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• Omsättningen för perioden uppgick till 2 013 KSEK (1 322), en ökning med cirka 52 procent jämfört med samma 

period föregående år.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -997 KSEK (-1 977).

• Soliditeten uppgick till 15 procent (15). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -965 KSEK (-1 991).

• Inga väsentliga händelser har inträffat under rapportperioden. 

Oktober-december 2018 ( jämfört med oktober-december 2017)

Kort om Dr Sannas AB (publ)
Dr Sannas AB (publ) ("Dr Sannas" eller "Bolaget") erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga 

produkter innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen - noga utvalda 

komponenter som var och en fyller en viktig funktion. 

• Bolaget har överlåtit verksamheten relaterad till varumärket Dr Sannas till ett nytt helägt dotterbolag vid namn Dr 

Sannas Sweden AB med org. nr. 559183-0103.

• Bolaget har på extra bolagsstämma den 17 januari 2019 beslutat om ändring av firma. Det nya namnet 

presenteras när det har registrerats hos Bolagsverket. Sanna Ehdin och Susanna Hartmann-Petersen 

enledigades från styrelsen och Pia Madison valdes till ny styrelseledamot.

• Styrelsen fattade den 15 februari 2019 beslut om att genomföra en företrädesemission av aktier som tillför 

bolaget maximalt cirka 2 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• Omsättningen för perioden uppgick till 6 547 KSEK (4 518), en ökning med cirka 45 procent jämfört med samma 

period föregående år.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 660 KSEK (-3 684).

• Soliditeten uppgick till 15 procent (15). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 682 KSEK (-3 705).

Januari-december 2018 ( jämfört med januari-december 2017)
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Kommentar från VD
Det är fjärde kvartalet i rad som Dr Sannas ökar sin försäljning. Det ser vi som en bekräftelse på att produkterna vi skapat och 

lanserat har tagits emot väl av marknaden. Vi är stolta över att produkterna har fått flertalet utmärkelser men det viktigaste är all 

den positiva feedback vi har erhållit från våra kunder. 

 

Vi är långsiktiga i det vi gör och hur vi bygger Dr Sannas. Kortsiktigt har det dock varit ett tråkigt 2018 för många investerare. Trots 

att vi sett många fina bolag gå till börsen läste jag att omkring två tredjedelar av 2018 års nya företag på de svenska börserna 

och marknadsplatserna har sjunkit i värde under året. Det blir extra viktigt som investerare att välja de bolag som man tror har 

goda chanser att ge en bra avkastning över tid. Vi tror att en viktig del av det som kommer skapa långsiktigt värde i Dr Sannas är 

kontinuerlig tillväxt. Nedan ser ni en sammanfattning av några av de saker vi hade som målsättning att genomföra under 2018 samt 

utfallet. Vi hoppas att du som delägare ser lika positivt på framtiden som vi.

• Vi lovande att lägga mycket resurser på produktutveckling och genomföra flera produktlanseringar 

 Utfall: Under 2018 lanserade vi 12 nya produkter som alla mottogs väl av marknaden. Vi har lagt mycket tid och resurser på 

produktutveckling och lanseringar.

• Vi har lovat att våra produkter ska hålla högsta kvalité med de bästa ingredienserna från naturen. Naturliga, ekologiska, 100 

procent Vegan och Cruelty Free utan att tumma på varken skin feel eller effekt. 

 Utfall: Våra produkter har fått flertalet utmärkelser, bl.a. kom vår multikräm på andra plats som året produkt i Organic Beauty 

Awards, flertalet skönhetsexperter har gett våra produkter högsta betyg och senast blev vår närande ansiktskräm utnämnd till 

favorit av Kureras skönhetspanel. Vi har även fått 100-tals strålande recensioner online, du kan läsa ett hundratal av dem på 

vår hemsida www.drsannas.se.

• Vi meddelade i början av 2018 att vi avsåg att öka tillgängligheten av våra produkter genom att finnas i fler fysiska butiker.

Utfall: I januari 2018 fanns Dr Sannas produkter i cirka 80 butiker och i slutet av året hos över 300 stycken. En ökning med 

275 procent. 

• Vi har löpande kommunicerat att vi jobbar mot tillväxt och ökad försäljning. 

 Utfall: Vi har stadigt ökat försäljningen varje kvartal under 2018 och sista kvartalet blev vårt bästa i historien och hade högre 

omsättning än hela 2016.

Jag tillsammans med vårt team och styrelse ser med tillförsikt fram emot ett givande och händelserikt 2019. Vi avser fortsätta vår 

expansion samtidigt som vi har som målsättning att minska kostnaderna. En stor del av kostnaderna under Q3, Q4 2018 och början 

på Q1 2019 är engångskostnader hänförliga till byte av design på samtliga produkter och kostnader kopplat till marknadsföring 

och lansering av vår ansiktsserie. Den senaste tiden har vi lagt fokus på att minska kostnaderna vilket avses ge effekt och synas i 

resultaträkningen under 2019.

Jag ser fram emot att löpande ge nya uppdateringar om vad du som delägare kan se fram emot tillsammans med oss under 2019 

gällande nya produkter, förvärv, utlandssatsningar och nya samarbeten.

Stort tack för ditt fortsatta förtroende!

Daniel Ehdin
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Resultaträkning
   2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01  2017-01-01 
KSEK   2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12 31
Rörelseintäkter

Nettoomsättning   2 013 1 322 6 547 4 518

Aktiverat arbete för egen räkning   6 0 6 0

Övriga rörelseintäkter   380 0 380 0 

Summa rörelseintäkter   2 399 1 322 6 933 4 518

Rörelsekostnader

Handelsvaror   -1 182 -1 388 -3 425 -2 965 

Övriga externa kostnader   -1 068 -1 213 -3 828 -3 648

Personalkostnader   -1 071 -681 -3 220 -1 536

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -27 -17 -67 -53

Övriga rörelsekostnader   -48 0 -53 0

Rörelseresultat   -3 396 -3 299 -10 593 -8 202
      

Finansiella poster      

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter  -28 -31 -122 -74

Summa finansiella poster   -28 -31 -122 -74
      
Resultat efter finansiella poster   -1 025 -2 008 -3 782 -3 758
      
Periodens resultat   -1 025 -2 008 -3 782 -3 758

   2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01  2017-01-01 
   2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12 31 
Nettoomsättning, KSEK   2 013 1 322 6 547 4 518 

Rörelseresultat, KSEK   -997 -1 977 -3 660 -3 684 

Rörelsemarginal, %   -50 -150 -56 -80 

Räntebärande nettoskuld, KSEK   715 -532 715 -532 

Soliditet, %   15 15 15 15

Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK  -0,7 -1,5 -2,4 -2,9

Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK  -0,7 -1,5 -2,4 -2,9

Eget kapital per aktie, SEK   0,4 0,4 0,4 0,4 

Medelantal anställda under perioden, st.   5 3 5 3 

Antal aktier vid periodens utgång, st.   1 518 595 1 296 373 1 518 595 1 296 373

Utvald finansiell data i sammandrag
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Balansräkning
 
KSEK    2018-12-31 2017-12-31 
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken   567 160

Summa immateriella anläggningstillgångar   567 160

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer    17 22

Summa materiella anläggningstilgångar   17 22
   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag    100 0

Summa finansiella anläggningstillgångar   100 0
   

Summa anläggningstillgångar    684 182
   

Omsättningstillgångar   

Varulager, m.m.   

Färdiga varor och handelsvaror    2 245 649

Summa varulager    2 245 649
   
Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar    339 560

Övriga fordringar    425 261

Summa kortfristiga fordringar    764 821
  

Kassa och bank    683 2 226
   

Summa omsättningstillgångar    3 692 3 696
   
SUMMA TILLGÅNGAR    4 376 3 878

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   

Aktiekapital    592 506

Fond för utvecklingsutgifter    567 160

Summa bundet eget kapital    1 159 666
   

Fritt eget kapital   

Överkursfond    8 621 4 827

Balanserat resultat    -5 324 -1 158

Periodens resultat    -3 782 -3 758

Summa fritt eget kapital    -485 -89
   

Summa eget kapital    674 576

Skulder   

Långfristiga skulder   

Övriga skulder till kreditinstitut    1 398 1 694

Summa långfristiga skulder    1 398 1 694

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder    1 365 771

Övriga kortfristiga skulder    939 837

Summa kortfristiga skulder    2 304 1 608
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 376 3 878
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Kassaflödesanalys
   2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01  2017-01-01 
KSEK   2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12 31
Den löpande verksamheten  

Resultat efter finansiella poster   -1 025 -2 008 -3 782 -3 758

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  27 17 67 53

Betald skatt   33 0 33 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital   -965 -1 991 -3 682 -3 705
  

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet  

Förändring av varulager   -1 248 -341 -1 596 -16

Förändring av kundfordringar   551 -175 222 -387

Förändring av kortfristiga fordringar   -167 -181 -166 200

Förändring av leverantörsskulder   814 79 594 604

Förändring av kortfristiga skulder   15 331 68 322

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 000 -2 278 -4 560 -2 982
  

Investeringsverksamheten  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -222 89 -468 -77

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -100 0 -100 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -322 89 -568 -72
  

Finansieringsverksamheten  

Nyemission   0 -320 3 881 2 764

Upptagna lån   0 1 000 0 1 750

Amortering av lån   -97 -42 -296 -56

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -97 638 3 585 4 458
  

Periodens kassaflöde   -1 419 -1 551 -1 543 1 404
  

Likvida medel vid periodens början   2 102 3 777 2 226 822

Likvida medel vid periodens slut   638 2 226 638 2 226

Rapport över förändringar i eget kapital
   2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01  2017-01-01 
KSEK   2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12 31
Belopp vid periodens ingång   1 700 2 904 576 1 570 
Nyemission aktiekapital   0 0 87 21 

Nyemission överkurs   0 -320 3 794 2 743 

Periodens resultat   -1 025 -2 008 -3 782 -3 758  

Belopp vid periodens utgång   675 576 675 576 
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Resultaträkning
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 6 547 KSEK (4 518), en 

ökning med 45 procent.

Kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till 10 593 KSEK (8 202), 

en ökning med 29 procent. Ökningen i kostnader är 

bland annat hänförligt till ny design-, lanserings- och 

startkostnader av nyligen lanserad ansiktsserie.

Rörelseresultat
Rörelseförlusten uppgick till -3 660 KSEK (-3 684).

Finansnetto
Finansnettot uppgick till -122 KSEK (-74) och är hänförligt 

till räntekostnader för lån från ALMI Företagspartner. 

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -3 782 KSEK (-3 758) mot 

bakgrund av ovan.

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar uppgick den 31 

december 2018 till 567 KSEK, i jämförelse med 160 KSEK 

den 31 december 2017. Ökningen är hänförlig till en 

ökning i immateriella anläggningstillgångar som härrör 

från investeringar i utveckling av nya produkter. 

Eget kapital
Bolagets eget kapital uppgick den 31 december 2018 

till 1 159 KSEK, i jämförelse med 666 KSEK den 31 

december 2017. Ökningen är hänförlig till att Bolaget 

gjorde en nyemission om 3 881 KSEK samt en förlust för 

perioden om -3 782 KSEK. 

Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick den 31 december 

2018 till 1 398 KSEK, i jämförelse med 1 694 den 31 

december 2017 mot bakgrund av att Bolaget amorterat 

på lån från ALMI Företagspartner. 

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder uppgick den 31 december 

2018 till 2 304 KSEK, i jämförelse med 1 608 KSEK 

den 31 december 2017. Ökning är hänförlig till 

leverantörsskulder kopplat till utökning av lager, ny 

produktdesign samt lanserings- och startkostnader av 

ansiktsserien.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten den 31 

december 2018 uppgick till -3 682 KSEK (-3 705). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 

till -568 KSEK (-72). Kassaflödet är hänförligt till 

investeringar i uppbyggnad av varumärket Dr Sannas i 

form av dess designprofil.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 

3 585 KSEK (4 458). Hela summan utgörs av amortering 

av lån samt en nyemission om 3 881 KSEK.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
januari-december 2018
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Allmänt om Bolaget
Allmänt om Bolaget Bolagets firma och 

handelsbeteckning är Dr Sannas AB (publ). Bolagets 

organisationsnummer är 556519-7729. Bolaget har 

sitt säte i Stockholm och bildades den 30 december 

1994 samt registrerades av Bolagsverket den 13 juli 

1995. Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen ska ha sitt säte 

i Stockholm och Bolagets registrerade adress är Olof 

Dalins väg 8, 112 52 Stockholm, Sverige.

Föremålet för Bolagets verksamhet ska enligt 

bolagsordningen vara att bedriva produktion, 

distribution och försäljning av naturliga skönhets- 

och hälsoprodukter samt bedriva därmed förenlig 

verksamhet. 

Mentor
Augment Partners AB, tel: +46 8-505 65 172, är Bolagets 

Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF. 

Närstående transaktioner
Inga närstående transaktioner har skett. 

Förslag till utdelning
Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till 

Bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2018. 

Årsstämma 2019
Årsstämma 2019 kommer att hållas kl. 18:00 den 28 maj 

2019 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i Stockholm. 

Övrig information
Årsredovisning 2018
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 kommer att 

publiceras på Bolagets hemsida den 21 maj 2019.

Nästa rapporttillfälle
Kvartalsrapport för det första kvartalet 2019 publiceras 

den 22 maj 2019. 

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning i större 

företag. 

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning 

av Bolagets revisor. Bolagets revisor har utfört en 

översiktlig granskning av resultaträkningen för perioden 

januari-december 2018. 

Försäkran
Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en 

rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning 

och resultat.

Stockholm den 20 februari 2019

Daniel Ehdin, VD

Kontaktuppgifter
För ytterligare information, kontakta:

Daniel Ehdin, daniel@drsannas.se



Dr Sannas AB (publ)
Olof Dalins väg 8

SE-112 52 STOCKHOLM


