och utveckling

Utgifter för forskning som utförs i syfte att vinna ny vetenskaplig 
eller teknisk kunskap, kostnadsförs när de uppkommer i enlighet 
med IAS 38.

Utgifter för utveckling av en specifik produkt eller projekt, där 
forskningsresultatet tillämpas vid planering eller utformning av 
produktion av nya eller förbättrade produkter, aktiveras om det 
bedöms att produkten är tekniskt och kommersiellt gångbar 
samt att bolaget har avsikt och förmåga att färdigställa, sälja 
eller använda tillgången. De utgifter som aktiveras innefattar 
utgifter för material, direkt lön och andra utgifter som är direkt 
hänförliga till utvecklingsprojektet. Aktiverade utvecklingsutgifter 
redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
av- och nedskrivningar. Avskrivningarna har beräknats utifrån 
anskaffningsvärde genom tillämpning av linjär avskrivning över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider har tillämpats:

• Balanserade utvecklingskostnader 5–10 år

Utvecklingsprojekt som inte uppfyller kriterierna för att kunna 
redovisas som immateriell tillgång i enlighet med IAS 38, 
kostnadsförs i sin helhet när de uppkommer.
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Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Avskrivningar på inventarier kostnadsförs så att tillgångens 
värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider har tillämpats:

• Inventarier 5–10 år

Leasingavtal 

Koncernens leasingaktiviteter och redovisningen av dessa 

Koncernen leasar diverse kontorslokaler, lagerlokaler, maskiner, 
fordon och IT-utrustning. Leasingavtalen skrivs normalt för fasta 
perioder mellan 1 år och 15 år men möjligheter till förlängning 
kan finnas. Villkoren förhandlas separat för varje avtal och 
innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. 

Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter och en motsvarande 
skuld, den dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för 
användning av koncernen. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal 
redovisas initialt till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar nuvärdet 
av följande leasingbetalningar: 

• fasta avgifter efter avdrag för eventuella förmåner i samband 
med tecknandet av leasingavtalet som ska erhållas

• belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt 
restvärdesgarantier 

• lösenpriset för en option att köpa om koncernen är rimligt 
säker på att utnyttja en sådan möjlighet 

Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis säkra 
förlängningsoptioner ingår också i värderingen av skulden. 

Leasingbetalningarna diskonteras med koncernens marginella 
låneränta som beräknas utifrån finansiering som nyligen erhållits 
av en utomstående part som en startpunkt och justeras sedan för 
att återspegla förändringar i finansieringsförutsättningarna sedan 
finansieringen erhölls. 

Koncernen är exponerad för eventuella framtida ökningar av 
rörliga leasingbetalningar baserade på ett index eller en ränta, 
som inte ingår i leasingskulden förrän de träder i kraft. När 
justeringar av leasingbetalningar baserade på ett index eller en 
ränta träder i kraft omvärderas leasingskulden och justeras mot 
nyttjanderätten. 

Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och 
ränta. Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffnings- 
värde och inkluderar följande: 

• det belopp leasingskulden ursprungligen värderats till 

• leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet

• utgifter för att återställa tillgången till det skick som före-
skrivs i leasingavtalets villkor. 

Nyttjanderätter skrivs vanligen av linjärt över det kortare av 
nyttjandeperioden och leasingperioden. 

Koncernen tillämpar undantaget som ger rätt att inte redovisa 
kortfristiga leasingkontrakt liksom för leasingkontrakt med låga 
underliggande tillgångsvärden. För dessa kontrakt sker linjär 
kostnadsföring. Avtal av mindre värde inkluderar viss IT-utrustning 
och annan kontorsutrustning. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar gällande leasing- 
avtalets längd 

När leasingavtalets längd fastställs, beaktar ledningen all tillgänglig 
information som ger ett ekonomiskt incitament att utnyttja en 
förlängningsoption, eller att inte utnyttja en option för att säga 
upp ett avtal. Möjligheter att förlänga ett avtal inkluderas endast i 
leasingavtalets längd om det är rimligt säkert att avtalet förlängs 
(eller inte avslutas). 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
respektive nettoförsäljningsvärdet. Vid beräkning av anskaffnings-
värdet tillämpas först-in-först-ut-metoden (FIFU). Metoden utgår 
ifrån antagandet att varor som köps in först även säljs först. Varor 
som ligger kvar i lagret i slutet av en period har därmed köpts 
in senast. Nettoförsäljningsvärdet beräknas som försäljningspris 
med avdrag för försäljningskostnader. Anskaffningsvärdet för 

färdiga varor och pågående arbete består av direkta varu- 
kostnader, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirek-
ta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). 
Inkurans bedöms löpande och eventuella avsättningar görs utifrån 
varje bedömning. 

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje 
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivnings-
behov.

Nedskrivningsprövning av materiella och immateriella tillgångar 
samt andelar i dotterföretag

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 till-
gångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, andra immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar 
som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet 
årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflö-
den till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskriv-
ningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera 
väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande 
enhet. Nedskrivningsprövningen görs alltså per varje kassagenererande 
enhet, vilket för MedicaNatumin innebär per segment. 

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande 
enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinnings-
värdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av 
tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första 
hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av 
övriga tillgångar som ingår i enheten. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljnings-
kostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet har 
flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av 
parametrar gjorts. De framtida kassaflödena diskonteras med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången. 

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar

Koncernen tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen 
innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat 
på förlustrisken för hela fordrans löptid och redovisas när fordran 
redovisas första gången.

Återföring av nedskrivningar

En nedskrivning återförs om det både finns indikation på att ned- 
skrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en 
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En 
reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade 
värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle 
ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen 
nedskrivning gjorts. 

Nedskrivningar av finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde 
återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan 
hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen 
gjordes. Återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen 
redovisas i resultaträkningen.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärs- 
dagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja till-
gången. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten 
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller har överförts 
och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten.

Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall 
tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, trans-
aktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnader 
hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat eller 
verkligt värde via resultatet. 

En finansiell tillgång värderas till upplupet anskaffningsvärde om båda 

följande villkor är uppfyllda:

• Den finansiella tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell 
vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att inkassera 
avtalsenliga kassaflöden.

• De avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestäm-
da tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

En finansiell tillgång värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 
om båda följande villkor är uppfyllda:

• Den finansiella tillgången innehas enligt en affärsmodell vars mål 
kan uppnås både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och 
sälja finansiella tillgångar.

• De avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestäm-
da tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Alla finansiella tillgångar som inte klassificeras som värderade till 
upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat 
värderas till verkligt värde via resultatet.

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde 

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde är finansiella till- 
gångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernens finansiella tillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde utgörs av kundfordringar och andra fordringar 
samt likvida medel i balansräkningen.

Likvida medel

Likvida medel består av banktillgodohavanden och placeringar som 
lätt kan omvandlas till kassamedel till ett känt belopp och med en 
löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. I moder-
bolagets och koncernens likvida medel ingår koncernens behållning 
på koncernkonton och övriga bankkonton samt kortfristig placering. 
Likvida medel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta innebär 
att koncernens likvida medel endast är utsatta för en obetydlig risk för 
valutafluktuationer.

Finansiella skulder

Koncernen klassificerar sina finansiella skulder i följande kategorier: 
upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. En 
finansiell skuld klassificeras till verkligt värde via resultatet om den 
klassificeras som innehav för handelsändamål, som ett derivat eller 
att den har blivit identifierad som sådan vid första redovisningstillfället. 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet värderas till 
verkligt värde och nettovinster och förluster, inklusive räntekostnader, 
redovisas i resultatet. Påföljande värdering av övriga finansiella skulder 
sker till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden.

Skuld för tilläggsköpeskilling

Skuld avseende tilläggsköpeskilling redovisas till verkligt värde som 
lång- eller kortfristig skuld. Förändringar av verkligt värde på tilläggs-
köpeskillingar kopplade till förvärv redovisas i resultaträkningen som 
finansiell intäkt eller finansiell kostnad. 

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som 
har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leveran-
törsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom 
ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är 
längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. Leverantörs- 
skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upp- 
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Upplåning

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter trans- 
aktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaff- 
ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto 
efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas 
i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskost-
nader för upplåningen i den utsträckning det är sannolikt att delar av 
eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas 
avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte föreligger några 
bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kom-

mer att utnyttjas, redovisas avgiften som en förskottsbetalning för 
finansiella tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moder- 
bolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner 
i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen, till 
funktionell valuta enligt transaktionsdagens avistakurs. Fordringar 
och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens 
kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och 
skulder tillförs rörelseresultatet. Vinster och förluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyserna är upprättade enligt indirekt metod.

Statliga bidrag
Statliga bidrag som avser kostnadstäckning periodiseras och 
redovisas i resultaträkningen över samma perioder som de 
kostnader bidragen är avsedda att kompensera för.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald 
sjukfrånvaro etc. samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. 
Vad avser pensioner och andra ersättningar efter avslutad 
anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda. För avgifts- 
bestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en sepa-
rat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i 
takt med att förmånerna intjänas, vilket normalt sammanfaller 
med tidpunkten då premier erläggs. 

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en 
anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersätt-
ningar. Koncernen redovisar ersättningar vid uppsägning vid den 
tidigaste av följande tidpunkter: 

a) när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla 
erbjudandet om ersättning; och 

b) när företaget redovisar utgifter för en omstrukturering som 
är inom tillämpningsområdet för IAS 37 och som innebär 
utbetalning av avgångsvederlag. 

Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter balansdagen 
diskonteras till nuvärde.

Redovisning av resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i kon-
cernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda 
genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräk-
ningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet 
och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter 
av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade 
perioder härrör från utgivna teckningsoptioner. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De 
viktigaste skillnaderna i redovisningsprinciper mellan koncernen 
och moderbolaget är uppställningsformerna för resultat- och 
balansräkningar samt rapport över förändringar i eget kapital. 
Dessutom finns det inte i moderbolaget någon möjlighet att 
använda obestämbar nyttjandeperiod för immateriella tillgångar. 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas i moderbolaget 
som bokslutsdispositioner. 

Finansiella instrument

Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning tillämpas inte reglerna om finansiella instrument i IFRS 9 
i moderbolaget. Finansiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde minus nedskrivning och finansiella omsätt-
ningstillgångar enligt lägsta värdets princip.

Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna om 
operationell leasing.
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Not 1 Rörelseförvärv 

Förvärv 2020

Vitalkost AS

Den 16 december 2019 meddelades att MedicaNatumin förvärvar samtliga aktier i Vitalkost AS och dess dotterbolag Corpus Medicus AS. Den totala 
köpeskillingen uppgick till 26 000 TNOK varav 18 200 TNOK (70 procent) betalades på tillträdesdagen, 5 800 TNOK (22 procent) 31 juli 2020 och rest-
erande 2 000 TNOK (8 procent) 4 maj 2021. Förvärvet finansierades genom banklån samt egna medel. 

Vitalkost AS är en ledande aktör inom egenvårdsbranschen i Norge. Genom förvärvet fick MedicaNatumin bland annat tillgång till de egna varumärkena 
för kosttillskott Shift, aminoJern och Fast Track, samt distributionsrättigheter för ekologiska matvaror från Saltå Kvarn, Holle, Purasana, Way Better, Naturata 
samt hudvårdsprodukter från Weleda. 

Redovisat eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 11 043 TNOK vilket ingick i förvärvet. Tillträde skedde 2 januari 2020 och Vitalkost konsolid-
eras in i MedicaNatumin-koncernen från och med det datumet. Vitalkost ingår i rörelsesegmentet Nordisk Varumärkesförsäljning. Från förvärvstidpunkten 
fram till 31 december 2020 bidrog Vitalkost AS med 104 757 TSEK till koncernens nettoomsättning och med 10 854 TSEK till koncernens EBITDA. 

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten TSEK Verkligt värde

Anläggningstillgångar 30 773

Omsättningstillgångar 24 623

Uppskjutna skatteskulder -4 519

Räntebärande långfristiga skulder inkl leasing -8 286

Icke räntebärande kortfristiga skulder -8 391

Räntebärande kortfristiga skulder inkl leasing -6 346

Summa 27 854

Goodwill 0

Summa 27 854

Överförd ersättning TSEK

Kontant vid tillträdet 19 498

Delbetalning 2020-07-31 5 572

Slutbetalning 2021-05-04 2 043

Valutakursförändring 741

Summa 27 854

Utöver bokfört värde på tillgångar och skulder enligt tillträdesbalansen har övervärden om totalt 20 542 TSEK avseende bolagets immateriella tillgångar 
identifierats. Det verkliga värdet på identifierade tillgångar och skulder om 16 023 TSEK (14 956 TNOK) allokerades till varumärken 20 542 TSEK (19 175 
TNOK) och uppskjuten skatteskuld 4 519 TSEK (4 219 TNOK) relaterad till identifierade immateriella anläggningstillgångar. Varumärkena bedömdes ha en 
nyttjandeperiod på 3-20 år. 

Förvärvsrelaterade utgifter uppgick till 594 TSEK och redovisades som övriga externa kostnader i resultatet för 2019. Integrationen av den förvärvade 
rörelsen har under januari-december 2020 inte medfört några betydande omstruktureringskostnader. Den upprättade förvärvsanalysen är nu fastställd per 
2020-12-31.

Arcon Norway AS

Den 26 november 2020 meddelades att MedicaNatumins dotterbolag Vitalkost AS tecknat ett avtal med norska Arcon Norway AS om förvärv av rörelsen 
i bolaget, där bland annat kosttillskottserien Femarelle ingår. Hela rörelsen omsätter idag ca 15 MNOK årligen och en fortsatt investering i marknadsföring 
och fokus på kanalbreddning kommer att initieras för att generera omsättningstillväxt kommande år. Ett 5-årigt volymbaserat avtal har ingåtts med huvud-
mannen och ägaren till varumärket Femarelle. Övertagandet skedde den 1 december 2020.

Den förvärvade rörelsens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten TSEK Verkligt värde

Summa nettotillgångar 0

Goodwill 3 818

Summa 3 818

Överförd ersättning TSEK

Kontant vid avtalssignering 955

Delbetalning 2020-12-14 477

Delbetalning 2020-12-30 477

Delbetalning 2021-10-04 1 025

Slutbetalning 2021-12-30 1 025

Valutakursförändring -141

Summa 3 818

Den totala köpeskillingen på 4 MNOK finansierades med egna medel där 25 procent erlagts vid avtalssignering, ytterligare 25 procent innan 31 december 
2020 och resterande 50 procent i två delbetalningar om vardera 1 MNOK, 4 oktober 2021 respektive 30 december 2021. Vid förvärvet har inga enskilda 
tillgångar gått att identifiera och därmed utgör hela beloppet om 3 818 TSEK (4 000 TNOK) goodwill. Den upprättade förvärvsanalysen är nu fastställd per 
2021-12-31. 

Not 2 Rörelsesegment

Nordisk  
varumärkesförsäljning

Export, private  
label, produktion &  

innovation  

Administrativa tjänster  
& koncerngemen- 
samma funktioner Eliminering Koncernen

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Extern nettoomsättning 175 729 170 140 43 001 41 136 10 0 - - 218 740 211 276

Intern nettoomsättning 20 213 10 084 19 496 19 863 9 184 8 467 -48 893 -38 414 - -

Externa övriga intäkter 779 1 364 1 030 1 106 732 170 - - 2 541 2 640

Interna övriga intäkter 14 35 0 0 0 0 -14 -35 - -

Summa intäkter 196 735 181 623 63 527 62 105 9 926 8 637 -48 907 -38 449 221 281 213 916

Externa rörelsekostnader -158 409 -157 185 -44 555 -44 559 -6 949 -6 479 - - -209 913 -208 223

Interna rörelsekostnader -25 999 -16 046 -22 908 -22 403 0 0 48 907 38 449 - -

EBITDA 12 327 8 393 -3 936 -4 858 2 977 2 158 0 0 11 368 5 693

Av- och nedskrivningar -6 192 -6 008 -15 640 -6 647 -129 -128 - - -21 961 -12 783

EBIT 6 135 2 385 -19 576 -11 505 2 848 2 030 0 0 -10 593 -7 090

Finansiella intäkter 809 27 0 0 37 104 -614 - 232 131

Finansiella kostnader -1 118 -820 -878 -794 -825 -892 614 - -2 207 -2 506

Resultat före skatt 5 826 1 592 -20 454 -12 299 2 060 1 242 0 0 -12 568 -9 465

Summa tillgångar 173 367 157 081 50 457 56 249 7 957 6 589 -30 573 -27 234 201 208 192 685

Summa eget kapital och skulder 68 578 51 865 27 487 25 347 135 716 142 707 -30 573 -27 234 201 208 192 685

MedicaNatumin har två identifierade rörelsesegment som beskrivs mer i detalj nedan. 

Nordisk varumärkesförsäljning

Verksamheten bedrivs främst på den svenska och norska marknaden via egna bolag genom marknadsföring och försäljning av produkter i kategorierna 
kosttillskott, kosmetik och ekologiska matvaror. Försäljningen sker främst via hälsofackhandel, apotek, dagligvaruhandel, e-handel och övrig fackhandel 
på den nordiska marknaden.

Export, private label, produktion & innovation 

Grunden i verksamheten är den egna produktionsanläggningen i Habo utanför Jönköping. Där sker  produktutveckling och högkvalitativ produktion 
av kosttillskott, kosmetik och medicintekniska produkter. Försäljningen sker via långsiktiga avtal för enskilda länder eller genom partners som kan täcka 
flera territorier samtidigt. Affärsmodellen innebär att MedicaNatumin äger och producerar produkterna och våra distributörer/partners har ansvaret för 
att inom sitt geografiska område marknadsföra och bygga framgångsrika varumärken.
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Not 3 Uppgift om bolagets intäkter samt försäljning och inköp inom samma koncern

Nordisk  
varumärkes- 
försäljning

Export, private  
label, produktion & 

 innovation

Administrativa  
tjänster & koncern- 

gemensamma  
funktioner Eliminering Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning fördelad på 
väsentliga intäktsslag

Försäljning av varor och 
tjänster 175 729 170 140 43 001 41 058 10 0 - - 218 740 211 198 10 0

Licensintäkter, royalty och 
övriga intäkter av engångs-
karaktär 0 0 0 78 0 0 - - 0 78 0 0

Koncernintern försäljning 20 213 10 084 19 496 19 863 9 184 8 467 -48 893 -38 414 - - 9 184 8 467

Summa 195 942 180 224 62 497 60 999 9 194 8 467 -48 893 -38 414 218 740 211 276 9 194 8 467

Nettoomsättning fördelad på 
geografiska områden

Sverige 84 798 75 739 19 999 19 458 6 406 7 535 -41 251 -35 466 69 952 67 266 6 406 7 535

Norge 108 202 97 059 9 653 9 145 2 788 932 -7 642 -2 948 113 001 104 188 2 788 932

Övriga Europa 2 942 7 426 27 539 26 530 0 0 0 0 30 481 33 956 0 0

Kina 0 0 2 177 2 868 0 0 0 0 2 177 2 868 0 0

Övriga världen 0 0 3 129 2 998 0 0 0 0 3 129 2 998 0 0

Summa 195 942 180 224 62 497 60 999 9 194 8 467 -48 893 -38 414 218 740 211 276 9 194 8 467

Koncernen har sitt säte i Sverige.

Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernbolag 2021 2020

Andel av nettoomsättning som avser koncernbolag 99,89% 100,00%

Andel av inköp som avser koncernbolag 0% 0%

Koncernen har under året haft en kund som genererat intäkter motsvarande 10% eller mer av koncernens totala intäkter. Intäkterna från denna kund 
uppgick till 22 313 TSEK och redovisas inom segmentet nordisk varumärkesförsäljning.

Not 4 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Realisationsvinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 118 32 118 0

Valutakursvinster av rörelsekaraktär 1 626 1 684 4 25

Erhållna bidrag 46 765 0 125

Övrigt 751 159 610 21

Summa 2 541 2 640 732 171

Not 5 Upplysningar om revisorernas arvode

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Arvoden till Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 484 465 184 175

Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget 98 44 47 21

Skatterådgivning 0 0 0 0

Övriga tjänster 0 0 0 0

Summa 582 509 231 196

Specifikation av ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

2021
Grundlön/

styrelsearvode
Avgångs- 
vederlag

Rörlig 
ersättning

Konsult-
arvode

Pensions- 
kostnader Utlägg mm Summa

Peter Hencz, VD 1 810 0 0 0 360 0 2 170

Andra ledande befattningshavare (6 personer) 5 043 0 141 641 820 0 6 645

Jonas Carpvik, styrelseordförande 255 0 0 4 0 10 269

Bengt Johansson, styrelseledamot 151 0 0 25 0 1 177

Lars Kärnerud, styrelseledamot 151 0 0 70 0 0 221

Ulf Björklund, styrelseledamot 151 0 0 0 0 10 161

Anna Stålenbring, styrelseledamot 151 0 0 0 0 0 151

Edyta Kurek, styrelseledamot jan-maj 46 0 0 0 0 0 46

Summa 7 758 0 141 740 1 180 21 9 840

2020
Grundlön/

styrelsearvode
Avgångs- 
vederlag

Rörlig 
ersättning

Konsult-
arvode

Pensions- 
kostnader Utlägg mm Summa

Ulrika Albers, VD 1 063 540 0 0 207 0 1 810

Andra ledande befattningshavare (6 personer) 5 071 0 249 0 682 0 6 002

Jonas Carpvik, styrelseordförande maj-dec 162 0 0 41 0 10 213

Torbjörn Björstrand, styrelseordförande jan-maj 65 0 0 0 0 6 71

Bengt Johansson, styrelseledamot 109 0 0 528 0 33 670

Lars Kärnerud, styrelseledamot 109 0 0 198 0 2 309

Ulf Björklund, styrelseledamot 109 0 0 50 0 4 163

Anna Stålenbring, styrelseledamot maj-dec 77 0 0 14 0 0 91

Edyta Kurek, styrelseledamot maj-dec 77 0 0 0 0 0 77

Anna Furberg, styrelseledamot jan-maj 32 0 0 9 0 0 41

Christer Gunnarsson, styrelseledamot jan-maj 32 0 0 33 0 0 65

Summa 6 906 540 249 873 889 55 9 512

Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Medelantal anställda

Sverige 40 42 2 2

Norge 21 21 0 0

Summa 61 63 2 2

varav kvinnor 32 35 0 1

Kostnader för ersättning till anställda

Löner och andra ersättningar 34 537 34 174 3 080 2 929

Sociala kostnader exklusive pensionskostnader 9 528 8 315 1 046 914

Pensionskostnader 3 370 2 941 449 430

Summa 47 435 45 430 4 575 4 273

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och anställda

Styrelse och VD 2 714 2 294 2 714 2 294

Övriga anställda 31 823 31 880 366 635

Summa 34 537 34 174 3 080 2 929
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Kommentarer 2021

INCITAMENTSPROGRAM, PENSIONER, RÖRLIG LÖN SAMT AVGÅNGSVEDERLAG

För styrelsens ledamöter föreligger ej avtal om incitamentsprogram, pension, rörlig lön eller avgångsvederlag. Bonusutbetalningar för verkställande 
direktör och andra ledande befattningshavare fastställs på grundval av koncernens resultat. 

Kommentarer 2020

INCITAMENTSPROGRAM, PENSIONER, RÖRLIG LÖN SAMT AVGÅNGSVEDERLAG

För styrelsens ledamöter föreligger ej avtal om incitamentsprogram, pension, rörlig lön eller avgångsvederlag. Bonusutbetalningar för verkställande 
direktör och andra ledande befattningshavare fastställs på grundval av koncernens resultat. 

Antal styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare på balansdagen

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Styrelseledamöter

Män 4 4 4 4

Kvinnor 1 2 1 2

Verkställande direktör

Män 1 0 1 0

Kvinnor 0 1 0 1

Andra ledande befattningshavare

Män 5 5 0 1

Kvinnor 1 1 0 0

Summa 12 13 6 8

varav kvinnor 2 4 1 3

Andra ledande befattningshavare har definierats som:

2021
Peter Carlsson COO, Emil Svahn CFO (jan-aug), Andreas Skiöld t.f. CFO (sept-dec), Kjell 
Lundgren Export Director, Martin Kreutz Supply Chain Manager, Totto Solvang Manag-
ing Director Vitalkost, Sara Wulff Quality and Regulatory Affairs Director 

2020

Peter Carlsson COO, Emil Svahn, CFO, Kjell Lundgren Export Director, Martin Kreutz 
Supply Chain Manager, Totto Solvang Managing Director Vitalkost, Jennie Sandström 
Quality & Product Development Manager (jan-mars), Sara Wulff Quality and Regulatory 
Affairs Director (april-dec)

Not 7 Övriga rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Valutakursförluster av rörelsekaraktär -2 346 -1 775 -17 -4

Summa -2 346 -1 775 -17 -4

Not 8 Resultat från finansiella poster

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Resultat från andelar i koncernföretag

Realisationsresultat från försäljning av dotterbolag - - 0 0

Nedskrivning av aktier i dotterföretag1 - - -10 000 0

Summa 0 0 -10 000 0

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 11 56 9 54

Ränteintäkter från koncernföretag - - 28 70

Valutakursvinster 150 50 0 50

Övriga finansiella intäkter 71 25 0 0

Summa 232 131 37 174

Finansiella kostnader

Räntekostnader -2 151 -1 974 -333 -510

Räntekostnader till koncernföretag - - -430 -448

Valutakursförluster -56 -531 -57 0

Övriga finansiella kostnader 0 -1 0 0

Summa -2 207 -2 506 -820 -958

1Avser nedskrivning av aktier i Natumin Pharma AB. Nedskrivningen har sin grund i lågt kapacitetsutnyttjande i produktionen vilket resulterat i 
lönsamhetsproblem. Aktierna är nedskrivna till koncernmässigt värde.     

Not 9 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Fördelning av skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad för året -2 467 -953 0 0

Uppskjuten skattekostnad/intäkt för året 6 976 3 319 4 626 0

Summa skatt på årets resultat 4 509 2 366 4 626 0

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnittlig 
skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande.

Avstämning av redovisad skatt

Resultat före skatt -12 568 -9 465 -8 499 35

Skatt enligt gällande skattesats i moderbolaget (20,6% 2021) (21,4% 2020) 2 589 2 026 1 751 -8

Effekt av utländsk skattesats -140 -50 0 -

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 334 0 0

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -2 183 -548 -2 145 -78

Schablonintäkt periodiseringsfond -7 -14 0 0

Utnyttjande av ej tidigare aktiverade underskottsavdrag 613 1 102 394 86

Förändring i värde av ej aktiverade underskottsavdrag -988 -385 0 0

Förändring i värde av aktiverade underskottsavdrag 4 626 0 4 626 0

Övriga temporära skillnader 11 -82 0 0

Justering avseende tidigare år -11 -17 0 0

Summa skatt på årets resultat 4 509 2 366 4 626 0
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Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Fördelning uppskjuten skattefordran

Aktiverade underskottsavdrag 4 626 0 4 626 0

Leasingskulder 229 136 - -

Internvinst lager 452 522 - -

Summa uppskjuten skattefordran 5 307 658 4 626 0

Fördelning uppskjuten skatteskuld

Relaterad till övervärden enligt förvärvsanalys 8 452 8 990 - -

Avsättningar till obeskattade reserver 0 1 510 - -

Övriga temporära skillnader 74 80 - -

Summa uppskjuten skatteskuld 8 526 10 580 0 0

Specifikation förändring uppskjuten skattefordran

Ingående värde 658 285 0 -

Uppskjuten skatteintäkt för året 4 649 373 4 626 -

Omräkningsdifferens 0 0 0 -

Utgående värde uppskjuten skattefordran 5 307 658 4 626 0

Specifikation förändring uppskjuten skatteskuld

Ingående värde 10 580 9 502 - -

Förvärv 0 4 518 - -

Uppskjuten skattekostnad -2 327 -2 946 - -

Omräkningsdifferens 273 -494 - -

Utgående värde uppskjuten skatteskuld 8 526 10 580 0 0

Ackumulerade skattemässiga underskott

Ingående balans 58 657 62 255 53 378 53 778

Omräkningsdifferens 0 -374 - -

Årets förändring 1 822 -3 224 -1 911 -400

Summa ackumulerade skattemässiga underskott 60 479 58 657 51 467 53 378

Delar av koncernens skattemässiga underskott på totalt 60 479 TSEK är koncernbidragsspärrade och kan nyttjas för koncernbidrag först under 
räkenskapsåret 2022. Koncernen redovisar uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag om 4 626 TSEK, vilket motsvarar up-
pskjuten skatteskuld avseende koncernmässiga övervärden. Tidigare års spärrar avseende underskottsavdrag löper ut 1 januari 2022 och underskotten 
kan därmed nyttjas i koncernen. De skattemässiga underskotten kan rullas vidare och har ingen förfallodag.

Skattesatsen i Sverige är 20,6% (21,4%). Skattesatsen i Norge är 22%.        

Not 10 Resultat per aktie

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Antal aktier (tusental)

Genomsnittligt, före utspädning 375 989 375 989 - -

Genomsnittligt, efter utspädning 375 989 384 239 - -

På balansdagen, före utspädning 375 989 375 989 - -

På balansdagen, efter potentiell utspädning 375 989 381 789 - -

Resultat (TSEK)

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 059 -7 099 - -

Årets resultat per aktie (SEK)

Genomsnittligt, före utspädning -0,0214 -0,0189 - -

Genomsnittligt, efter utspädning -0,0214 -0,0189 - -

På balansdagen fanns totalt 0 st (5 800 000) utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för teckningskurs 0,50 kr. 
På balansdagen 2020 understeg börskursen teckningskursen och därmed förelåg ingen utspädningseffekt. 

Not 11 Produktteknologier, patent, distributionsrättigheter och varumärken

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 84 685 66 876 5 067 5 067

Anskaffning under året 8 6 0 0

Anskaffning under året via förvärv av dotterföretag 0 20 542 0 0

Försäljningar/utrangeringar1 0 -500 0 0

Omräkningsdifferens 1 244 -2 239 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 937 84 685 5 067 5 067

Ingående ackumulerade avskrivningar -31 890 -26 631 -2 674 -2 228

Årets avskrivningar -5 778 -5 759 -446 -446

Försäljningar/utrangeringar1 0 500 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 668 -31 890 -3 120 -2 674

Ingående ackumulerade nedskrivningar -4 043 -4 043 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 043 -4 043 0 0

Redovisat värde vid årets slut 44 227 48 753 1 948 2 393

Förvärvet av Vitalkost år 2020 innebar att koncernen bl.a. fick kontroll över varumärkerna Shift, aminoJern och FastTrack. 

1Avser år 2020 varumärke för produkten Procalmin.
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Not 12 Balanserade utvecklingskostnader

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 7 289 6 724 0 0

Anskaffning under året 597 110 0 0

Anskaffning under året via förvärv av dotterföretag 0 509 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Omräkningsdifferens 33 -54 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 919 7 289 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 256 -5 077 0 0

Årets avskrivningar -256 -179 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Omräkningsdifferens -1 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 513 -5 256 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 107 -1 107 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 107 -1 107 0 0

Redovisat värde vid periodens slut 1 298 925 0 0

Not 13 Goodwill                

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 40 890 37 072 0 0

Anskaffning under året1 0 3 818 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Omräkningsdifferens 284 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 174 40 890 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar2 -9 060 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 060 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 32 114 40 890 0 0

Redovisat värde segment Nordisk varumärkesförsäljning 32 114 31 830 0 0

Redovisat värde segment Export, private label, produktion & innova-
tion 0 9 060 0 0

1Avser förvärv försäljningsrättigheter från Arcon Norway AS

2Avser goodwill kopplad till förvärvet av Natumin Pharma 2016

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Återvinningsbart belopp för goodwill har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden 
före skatt baserat på en av företagsledningen och styrelsen godkänd budget för 2022. Därefter har viss intäkts- och kostnadsökning antagits för en prog-
nosperiod om 4 år. Därefter antas en evig tillväxttakt om 1,5%. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden där MedicaNatumin 
verkar.

I bedömningen av framtida kassaflöden görs antaganden om i första hand volymtillväxt, diskonteringsränta samt långsiktig tillväxttakt. Ledningen har 
bedömt att den årliga volymtillväxten för verksamheten över den femåriga prognosperioden är ett viktigt antagande. Försäljningsvolymen i respektive 
period är den huvudsakliga orsaken till utvecklingen av intäkter och kostnader. Den årliga volymtillväxten baseras på tidigare resultat och ledningens 
förväntningar på marknadsutvecklingen. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker som gäller för de olika 
rörelsesegmenten.

Test av nedskrivningsbehov av koncernens goodwill baseras på antaganden för de kommande fem åren, med en nominell minskning därefter till en 
tillväxttakt om 1,5 % (1,5). 

En diskonteringsränta på 12,2 % (11,2) har använts för diskontering av bedömda kassaflöden gällande goodwillen kopplad till segmentet nordisk 
varumärkesförsäljning. Nedskrivningstestet för goodwill har inte resulterat i något behov av nedskrivning. En känslighetsanalys är utförd med samma 
antaganden om kassaflöden för de kommande fem åren, men med en diskonteringsränta före skatt om 15%. Ett potentiellt nedskrivningsbehov på 1 
377 TSEK konstaterades föreligga vid denna högre diskonteringsränta. 

I samband med delårsrapporten för perioden januari-juni 2021 visade nedskrivningstestet avseende goodwillen kopplad till segmentet export, private 
label, produktion & innovation på ett behov av nedskrivning. Koncernen gjorde då en nedskrivning på 9 060 TSEK avseende goodwillen kopplad till 
detta segment. Goodwillen härstammar från förvärvet av Natumin Pharma, 2016 och uppgår efter nedskrivningen till 0.

Not 14 Inventarier

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 813 10 850 204 0

Anskaffning under året 701 749 0 204

Anskaffning under året via förvärv av dotterföretag 0 275 0 0

Omklassificeringar nyttjanderätter 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar -51 -1 031 -51 0

Omräkningsdifferens 40 -30 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 503 10 813 153 204

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 628 -6 752 -27 0

Årets avskrivningar -1 617 -1 907 -38 -27

Omklassificeringar nyttjanderätter 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 8 1 031 8 0

Omräkningsdifferens -3 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 240 -7 628 -57 -27

Redovisat värde vid periodens slut 2 263 3 185 96 177

Not 15 Nyttjanderätter

Koncernen

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 28 303 19 663

Omklassificering till/från materiell anläggningstillgång 0 -36

Omvärdering 8 953 652

Anskaffning under året 5 385 513

Anskaffning under året via förvärv av dotterföretag 0 9 447

Försäljningar/utrangeringar -961 -906

Omräkningsdifferens 545 -1 030

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 225 28 303

Ingående ackumulerade avskrivningar -8 257 -3 977

Omklassificering från materiell anläggningstillgång 0 0

Årets av- och nedskrivningar -5 250 -4 938

Försäljningar/utrangeringar 835 627

Omräkningsdifferens -43 31

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 715 -8 257

Redovisat värde vid periodens slut 29 510 20 046
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Redovisade belopp i balansräkningen

I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

Koncernen

2021 2020

Tillgångar med nyttjanderätt

Fastigheter 27 540 17 733

Utrustning 1 163 1 147

Fordon 807 1 166

Summa 29 510 20 046

Leasingskulder

Kortfristiga 3 928 4 394

Långfristiga 26 676 16 299

Summa 30 604 20 693

Tillkommande nyttjanderätter under 2021 uppgick till 5 385 TSEK (513). 

Redovisade belopp i resultaträkningen

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

Koncernen

2021 2020

Avskrivningar på nyttjanderätter

Fastigheter 4 278 4 151

Utrustning 337 203

Fordon 636 584

Summa 5 251 4 938

Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader) -1 362 -1 065

Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal (ingår i övriga externa kostnader) 0 0

Utgifter hänförliga till leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som inte är korttids- 
leasingavtal (ingår i övriga externa kostnader) -31 -28

Utgifter hänförliga till variabla leasingbetalningar som inte ingår i leasingskulder (ingår i övriga externa kostnader) 0 0

Den totala resultatpåverkan avseende leasingavtal var under 2021 -6 644 TSEK (-6 031). Det totala kassaflödet 
gällande leasingavtal under 2021 var -6 216 TSEK (-5 623).

Not 16 Andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden - - 125 912 122 454

Företagsförvärv - - 0 27 854

Försäljningar/utrangeringar - - 0 -24 396

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 125 912 125 912

Ingående ackumulerade nedskrivningar - - -45 -24 441

Försäljningar/utrangeringar - - 0 24 396

Årets nedskrivningar - - -10 000 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -10 045 -45

Redovisat värde vid periodens slut 0 0 115 867 125 867

Redovisat värde

Företagets namn Org.nr Säte Andel 2021 2020

Nordic Immotech Sweden AB 556729-1363 Jönköping, Sverige 100% 55 55

Natumin Pharma AB 556474-7748 Habo, Sverige 100% 12 250 22 250

Medica Clinical Nord Sverige AB 556749-4223 Jönköping, Sverige 100% 75 708 75 708

Vitalkost AS 961 937 434 Tönsberg, Norge 100% 27 854 27 854

Summa 115 867 125 867

Natumin Pharma AB ägde på balansdagen 100 % av Tricutan AB, DeNovaStella AB och Ambria Dermatology AB. 

Vitalkost AS ägde på balansdagen 100 % av Corpus Medicus AS.  

Not 17 Varulager

Koncernen

2021 2020

Råvaror och förnödenheter 14 197 11 441

Färdiga varor och handelsvaror 41 791 32 919

Summa 55 988 44 360

I koncernens resultaträkning ingick nedskrivningar av varulager i posten handelsvaror med 2 563 TSEK (5 750). 
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Not 18 Kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Kundfordringar

Kundfordringar brutto 29 098 29 222 64 511

Reservering för osäkra fordringar -4 568 -4 536 0 -447

Kundfordringar netto 24 530 24 686 64 64

Reservering för osäkra kundfordringar

IB reservering för osäkra fordringar -4 536 -3 252 -447 -447

Reservering för förväntade kundförluster -479 -2 143 0 0

Konstaterade kundförluster 447 859 447 0

Återförda kundförluster 0 0 0 0

Summa reservering för osäkra kundfordringar -4 568 -4 536 0 -447

Åldersanalys av kundfordringar

Ej förfallna kundfordringar 19 080 14 503 0 0

Förfallna kundfordringar 1–30 dgr 1 065 3 385 0 0

Förfallna kundfordringar >30 dgr 4 385 6 798 64 64

Kundfordringar netto 24 530 24 686 64 64

Koncernen tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster. Metoden innebär att förväntade förluster under fordrans hela 
löptid används som utgångspunkt.

De förväntade kreditförlustnivåerna baserar sig på kundernas betalningshistorik för en av period 36 månader för 31 december 2021 respektive 1 januari 
2021 tillsammans med förlusthistoriken för samma period. Historiska förluster justeras sedan för att ta hänsyn till nuvarande och framåtblickande infor-
mation om makroekonomiska faktorer som kan påverka kundernas möjligheter att betala fordran.

Utifrån detta baseras förlustreserven per 31 december 2021 och 31 december 2020 för kundfordringar och avtalstillgångar på följande:

31 december 2021 Ej förfallna
Förfallet  

1-60 dagar
Förfallet mer  
än 60 dagar

Förfallet mer  
än 120 dagar Summa

Förväntad förlustnivå i % 0% 0% 0% 71%

Redovisat belopp kundfordringar - brutto 19 085 2 903 719 6 391 29 098

Kreditförlustreserv -5 0 0 -4 563 -4 568

Redovisat belopp kundfordringar - netto 19 080 2 903 719 1 828 24 530

31 december 2020 Ej förfallna
Förfallet 1-60 

dagar
Förfallet mer än 

60 dagar
Förfallet mer än 

120 dagar Summa

Förväntad förlustnivå i % 1% 3% 5% 40%

Redovisat belopp kundfordringar - brutto 14 649 3 509 420 10 644 29 222

Kreditförlustreserv -146 -111 -21 -4 258 -4 536

Redovisat belopp kundfordringar - netto 14 503 3 398 399 6 386 24 686

Not 19 Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion
Ökning av  

antalet aktier
Ökning av 

aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital Kvotvärde

2005 Bolagets bildande 1 000 100 000 1 000 100 000 100,0

2006 Split 1 000:1 999 000 0 1 000 000 100 000 0,1

2006 Nyemission 500 000 50 000 1 500 000 150 000 0,1

2006 Nyemission 264 718 26 472 1 764 718 176 472 0,1

2006 Nyemission 112 641 11 264 1 877 359 187 736 0,1

2006 Nyemission 976 495 97 650 2 853 854 285 385 0,1

2006 Fondemission 2 853 854 285 385 5 707 708 570 771 0,1

2006 Nyemission 1 297 000 129 700 7 004 708 700 471 0,1

2006 Nyemission 383 500 38 350 7 388 208 738 821 0,1

2006 Nyemission 500 000 50 000 7 888 208 788 821 0,1

2007 Nyemission 2 747 253 274 725 10 635 461 1 063 546 0,1

2007 Apportemission 2 105 263 210 526 12 740 724 1 274 072 0,1

2007 Nyemission 2 050 000 205 000 14 790 724 1 479 072 0,1

2008 Nyemission 1 232 560 123 256 16 023 284 1 602 328 0,1

2009 Nyemission 1 780 000 178 000 17 803 284 1 780 328 0,1

2009 Nyemission 3 700 000 370 000 21 503 284 2 150 328 0,1

2010 Nyemission 2 300 000 230 000 23 803 284 2 380 328 0,1

2010 Nyemission 14 700 000 1 470 000 38 503 284 3 850 328 0,1

2010 Inlösen konvertibler 130 020 13 002 38 633 304 3 863 330 0,1

2010 Nyemission 1 000 000 100 000 39 633 304 3 963 330 0,1

2010 Nyemission 28 866 148 2 886 615 68 499 452 6 849 945 0,1

2012 Nyemission 21 000 000 2 100 000 89 449 452 8 944 945 0,1

2012 Nyemission 40 000 000 4 000 000 129 449 452 12 944 945 0,1

2012 Nyemission 6 800 000 680 000 136 299 452 13 629 945 0,1

2013 Nyemission 120 716 575 12 071 657 257 016 027 25 701 602 0,1

2014 Nyemission 23 606 250 2 360 625 280 622 277 28 062 227 0,1

2014 Nyemission 16 667 000 1 666 700 297 289 277 29 728 928 0,1

2016 Nyemission 75 000 000 7 500 000 372 289 277 37 228 928 0,1

2018 Nyemission 600 000 60 000 372 889 277 37 288 928 0,1

2018 Nyemission 200 000 20 000 373 089 277 37 308 928 0,1

2019 Nyemission 2 000 000 200 000 375 089 277 37 508 928 0,1

2019 Nyemission 200 000 20 000 375 289 277 37 528 928 0,1

2019 Nyemission 700 000 70 000 375 989 277 37 598 928 0,1



54 55

Å
R

SR
E

D
O

V
ISN

IN
G

 2
0

2
1 M

e
d

icaN
atu

m
in

Å
R

SR
E

D
O

V
ISN

IN
G

 2
0

2
1 M

e
d

icaN
atu

m
in

Not 20 Teckningsoptioner

2021 2020

Ingående teckningsoptioner 5 800 000 10 700 000

Emitterade optioner 0 0

Inlösta optioner 0 0

Förfallna optioner -5 800 000 -4 900 000

Utgående teckningsoptioner 0 5 800 000

Not 21 Skulder för tilläggsköpeskillingar 

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Skulder för tilläggsköpeskilling 

Redovisat belopp vid ingången av räkenskapsåret 4 824 4 824 0 0

Avsättningar som gjorts under året 0 0 0 0

Återförda outnyttjade belopp 0 0 0 0

Belopp som tagits i anspråk under året -742 0 0 0

Summa skulder för tilläggsköpeskilling 4 082 4 824 0 0

Under 2021 har 742 TSEK varit kassaflödespåverkande. Dessa klassificerades som en kortfristig skuld för tilläggsköpeskilling i bokslutet 201231 och där 
den kassaflödespåverkande transaktionen skedde först under 2021. Under 2020 var 523 TSEK kassaflödespåverkande. Dessa klassificerades som en 
övrig kortfristig skuld i bokslutet 191231 och där den kassaflödespåverkande transaktionen skedde först under 2020. 

För ytterligare upplysningar se not 24.

Not 22 Leverantörsskulder

Av leverantörsskulderna avser 28 TSEK (607) skulder i moderbolaget som bestridits till följd av ett tidigare projekt. Dessa skulder är mer än 5 år gamla. 

Not 23 Räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Långfristig

Banklån 150 11 000 0 8 400

Andra lån 0 0 0 0

Leasingskulder 26 676 16 160 0 0

Summa 26 826 27 160 0 8 400

Kortfristig

Checkräkningskredit 5 544 7 604 0 0

Banklån 11 600 4 850 8 400 2 800

Andra lån 204 2 074 23 1 911

Leasingskulder 3 928 4 534 0 0

Summa 21 276 19 062 8 423 4 711

Not 24 Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Denna not förklarar koncernens exponering mot finansiella risker och hur dessa risker kan påverka koncernens framtida finansiella resultat. Genom sin 
verksamhet är koncernen utsatt för finansiella risker. Det övergripande syftet med koncernens finansiella riskhantering är att identifiera och kontrol-
lera koncernens finansiella risker. Riskhanteringen är centraliserad till moderbolagets finansfunktion. Alla finansiella risker som finns eller uppstår i 
koncernens dotterbolag hanteras av den centrala finansfunktionen. Undantaget är den kommersiella kreditrisken som vanligtvis hanteras av respektive 
dotterbolag. De mest väsentliga finansiella riskerna som koncernen exponeras för är valutarisk, ränterisk, finansieringsrisk, likviditetsrisk, kapitalrisk och 
kreditrisk. En sammanfattning av bolagets risker ges nedan.

Finansieringsrisk

Risken att bolaget inte kommer att ha kontinuerlig tillgång till nödvändig finansiering definieras som finansieringsrisk. Koncernen har tidigare anskaffat 
ytterligare kapital på kapitalmarknaden för att säkerställa tillräckliga medel med avseende på koncernens verksamhet och stabilitet. Styrelsen bedömer 
att koncernen har erforderlig finansiering för att kunna bedriva verksamheten enligt nuvarande planer.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk definieras som risken för att bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden samt har minskad 
möjlighet att uppnå affärskritiska volymer. Koncernen säkerställer genom en försiktig likviditetshantering att tillräckligt med kassamedel finns för att 
möta behoven i den löpande verksamheten. Samtidigt säkerställs att koncernen har tillräckligt med utrymme på avtalade kreditfaciliteter så att betalning 
av skulder kan ske när dessa förfaller. Styrelsen och ledningen granskar månatligen koncernens löpande likviditetsrisker och likviditetsbehov genom 
rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv (inklusive outnyttjade kreditfaciliteter) och likvida medel baserade på förväntade kassaflöden.

Koncernen 
Mindre än  

3 mån 
Mellan  

3 mån -1 år Mellan 1-2 år Mellan 2-5 år Mer än 5 år

2021-12-31

Skulder avseende leasing inkl. icke diskonterade framtida räntebetalningar 1 328 3 983 5 492 11 000 17 253

Övriga finansiella skulder inkl. icke diskonterade framtida räntebetalningar 1 316 16 342 151 0 0

Leverantörsskulder och övriga skulder 20 973 19 792 728 2 914 0

Summa 23 617 40 117 6 371 13 914 17 253

2020-12-31

Skulder avseende leasing inkl. icke diskonterade framtida räntebetalningar 1 488 4 045 5 409 10 270 2 257

Övriga finansiella skulder inkl. icke diskonterade framtida räntebetalningar 2 408 12 540 11 257 0 0

Leverantörsskulder och övriga skulder 17 783 9 295 816 3 265 0

Summa 21 679 25 880 17 482 13 535 2 257

Moderbolaget
Mindre än  

3 mån 
Mellan  

3 mån -1 år Mellan 1-2 år Mellan 2-5 år Mer än 5 år

2021-12-31

Finansiella skulder 723 7 700 0 0 0

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 690 23 571 0 0 0

Summa 2 413 31 271 0 0 0

2020-12-31

Finansiella skulder 702 4 009 8 400 0 0

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 486 25 311 0 0 0

Summa 2 188 29 320 8 400 0 0

Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende Euro (EUR), US-dollar 
(USD) och norska kronor (NOK). Koncernens valutaexponering uppstår huvudsakligen genom försäljning och inköp i utländsk valuta (transaktionsexpo-
nering), omräkning av balansposter i utländsk valuta, samt vid omräkning av de utländska dotterbolagens nettoresultat och nettotillgångar (omräkning-
sexponering). Riskerna värderas genom prognostisering av sannolika framtida betalningar i respektive valuta. Målet är att minimera volatiliteten i kost-
naden för varuinköp samt försäljning i utländsk valuta. Bolaget eftersträvar ett nettovalutaflöde så nära noll som möjligt. Detta innebär att försäljningen 
och inköpen i respektive valuta försöker matchas i så stor utsträckning som möjligt. Under året har följande belopp hänförliga till valutatransaktioner 
redovisats i resultaträkningen:

2021 2020

Netto valutakursvinst(+)/-förlust(-), ingår i övriga intäkter/övriga kostnader -720 -91

Transaktionsexponering

Eftersom MedicaNatumin bedriver verksamhet på olika marknader sker in- och utflöden i olika valutor. Om dessa flöden inte är lika stora uppstår ett 
nettoöverskott eller underskott för en viss valuta. Denna nettopositions värde fluktuerar med valutakurserna och därmed uppstår en transaktionsexpo-
nering. Koncernens riskexponering i utländsk valuta vid utgången av året, uttryckt i svenska kronor (TSEK), var följande: 
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Koncernen EUR USD GBP DKK NOK

2021-12-31

Kundfordringar 1 301 2 263 0 0 7 920

Leverantörsskulder 1 572 917 25 96 3 496

2020-12-31

Kundfordringar 1 093 297 0 0 9 463

Leverantörsskulder -432 1 196 200 39 4 887

Koncernens huvudsakliga transaktionsexponering består av EUR, 
USD och NOK. Grafen nedan visar nettovalutaflödet i respektive 
valuta uttryckt i svenska kronor (TSEK). 

Nettovalutaflöde Effekt på rörelseresultatet av en 5% starkare SEK

Effekt på omräkning av rörelseresultatet till SEK av 

en 5% svagare SEK

Baserat på antagandet att nettovalutaflödet kommer att vara 
samma som tidigare, visar nedanstående graf en känslighetsanalys 
över effekten på rörelseresultatet av en 5 procent starkare SEK 
gentemot alla övriga valutor.
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Omräkningsexponering

Ingen kurssäkring av tillgångar och skulder har skett under 2021. Kon-
cernens redovisade resultat påverkas av valutakursförändringarna när de 
utländska dotterbolagens resultat omräknas till svenska kronor. Koncern-
ens egna kapital påverkas av valutakursförändringarna när de utländska 
dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor. Då 
denna exponering är begränsad säkras den normalt inte. 
Baserad på rörelseresultat i lokal valuta visar grafen till höger en 
känslighetsanalys över effekten på omräkningen av rörelseresultatet till 
SEK av en 5% svagare SEK gentemot övriga valutor.
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Ränterisk

Med ränterisk avses den resultateffekt som en ränteförändring orsakar. Då koncernen är nettolåntagare är det i huvudsak koncernens räntebärande 
skulder till kreditinstitut som exponeras för ränteförändringar. Ränterisken och kassaflödesrisken i koncernens skuldportfölj ska begränsas. Normen 
ska vara den räntebindningstid som innebär en riskneutral position. Detta uppnås när räntebindningstiden är kort, vilket definieras som en återstående 
genomsnittlig räntebindningstid på 12 månader. 

Nedanstående graf visar koncernens rörliga lån och räntesatser. 

Ränterisk 2021 % av totala lån 2020 % av totala lån

Lån till rörlig ränta 17 294 100% 23 090 100%

Räntevillkor för ovanstående skulder i SEK är rörlig ränta 3M STIBOR + 2,85%-3,15% med räntegolv på 2,85%-3,15%. Motsvarande villkor för skulder i 
NOK är 3M NIBOR + 1,40% -2,25% med räntegolv på 1,40%-2,25%.

Nedanstående graf visar en känslighetsanalys över resultateffekten vid en ränteökning med 70 punkter samt en minskning med 100 punkter. 

Känslighetsanalys ränta - påverkan på resultat 2021 2020

Ränta – ökning med 70 punkter -183 -208

Ränta – minskning med 100 punkter 261 298

Kreditrisk

Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för att motparten, exempelvis en kund, inte fullföljer sina åtaganden gentemot MedicaNatumin. För att 
minimera denna risk handlar koncernen enbart med väletablerade, kreditvärdiga motparter. Alla kunder som erhåller kredit måste genomgå kredit-
prövning. Individuella risklimiter fastställs baserat på interna och externa kreditbedömningar och i vissa fall krävs förskottsbetalning. För vissa kundfor-
dringar kan koncernen ta in säkerheter i form av garantier eller andra skriftliga åtaganden från företagen. Dessutom övervakas fordringarna löpande 
vilket innebär att koncernens exponering mot osäkra fordringar är minimal. Den kommersiella kreditrisken omfattar kundernas betalningsförmåga 
och hanteras vanligtvis av respektive dotterbolag genom noggrann bevakning av betalningsmoral, uppföljning av kundernas finansiella rapporter samt 
genom god kommunikation.

Kreditrisker avseende koncernens övriga finansiella tillgångar, som omfattar likvida medel samt övriga finansiella tillgångar, utgörs av risken för utebliven 
betalning från motparten. Den totala kommersiella kreditexponeringen motsvaras av det bokförda värdet på kundfordringar och övriga kortfristiga 
fordringar.

Koncernen tar hänsyn till riskerna för uteblivna betalningar vid en tillgångs anskaffningstidpunkt och till omständigheter som under räkenskapsåret kan 
tyda på att det finns en väsentlig ökning av kreditrisk. Koncernen jämför risken för uteblivna betalningar vid balansdagen med samma risk vid anskaff-
ningstidpunkten för att utvärdera om en väsentlig ökning av kreditrisk förekommer.

Kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till ak-
tieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 

Framtida utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är exempel på åtgärder som koncernen kan 
använda sig av för att justera kapitalstrukturen. Se även punkten likviditets- och finansieringsrisk ovan för vidare information.

Finansiella instrument per kategori

Koncernen 

Finansiella 
tillgångar värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via övrigt 
totalresultat

Finansiella tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen Summa

2021-12-31

Kundfordringar 24 530 0 0 24 530

Övriga kortfristiga fordringar 1 090 0 0 1 090

Likvida medel 814 0 0 814

Summa 26 434 0 0 26 434

2020-12-31

Kundfordringar 24 686 0 0 24 686

Övriga kortfristiga fordringar 2 114 0 0 2 114

Likvida medel 4 860 0 0 4 860

Summa 31 660 0 0 31 660

Finansiella 
skulder värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Finansiella skulder 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen Summa

2021-12-31

Skuld för tilläggsköpeskilling 4 082 4 082

Övriga långfristiga skulder 26 826 26 826

Leverantörsskulder 13 749 13 749

Övriga kortfristiga skulder 47 852 47 852

Summa 88 427 4 082 92 509

2020-12-31

Skuld för tilläggsköpeskilling 4 824 4 824

Övriga långfristiga skulder 27 160 27 160

Leverantörsskulder 11 349 11 349

Övriga kortfristiga skulder 34 048 34 048

Summa 72 557 4 824 77 381

Tabellen ovan visar finansiella skulder värderade till verkligt värde. Skulden som är värderad till verkligt värde har klassificerats i nivå 3 i verkligt värdehier-
arkin då den är baserad på resultatutfall i det förvärvade bolaget. De olika nivåerna definieras enligt följande:

• Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1).

• Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1 (nivå 2).

• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara data (nivå 3).
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Not 25 Checkräkningskredit

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Beviljad limit checkkredit 19 678 15 682 0 0

Utnyttjad kredit 5 544 7 604 0 0

Not 26 Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Företagsinteckning 63 637 63 637 0 0

Spärrade bankmedel 0 1 960 0 1 960

Aktier i dotterbolag 0 0 27 854 27 854

Nettotillgångar i dotterbolag 39 122 28 680 0 0

Summa 102 759 94 277 27 854 29 814

Företagsinteckningar och aktier i dotterbolag avser säkerhet för checkkredit och banklån. Spärrade bankmedel 2020 avsåg säkerhet för skuld av åter-
stående köpeskilling för förvärvet av Vitalkost AS. Nettotillgångar i dotterbolag avser aktier i dotterbolag som är upptagna till belopp motsvarande de 
koncernmässiga nettotillgångarna.

Not 27 Eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Proprieborgen - - 15 850 13 650

Varav till förmån för koncernföretag - - 15 850 13 650

Summa 0 0 15 850 13 650

Not 28 Upplysningar om närstående

Moderbolaget MedicaNatumin AB har en närståenderelation med sina dotterbolag, se not 16 Andelar i koncernföretag.                                              

Löner och ersättningar till styrelse och andra ledande befattningshavare i moderbolaget framgår av not 6. Övriga transaktioner med närstående enligt 
IAS 24, som ägt rum under 2020 - 2021, följer nedan.

Närstående parter med vilka transaktioner skett

2021 2020

Esperyd Invest AB (Bengt Johansson styrelseledamot) Sånnestorp Consulting AB (Torbjörn Björstrand styrelseordf jan-maj)

ML i Habo AB (Lars Kärnerud styrelseledamot) Esperyd Invest AB (Bengt Johansson styrelseledamot)

Carpvik Consulting AB (Jonas Carpvik styrelseordf) ML i Habo AB (Lars Kärnerud styrelseledamot)

Lidhed Boström Redovisning & Revision AB (Andreas Skiöld CFO) UB-consulting AB (Ulf Björklund styrelseledamot)

Advokatfirman Christer Gunnarsson AB (Christer Gunnarsson styrelseledamot 
jan-maj)

NONPAREIL AB (Anna Furberg styrelseledamot jan-maj)

Carpvik Consulting AB (Jonas Carpvik styrelseordf maj-dec)

A Advisory AB (Anna Stålenbring styrelseledamot maj-dec)

Koncernen har köpt konsulttjänster samt hyrt lokaler från följande närstående personer och dess bolag:

2021 2020

Lidhed Boström Redovisning & Revision AB (konsulttjänster CFO) 641 0

Esperyd Invest AB (konsulttjänster) 25 528

ML i Habo AB (lokalhyra och konsulttjänster) 2 531 2 587

UB-consulting AB (konsulttjänster) 0 50

Advokatfirman Christer Gunnarsson AB (juridiska konsulttjänster) 0 33

NONPAREIL AB/D75 Illuminants Sweden AB (konsulttjänster) 0 9

Carpvik Consulting AB (konsulttjänster) 4 41

A Advisory AB (konsulttjänster) 0 14

Summa 3 201 3 262

För moderbolaget avsåg 9 184 TSEK (8 467), motsvarande 99,89 procent (100), av årets försäljning och 0 TSEK (0), motsvarande 0 procent (0), av årets 
inköp dotterbolag inom koncernen. Försäljning till dotterbolag avsåg i huvudsak administrativa tjänster. All prissättning sker på marknadsmässiga villkor. 

Utestående mellanhavanden avseende försäljning/köp av varor och tjänster

Följande mellanhavanden avseende transaktioner med närstående är per balansdagen utestående:

Koncernen Moderbolaget

Kundfordringar 2021 2020 2021 2020

Koncernbolag - - 774 0

Företag kontrollerade av ledande befattningshavare 0 0 0 0

Andra närstående 0 0 0 0

Leverantörsskulder 2021 2020 2021 2020

Koncernbolag - - 94 0

Företag kontrollerade av ledande befattningshavare 155 0 155 0

Andra närstående 412 202 2 119

Lån till/från närstående

Lån från MedicaNatumin AB (moderbolag) 2021 2020

Lånets nominella värde 0 3 584

Räntor 28 70

Summa 28 3 654

Lånet har en räntesats på 1,95%.

Lån till MedicaNatumin AB (moderbolag) 2021 2020

Lånets nominella värde 20 290 23 430

Räntor 430 448

Summa 20 720 23 878

Lånet har en räntesats på 1,95%.
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Not 29 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyser

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 21 961 12 783 484 473

Realisationsvinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar -118 0 -118 0

Summa 21 843 12 783 366 473

Förvärv av företag eller verksamheter

Immateriella anläggningstillgångar 0 21 051 0 0

Materiella anläggningstillgångar 0 9 722 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 27 854

Uppskjutna skattefordringar 0 0 0 0

Varulager 0 17 106 0 0

Kundfordringar och övriga fordringar 0 7 514 0 0

Likvida medel 0 3 0 0

Uppskjutna skatteskulder 0 -4 519 0 0

Långfristiga räntebärande skulder 0 -8 286 0 0

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0

Kortfristiga räntebärande skulder 0 -6 346 0 0

Leverantörsskulder och övriga skulder 0 -8 391 0 0

Netto tillgångar och skulder 0 27 854 0 27 854

Koncerngoodwill 0 3 818 0 0

Köpeskilling 0 31 672 0 27 854

Avgår: Skuldförd köpeskilling 0 10 265 8 356

Utbetald köpeskilling 0 21 407 0 19 498

Avgår: Likvida medel i förvärvade verksamheter 0 3 0 0

Påverkan på likvida medel från årets förvärv 0 21 404 0 19 498

Not 30 Förändring kassaflöde finansieringsverksamheten

Koncernen
Kassaflödespåverkande 

transaktioner 
Icke kassaflödespåverkande 

transaktioner

IB 2021-01-01 Förändring UB 2021-12-31

Kortfristiga finansiella skulder 11 458 4 274 0 15 732

Långfristiga finansiella skulder 27 160 -15 240 14 906 26 826

Checkräkningskredit 7 604 -2 353 293 5 544

SUMMA 46 222 -13 319 15 199 48 102

IB 2020-01-01 Förändring UB 2020-12-31

Kortfristiga finansiella skulder 5 452 5 467 539 11 458

Långfristiga finansiella skulder 16 607 -6 007 16 561 27 160

Checkräkningskredit 0 3 333 4 271 7 604

SUMMA 22 059 2 793 21 371 46 222

Not 31 Händelser efter balansdagen

Den 17 februari 2022 kommunicerade MedicaNatumin att man ingått en avsiktsförklaring om försäljning av de rörelsedrivande dotterbolagen till 
Humble Group. Den 29 mars träffade MedicaNatumin och Humble Group ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga 
aktier i det nybildade bolaget Nya MedicaNatumin AB, som efter en intern inkråmsöverlåtelse kommer att äga samtliga aktier i de rörelsedrivande 
dotterbolagen. Aktieöverlåtelsen sker mot en köpeskilling om 118 436 622 kr som ska erläggas kontant vid Humble Groups tillträde till aktierna. 
MedicaNatumin ska under en period efter tillträdet återinvestera 113 000 000 kr av köpeskillingen i aktier i Humble Group. Aktieöverlåtelseavtalet 
godkändes av en extra bolagsstämma i MedicaNatumin den 29 april 2022. Avtalet är villkorat av att medgivanden från vissa av MedicaNatumins 
kontraktsparter erhålls och att MedicaNatumin träffar ett nytt återförsäljaravtal med en namngiven leverantör.  

Ledningen i MedicaNatumin och Humble Group har identifierat ett flertal synergier som kan nyttjas efter förvärvet. Däribland möjligheter för 
kostnadsbesparingar i overhead, produktionsledet och leveranskedjan samt försäljningspotential genom ökad distribution av Humble Groups produkter 
i MedicaNatumin-bolagens hälsokostkanaler. Man ser också möjlighet att utöka den löpande beläggningen i produktionen som ett resultat av de 
försäljningsmöjligheter som Humble Group kan förmedla.

Efter transaktionen kommer MedicaNatumins tillgångar i princip uteslutande bestå av återinvesteringsaktierna i Humble Group samt en mindre kassa. 
Verksamheten kommer enligt en ändrad bolagsordning att vara inriktad på förvaltning av värdepapper.

Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS, sådana de angivits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av 
koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolagets och de företag som ingår i koncernen står inför.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 maj 2022
Ernst & Young AB

Joakim Falck 
Auktoriserad revisor

Jönköping 4 maj 2022

Jonas Carpvik Bengt Johansson Anna Stålenbring 

Ordförande Ledamot Ledamot 

Lars Kärnerud Ulf Björklund Peter Hencz 

Ledamot Ledamot Verkställande direktör 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Hencz, Verkställande direktör peter.hencz@medicanatumin.se
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690 

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för MedicaNatumin AB (publ) för år 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 22–61 i 
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den  
31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resul-
tat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisnings- 
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

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 moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.    

Annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-21 samt på sidan 64. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern- 
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna  
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne- 
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta.  
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret  
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och 
att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av 
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig- 
heter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av  
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs  
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig-
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.  

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 årsredo-visningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, 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 och koncernredo- 
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhets- 
faktor 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 upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och  
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av MedicaNatumin AB (publ) för år 2021 
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 moderbolaget och koncernen 
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 
ändamåls-enliga 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 och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings- 
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför- 
valtningen 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.

Jönköping den 4 maj 2022

Ernst & Young AB

Joakim Falck 
Auktoriserad revisor
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Definitioner 
 

Antal aktier Antalet utestående aktier vid årets utgång

Antalet anställda Antalet anställda vid årets utgång

Balansomslutning  Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Bruttomarginal (%) Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen

Börsvärde Antal aktier vid årets utgång multiplicerat med börskursen på balansdagen

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på materiella anläggnings- 
 tillgångar och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal (%) EBITDA-resultatet i procent av nettoomsättningen

Eget kapital  Eget kapital vid årets utgång

Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid årets utgång

Eget kapital per aktie  Eget kapital vid årets utgång dividerat med antal aktier vid årets utgång

Genomsnittligt antal aktier Genomsnittet av antalet utestående aktier under året

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets nettoomsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under året

Nettoomsättningstillväxt (%) Förändring av nettoomsättningen i procent av föregående års  
 nettoomsättning

Omsättning per anställd Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda

Resultat per aktie (SEK) Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier

Räntabilitet på eget kapital (%) Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital

Räntebärande nettoskuld  Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus likvida medel

Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Soliditet (%) Eget kapital vid årets utgång i procent av balansomslutningen

Sysselsatt kapital  Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive  
 uppskjuten skatt

Vinstmarginal (%) Årets resultat efter skatt i procent av nettoomsättningen
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