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Året i korthet
•
•
•
•
•
•
•

I juni genomfördes en Crowdfund som tillförde bolaget 2,7 MSEK.
I oktober 2017 tillträdde Helena Eriksson som ekonomichef.
Bolaget har under året genomfört fem lyckade produktlanseringar.
Bolagets nettoomsättning uppgick för åt 2017 till 4,5 MSEK (1,9 MSEK).
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3,6 MSEK (-0,6 MSEK).
Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (-0,6 MSEK).
Resultatet per aktie uppgick till -2,90 SEK/aktie (-0,57 SEK/aktie)

Om Dr Sannas
Vi brinner för att inspirera människor att leva ett holistiskt och hälsosamt liv. Vår drivkraft är egentligen inte vår egen,
vi hämtar den från naturen. Vi erbjuder 100 % växtbaserade produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller
de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen, noga utvalda komponenter som var och en
fyller en viktig funktion. Produkterna är framtagna i Dr Sannas eget laboratorium av vårt expertteam, bestående av
en doktor i immunologi, en hudläkare, en homeopat och en näringsterapeut.
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VD har ordet
Bästa aktieägare,
När jag nu blickar tillbaka på det vi åstadkommit tillsammans under 2017 blir jag både stolt och imponerad av vad
vårt team har hunnit med tack vare ditt stöd. Vi har bl.a. genomfört en lyckad Crowdfund som tillförde bolaget 2,7
MSEK, rest runt Sverige med Dr Sanna Ehdin och presenterat våra produkter samt genomfört fem lyckade produktlanseringar samtidigt som vi lagt mycket resurser på produktutveckling av kommande sortiment. Vi stärkte även
upp teamet med Helena Eriksson som tillträde rollen som ekonomichef i oktober. Vi avslutade året med en lyckad
spridningsemission som resulterade i att vi fick över 600 aktieägare och bolaget tillfördes ca 3,6 MSEK i januari 2018
efter emissionskostnader.
Efter ett händelserikt år med lyckade produktlanseringar och kraftig omsättningsökning blickar vi nu fram emot en
fortsatt snabb och expansiv resa under 2018. Dr Sannas nuvarande och kommande produktsortiment med kärnan i
naturliga ingredienser ligger helt rätt i tiden. För varje dag som går ökar kunskapen och förståelsen varför naturliga
och ekologiska produkter är självklara för huden precis som det är för många utav oss i köket. Den ihållande trenden med ekologisk och närproducerad mat har redan i New York, Los Angeles och Tyskland flyttat över till skönhet
och vi ligger snäppet bakom i Sverige och Norden. Vi gör oss nu redo för att möta den ökade efterfrågan med
nuvarande och kommande sortiment.
Under 2018 räknar vi med att ytterligare öka vår expansionstakt och har bland annat under det första kvartalet
genomfört tre lyckade produktlanseringar, anställt tre nya medarbetare, fått 39 nya återförsäljare samt lanserat en ny
hemsida och shop. Detta samtidigt som Dr Sannas B aktie noterades på Nordic MTF den 2 februari 2018.
Trots att vi fortfarande är ett ungt bolag har vi under året visat vår potential och på den höga kvalité våra produkter
fortsatt kommer att hålla. Detta är en försmak på det som planeras i närtid och de kommande åren. Under 2018 är
det fortsatt fokus på produktlanseringar och marknadsföring samtidigt som vi ska göra företaget redo inför en internationell expansion. Min bedömning är att vi i slutet av 2018 kommer att ha ett attraktivt produktutbud redo för nya
marknader. Min förhoppning är att alla aktieägare kommer att se tydliga effekter av vårt arbete i omsättningen redan
i närtid men de som väljer att följa med in i 2019 och 2020 kommer att förstå våra produkters och varumärkes fulla
potential. Tack för att du väljer att vara med på Dr Sannas spännande och expansiva resa.

Daniel Ehdin
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Styrelsen och verkställande direktören för Dr Sannas AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2017.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Dr Sannas AB (publ) bedriver produktion, distribution och försäljning av naturliga skönhets- och hälsoprodukter.
Bolaget tar fram, utifrån bland annat grundaren Sanna Ehdin Anandalas kunskap som doktor i immunologi och erfarenhet från fristående forskning inom hälsa, hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna
och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden. Tillverkningen sker i
Sverige tillsammans med tillverkningspartners och en distributör. Idag säljs Dr Sannas produkter via cirka 80 återförsäljare (främst fristående hälsobutiker, studios och terapeuter) runtom i Sverige samt via Bolagets egna webbshop.
Företaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året genomfört en fondemission och två nyemissioner till överkurs. Detta har ökat aktiekapitalet
med 389 803 SEK och fritt eget kapital med 2 743 582 SEK.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget genomförde under december 2017 en spridningsemission om cirka 4,0 MSEK vilken tillfört bolaget cirka 3,6
MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i januari 2018.
Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Dr Sannas AB (publ) för notering på Nordic MTF. Första handelsdag fastställdes till den 2 februari 2018.
Bolaget har med anställningsstart den 1 februari 2018 tillsatt en marknadschef, en digital marknadsansvarig och en
återförsäljaransvarig.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under år 2018 förväntas expansionstakten öka ytterligare. Under det första kvartalet har bolaget genomfört lyckade
produktlanseringar, anställt nya medarbetare, fått nya återförsäljare samt lanserat en ny hemsida och shop. Fortsatt
fokus kommer att ske på produktlanseringar och marknadsföring med målet att i slutet av år 2018 ha ett attraktivt
produktutbud redo för nya marknader.
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En investering i Dr Sannas innefattar risker i och med att ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Dr Sannas
verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för
Dr Sannas, eller som Bolaget för närvarande anser vara mindre betydande, kan i framtiden ha en väsentlig negativ
inverkan på Dr Sannas verksamhet, finansiella ställning, resultat och ställning i övrigt.
Förändringar i branschen
Bolagets bransch kännetecknas av kontinuerlig förändring. Framtida framgång är därför i hög grad beroende av Bolagets förmåga att anpassa sig till sådana yttre faktorer, dess förmåga att diversifiera produktportföljen och utveckla
nya och konkurrenskraftiga produkter som tillgodoser efterfrågan på en marknad i ständig förändring. Om Bolaget
inte kan säkerställa att nya konkurrenskraftiga produkter utvecklas, lanseras och produceras kan detta inverka negativt på Bolagets lönsamhet och finansiella ställning.
Produktansvar
Bolaget kan under vissa förhållanden tvingas att återkalla eller återköpa produkter med defekter. Sådana återkallelser kan bli kostsamma och skada Bolagets anseende, påverka försäljningen negativt samt medföra att varulager inte
kan säljas. Bolaget kan även bli föremål för produktansvarskrav om Bolagets produkter påstås ha orsakat personskador. Det finns risk att de produktansvarsförsäkringar som Bolaget tecknat inte täcker eventuella krav beträffande
produktansvar som kan komma att framställas. Tvister rörande produktansvar eller skadeståndsanspråk till följd av
produktansvarskrav kan leda till omfattande negativ publicitet för Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Risk relaterad till kommunikation avseende produkternas effekt
Enligt Bolagets bedömning följer Dr Sannas korrekta sätt att kommunicera produkternas effekt. Dock finns det en
risk att exempelvis Livsmedelsverket gör en bedömning att något som kommuniceras om produkternas effekt är
inkorrekt. Detta kan leda till att Bolagets produkter måste återkallas och etiketter på produkterna ändras. Detta
skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Utvecklings- och produktionsrisker
Inom ramen för Dr Sannas verksamhet förekommer det risker avseende utveckling och produktionsöverföring.
Således kan avvikelser mellan produktionssatser förekomma. Utvecklingen av kommande produkter kan också
visa sig ta längre tid en beräknat. Ovannämnda företeelser kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan ta en längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Därmed finns det en risk att Bolaget
i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns även en risk att det i så fall inte kan anskaffas på för
aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning eller i att finna kapital kan
påverka Bolagets marknadsvärde negativt.
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Ägarförhållanden
Namn			
Sanna Relations AB, (Ställföretr. Sanna Anandala)		
Stavsborg Invest AB, (Ställföretr, Daniel Ehdin)		

Antal aktier Antal röster
496 995
950 298
468 505
941 905

I ägarförhållanden redogörs enbart för de aktieägare som innehar mer än 10 % av rösterna i bolaget.

Flerårsöversikt (Tkr)
		
Nettoomsättning		
Resultat efter finansiella poster		
Balansomslutning		
Soliditet (%)		
Kassalikviditet (%)		
Antal anställda		

2017
4 518
-3 758
3 879
15
160
3

2016
1 916
-626
2 252
70
213
1

2015
99
-10
453
21
204
0

2014
0
-53
111
96
2 227
0

Balanserat

Årets

resultat

resultat

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

Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Fond för utveck-

Överkurs-

		
lingsutgifter
fond

Belopp vid årets ingång
115 782
130 863
2 083 258
-134 493
-625 584
Disposition enligt beslut
av årets årstämma				
-625 584
625 584
Omföring till fond för
utvecklingsutgifter		
29 162		
-29 162		
Fondemission
369 124			
-369 124		
Nyemission
20 679		
3 063 508			
Emissionskostnader			
-319 926			
Årets resultat					
-3 758 405
Belopp vid årets utgång
505 585
160 025
4 826 840
-1 158 363
-3 758 405

Totalt

1 569 826
0
0
0
3 084 187
-319 926
-3 758 405
575 682

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (SEK):
ansamlad förlust					
-1 158 363
överkursfond					
4 826 840
årets förlust					
-3 758 405
					 -89 928
behandlas så att
i ny räkning överföres					

-89 928

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys
med noter.
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Resultaträkning
			
Not
			1
Nettoomsättning				
Övriga rörelseintäkter				
				
Rörelsens kostnader
Handelsvaror				
Övriga externa kostnader			
2
Personalkostnader			
3
Avskrivning och nedskrivningarav materiella och
immateriella anläggningstillgångar				
Övriga rörelsekostnader				
				

2017-01-01
2017-12-31
4 517 928
0
4 517 928

2016-01-01
2016-12-31
1 915 995
-16 320
1 899 675

-2 965 198
-3 648 383
-1 535 971

-1 134 546
-1 125 258
-255 302

-53 344
-6 494
-8 209 390

-10 178
0
-2 525 284

Rörelseresultat				
-3 691 462
-625 609
					
Resultat från finansiella poster
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter			
9
25
Räntekostnader och liknande resultatposter			
-66 952
0
				
-66 943
25
						
Resultat efter finansiella poster				
-3 758 405
-625 584
Resultat före skatt				
-3 758 405
-625 584
						
Årets resultat				
-3 758 405
-625 584
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Balansräkning

			Not
			1
TILLGÅNGAR

2017-12-31

2016-12-31

160 025
160 025

130 863
130 863

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten			
4
				

Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer			
5
22 394
				
22 394
			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar			
6
0
				
0
			
Summa anläggningstillgångar				
182 419
			
Omsättningstillgångar
			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror				
649 163
				
649 163
			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar				
560 421
Övriga fordringar				
255 985
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
4 446
				
820 852
			
Kassa och bank				2 226 098
			
Summa omsättningstillgångar				
3 696 113
			
SUMMA TILLGÅNGAR				
3 878 532
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28 182
28 182

5 000
5 000
164 045

632 521
632 521

172 988
305 683
155 000
633 671
821 771
2 087 963
2 252 008
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Balansräkning

			Not
			1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital			

2017-12-31

2016-12-31

505 585
160 025
665 610

115 782
130 863
246 645

4 826 840
-1 158 363
-3 758 405
-89 928

2 083 258
-134 493
-625 584
1 323 181

575 682

1 569 826

1 398 158
1 398 158

0
0

296 286
770 518
6 146
294 138
537 604
1 904 692

0
166 587
0
312 005
203 590
682 182

3 878 532

2 252 008

7, 8, 9

Bundet eget kapital
Aktiekapital				
Fond för utvecklingsutgifter				
				
Fritt eget kapital			
Överkursfond				
Balanserad vinst eller förlust				
Årets resultat				
				
			
Summa eget kapital				
			
Långfristiga skulder			
10
Skulder till kreditinstitut			
11
Summa långfristiga skulder				
			
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut			
11
Leverantörsskulder				
Aktuella skatteskulder				
Övriga skulder				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
12
Summa kortfristiga skulder				
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
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Kassaflödesanalys

			
Not
			1
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster				
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring		
av rörelsekapital
		
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbete			
Förändring av kundfordringar				
Förändring av kortfristiga fordringar				
Förändring av leverantörsskulder				
Förändring av kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
		
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar			
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
		
Finansieringsverksamheten		
Nyemission				
Upptagna lån				
Amortering av lån				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
		
Årets kassaflöde				
		
Likvida medel vid årets början				
Likvida medel vid årets slut				
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2017-01-01
- 2017-12-31

2016-01-01
- 2016-12-31

-3 758 405
53 344
-3 705 061

-625 584
10 178
-615 406

-16 642
-387 432
200 252
603 930
322 293
-2 982 660

-521 680
-69 452
-444 066
145 039
380 519
-1 125 046

-76 718
0
0
5 000
-71 718

-118 282
-28 941
-5 000
0
-152 223

2 764 261
1 750 000
-55 556
4 458 705

2 099 040
0
-200 000
1 899 040

1 404 327

621 771

821 771
2 226 098

200 000
821 771
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående
år har samtliga poster i resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär
att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och
skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är
uppfyllda.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 		

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer		

5 år

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som
är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Leasingavtal
Företaget finansiella leasingavtal är endast av mindre omfattning och har behandlats som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda
värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som
ligger till grund för förpliktelsen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än
tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar,
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar
och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och
skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar
och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en
betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
							2017		
2016
Crowe Horwath Osborne AB
Revisionsuppdrag						51 000		0
							51 000		
0
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Not 3 Anställda och personalkostnader
								2017		

2016

Medelantalet anställda
Kvinnor								2		0
Män								1		1
								3		 1
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör					
457 302		
108 711
Övriga anställda							642 855		80 488
								1 100 157
189 199
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör		
9 000		
Pensionskostnader för övriga anställda				
26 817		
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal				
354 354		
								390 171		

0
0
59 446
59 446

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

248 645

1 490 328

Några arvoden för styrelseuppdrag har inte utbetalats, varken under innevarande eller föregående år. Ersättningar
till ledande befattningshavare har utgått för utförda konsulttjänster till ett belopp om
360 KSEK (448 KSEK).
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen						67 %		75 %
Andel män i styrelsen						33 %		25 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare			
67 %		
0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare			
33 %		
100 %

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
					
Ingående anskaffningsvärden					140 282		22 000
Inköp								76 718		118 282
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			
217 000		
140 282
Ingående avskrivningar						-9 419		0
Årets avskrivningar						-47 556		-9 419
Utgående ackumulerade avskrivningar				
-56 975		
-9 419
Utgående redovisat värde						160 025		130 863
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
								2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden					28 941		0
Inköp								0		28 941
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			
28 941		
28 941
Ingående avskrivningar						-759		0
Årets avskrivningar						-5 788		-759
Utgående ackumulerade avskrivningar				-6 547		-759
Utgående redovisat värde						22 394		28 182

Not 6 Andra långfristiga fordringar
								2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden					5 000		0
Tillkommande fordringar						0		5 000
Avgående fordringar						-5 000		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				0		5 000
Utgående redovisat värde						0		5 000

Not 7 Antal aktier och kvotvärde
								Antal		KvotNamn								aktier		värde
Antal A-Aktier							103 267		0,39
Antal B-Aktier							1 193 106		0,39
								1 296 373
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Not 8 Förändring av eget kapital, föregående år
		

Överkurs-

Balanserat

Årets

			
lingsutgifter

Aktiekapital

Fond för utveck-

fond

resultat

resultat

Belopp vid årets ingång enligt fastställd
balansräkning vid tidpunkten för övergång
till BFNAR 2012:1		

2 083 258

-3 630

-625 584

115 782		

Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1
Omföring till fond för utvecklingsutgifter			
Belopp vid årets ingång efter justeringar
vid övergång till BFNAR 2012:1		
115 782

130 863		

-130 863		

130 863

-134 493

2 083 258

-625 584

Omföring till fond för utvecklingsutgifter			
29 162		
-29 162
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				
-625 584
625 584
Fondemission		
369 124			
-369 124
Nyemission		
20 679		
3 063 508			
Emissionskostnader				-319 926			
Årets resultat						
-3 758 405
Belopp vid årets utgång		
505 585
160 025
4 826 840
-1 158 363
-3 758 405

Not 9 Disposition av vinst eller förlust
				

2017-12-31

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:
ansamlad förlust				
överkursfond				
årets förlust				
				

-1 158 363
4 826 840
-3 758 405
-89 928

behandlas så att i ny räkning överföres			

-89 928

Not 10 Långfristiga skulder
Inga lån förfaller senare än fem år efter balansdagen.			

Not 11 Ställda säkerheter
				

2017-12-31

2016-12-31

För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar				
				

1 750 000
1 750 000

0
0

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 		

2017-12-31

2016-12-31

Upplupna semesterlöner och sociala avgifter			
Upplupna löner och sociala avgifter			
Övriga poster				

201 112
85 948
250 544
537 604

24 590
0
179 000
203 590
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Stockholm den 11 april 2018

Sanna Anandala						Susanna Hartmann-Petersen
Ordförande

Daniel Ehdin
Verkställande direktör

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats den 2 maj 2018

Joakim Lindberg
Auktoriserad revisor

[ 16 ]

Dr Sannas AB (publ)
Org.nr 556519-7729

Crowe Horwath Osborne AB
Member Crowe Horwath International

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Dr Sannas AB (publ)
Org.nr 556519-7729

Rapport om årsredovisningen

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

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dr Sannas AB
(publ) för räkenskapsåret 2017.
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 3-16.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Dr Sannas ABs (publ) finansiella ställning per den
2017-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

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

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Dr Sannas AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Övriga upplysningar
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har inte varit föremål för
revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2017 har därmed inte utförts.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen består av sidorna
1-2 (men innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse
avseende denna).

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget
att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
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- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Dr Sannas AB (publ) för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till Dr Sannas AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

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
jag 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 min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag 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. Jag
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 2 maj 2018
Joakim Lindberg
Auktoriserad revisor

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
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