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Oktober-december 2019 (jämfört med oktober-december 2018)
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 874 TKR (2 013 TKR),  

en ökning med cirka 43 procent jämfört med samma period föregående år.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till 287 TKR (-997 TKR).
• Soliditeten uppgick till 38 procent (15 procent).
• Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till 1 171 TKR (-1 000 TKR).
• Resultat per aktie 0,1 SEK (-0,7 SEK).

Januari-december 2019 (jämfört med januari - december 2018)
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 413 TKR (6 547),  

en ökning med cirka 44 procent jämfört med samma period föregående år.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -583 TKR (-3 660).
• Soliditeten uppgick till 38 procent (15).
• Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till 184 TKR (-4 560 TKR).
• Resultat per aktie -0,3 SEK (- 2,5).

Väsentliga händelser under perioden
• Scandinavian Health Innovations (SHI) förvärvar 25 000 B-aktier för 250 000 SEK i  

Organic inspirations AB.
• SHI anställer Robin Grannesberger som Head of Online Growth.
• Mangold inleder bevakning av Scandinavian Health Innovations, läs mer här:  

https://insight.mangold.se/company/scandinavian-health-innovations

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Scandinavian Health Innovations förvärvade 630 000 B-aktier och 70 000 A-aktier i Organic  

Inspirations AB genom nyttjandet av optionsavtal och köpeskillingen uppgick till 35 000.  
Per idag äger Bolaget totalt 65 % av kapitalet och ca 67 % av rösterna i Organic Inspirations AB.

Om Scandinavian Health Innovations AB (publ).
Scandinavian Health Innovations AB (publ) bedriver produktion, distribution och försäljning av 
naturliga skönhets- och hälsoprodukter.

Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt 
liv. Vi är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig  
till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expan- 
sionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas  
Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB  .
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I denna rapport har vi mycket att fira. Jag är 
både stolt och glad över det vi har åstadkommit 
under 2019. Att vi uppvisat tillväxt varje kvartal 
under 2019, det bästa med ca. 71 procent, 
samtidigt som vi kraftigt minskat kostnaderna 
är något som bekräftar att vi har en mycket ljus 
framtid att se fram emot. Att vi dessutom detta 
kvartal vänder hela koncernen till vinst är en 
början på en framtid där du som delägare snart 
kan förvänta dig en ännu snabbare tillväxt.
 
Utöver att vi ökat omsättningen med ca. 43 
procent och vänt till vinst under kvartalet har 
vi även genomfört vårt första förvärv. Vi är 
sedan 7 januari 2020 huvudägare i Organic 
Inspirations AB som arbetar med att utveckla 
tekniska plattformar riktade mot hälsomedvetna 
konsumenter i syfte att få fler att välja naturligt, 
ekologiskt och hållbart. Det är något som inte 
bara ligger oss varmt om hjärtat utan också 
något som har potential att kraftigt öka vår 
tillväxt och våra varumärkes kännedom bland 
hälso medvetna konsumenter. Redan under 

våren kommer du som aktieägare förstå 
potentialen i Organic Inspirations när de lanserar 
nya Ekoappen 2.0, en modern teknisk plattform 
som kommer finnas både online och som app. 
VD Ninnie Wikström siktar på att redan under 
andra halvåret i år vända bolaget till vinst. 

Vi har nu ett mycket spännande år att se fram 
emot fullt av nya lanseringar, nya varumärken 
och ytterligare förvärv.

Att vår koncern nu vänt till vinst öppnar upp för 
fler marknads- och försäljnings investeringar 
som ytterligare kommer kunna öka vår tillväxt-
takt. Enkelt uttryckt: Sedan starten är detta den 
i särklass mest intressanta och spännande 
tiden att vara aktieägare. Aldrig tidigare har vi 
haft så mycket att se fram emot de kommande 
kvartalen. I denna rapport redogör vi för några av 
våra dotterbolags satsningar under 2020. 

Ser fortsatt fram emot en spännande och 
givande framtid.

Bästa aktieägare,
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Verksamhetsuppdatering Dr Sannas

Scandinavian Health Innovations dotterbolag 
Dr Sannas fortsätter sin expansion. Bolaget 
uppvisade vinst för verksamhetsåret 2019 och i år 
räknar vi med både högre tillväxt och högre vinst. 
Vi är oerhört tacksamma över alla lojala kunder 
och att de fortsätter att rekommendera våra 
produkter till sin omgivning men framförallt för 
engagemanget kring vår framtid. Vi har en lång 
önskelista på våra kunders önskade kommande 
produkter och vi kommer att sätta än mer fokus 
på att utveckla fler produkter under 2020 och 

2021. Vi märker att vi växer ännu snabbare och 
tar nya marknadsandelar vid varje lansering så 
därför har vi under kvartal fyra ytterligare ökat 
antalet produkter under utveckling. Totalt har vi 
nu 13 produkter under utveckling. Målsättningen 
är att under 2020 lansera minst 10 nya produkter 
vilket kan jämföras med fyra produktlanseringar 
under 2019. 

Följ den senaste utvecklingen på drsannas.se/
blogg-nyheter och på shinnovations.se
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Verksamhetsuppdatering Youngevity

Scandinavian Health Innovations dotterbolag 
Youngevity AB fortsätter sin planering inför 
lansering under hösten 2020. Vi har flyttat fram 
lanseringen i syfte att hinna utveckla och ta 
fram ett större produktutbud. Strategin och 
expansionsplanen för varumärket som vi tog 
fram under 2019 är vi övertygade om kommer att 
göra att vi på kort tid efter lanseringen kommer 
att kunna ta en bra position på marknaden. 
Målsättningen är att lansera 6–10 produkter 

under hösten 2020 och därefter släppa 6–8 
produkter per år under 2021 och 2022. Eftersom 
bolaget kommer få fördelaktiga synergieffekter 
i form av kompetens från nuvarande anställda 
i koncernen räknar vi med att uppvisa vinst det 
kvartalet som vi lanserar som antingen blir Q3 eller 
Q4 2020. Mer information kommer under året.

Snart kan du följa den senaste utvecklingen på 
youngevity.se och på shinnovations.se
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Verksamhetsuppdatering Natural Shop

Scandinavian Health Innovations dotterbolag 
Natural Shop Europe AB har färdigställt sin 
tekniska plattform som nu är redo för lansering. 
Pga. av vårt teams höga arbetsbelastning under 
december 2019 kopplat till julhandeln och vårt 
genomförda förvärv av Organic Inspirations 
valde vi att flytta fram lanseringen till Q1 2020. 
Natural Shop kommer vid lansering att erbjuda 
noga utvalda kosttillskott och sedan under 2020 
utöka antalet produktområden. I Q1 rapporten 
2020 kommer vi få med omsättning för en 
månad men från och med Q2 kommer du som 
delägare kunna följa bolagets utveckling på 
kvartalsbasis.

Satsningen på Natural Shop är ett viktigt steg 
som inte bara ger synergieffekter mellan 
dotterbolagen utan även kommer att kunna öka 
vår tillväxt både på kort om lång sikt, i Sverige och 
globalt.

Följ den senaste utvecklingen på naturalshop.se 
och på shinnovations.se

Expertteamet på Natural Shop
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Verksamhetsuppdatering Organic Inspirations

Vi är sedan 7 januari 2020 huvudägare i Organic 
Inspirations som arbetar med utveckla tekniska 
plattformar i syfte att få fler att välja naturligt, 
ekologiskt och hållbart. Strategin som sattes 
under 2019 anser vi ligger helt rätt i tiden och 
förvärvet är strategiskt viktigt inte bara för 
kunskapen vi får iform av kompetens utan 
även för att långsiktigt kunna effektivisera och 
accelerera koncernens tillväxt online. Fokus under 
2020 för Organic Inspirations är att utveckla och 
lansera dess tekniska plattform Ekoappen 2.0. 
Lansering planeras under kvartal två 2020 och 
bolagets VD Ninnie Wikström siktar på att redan 
under andra halvåret 2020 uppvisa en kraftig 
tillväxt under vinst.

Organic Inspirations genomförde under hösten/
vintern 2019 en spridningsemission till en pre-

money värdering om 10 MSEK, emissionen 
tillförde Organic Inspirations ca 1,1 MSEK vilket 
utöver möjligheter för bolaget medför att 
koncernens kassa stärks ytterligare från och 
med den 7 januari 2020. SHI äger per idag 655 
000 B-aktier och 70 000 A-aktier motsvarande 
cirka 65 procent av kapitalet och cirka 67 procent 
av rösterna i Organic Inspirations. Aktierna 
förvärvades i två omgångar för totalt 285 TSEK 
och bolaget kommer stärka upp koncernens 
kassa under Q1 2020. Under kvartal två och tre 
2020 är vi övertygade att du som delägare 
tydligare kommer förstå anledningen till förvärvet 
och bolagets framtida potential.

Snart kan du följa den senaste utvecklingen på 
ekoappen.se och på shinnovations.se
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Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB

Nyckeltal 2019-10-01 -
2019-12-31

2018-10-01 - 
2018-12-31

2019-01-01 - 
2019-12-31

2018-01-01 - 
2018-12-31

Nettoomsättning 2 874 2 013 9 413 6 547

Rörelseresultat 287 -997 -583 -3 660

Rörelsemarginal % 10% -50% -6% -56%

Räntebärande nettoskuld -371 715 -371 715

Soliditet % 38% 15% 38% 15%

Antalet anställda (st) 4 5 4 5

Eget kapital per aktie (kr) 1,0 0,4 1,0 0,4

Nettoresultat per aktie före utspädning (kr) 0,1 -0,7 -0,3 -2,5

Nettoresultat per aktie efter utspädning (kr) 0,1 -0,7 -0,3 -2,5

Antalet aktier vid periodens utgång (st) 2 024 793 1 518 595 2 024 793 1 518 595

Genomsnittligt antal aktier för perioden (st) 2 024 793 1 518 595 1 888 882 1 507 636

Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB

Tkr 2019-10-01 -
2019-12-31

2018-10-01 - 
2018-12-31

2019-01-01 - 
2019-12-31

2018-01-01 - 
2018-12-31

Nettoomsättning 2 874 2 013 9 413 6 547

Aktiverat arbete för egen räkning 0 6 0 6

Övriga intäkter 0 380 0 380

Summa 2 874 2 399 9 413 6 933

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -1 148 -1 182 -4 498 -3 425

Övriga externa kostnader -1 005 -1 068 -3 657 -3 828

Personalkostnader -377 -1 071 -1 691 -3 220

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella     

och immateriella anläggningstillgångar -57 -27 -150 -67

0 -48 0 -53

 -2 587 -3 396 -9 996 -10 593

Rörelseresultat 287 -997 -583 -3 660

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 -2 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -27 -28 -109 -122

-26 -28 -111 -122

Resultat efter finansiella poster 261 -1 025 -694 -3 782

Periodresultat 261 -1 025 -694 -3 782
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 261 -694

Resultaträkning

Utvald finansiell information i sammandrag
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Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 1 374 567

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 11 17

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 17 100

Andelar i intresseföretag 250 0

Summa anläggningstillgångar 1 652 684

Omsättningstillgångar

Lager

Varulager 1 487 2 245

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 272 339

Övriga fordringar 270 425

542 764

Kassa och bank 1 576 683

Summa omsättningstillgångar 3 605 3 692

SUMMA TILLGÅNGAR 5 257 4 376

Balansräkning
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Balansräkning (forts.)

Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 790 592

Fond för utvecklingsutgifter 1 374 567

2 164 1 159

Fritt eget kapital

Överkursfond 10 448 8 621

Balanserat resultat -9 912 -5 324

Periodens resultat -694 -3 782

-158 -485

Summa eget kapital 2 006 674

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 1 205 1 398

Summa långfristiga skulder 1 205 1 398

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 033 1 365

Övriga skulder 1 013 939

Summa kortfristiga skulder 2 046 2 304

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 257 4 376
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Kassaflödesanalys

Rapport över förändringar i eget kapital

Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB

Tkr 2019-10-01-
2019-12-31

2018-10-01-
2018-12-31

2019-01-01-
2019-12-32

2018-01-01-
2018-12-31

Belopp vid periodens ingång 1 745 1 700 675 576

Nyemission aktiekapital 0 0 198 87

Nyemission överkurs 0 0 1 827 3 794

Periodens resultat 261 -1 025 -694 -3 782

Belopp vid periodens utgång 2 006 675 2 006 675

Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB Koncern

Scandinavian 
Health  

Innovations AB

Tkr 2019-10-01-
2019-12-31

2018-10-01-
2018-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Den löpande verksamheten  

Resultat efter finansiella poster 261 -1 025 -694 -3 782

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 57 27 150 67

Betald skatt 0 33 0 33

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 318 -965 -544 -3 682

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -106 -1 248 758 -1 596

Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar 17 551 67 221

Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 40 -167 155 -166

Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 524 814 -332 594

Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 378 15 80 69

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 171 -1 000 184 -4 560

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -496 -222 -1 056 -468

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -250 -100 -267 -100

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 0 100 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -746 -322 -1 223 -568

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 2 025 3 881

Upptagna lån 0 0 200 0

Amortering av lån -101 -97 -393 -296

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -101 -97 1 832 3 585

Periodens kassaflöde 324 -1 419 793 -1 543

Likvida medel vid periodens början 1 252 2 102 783* 2 226

Likvida medel vid periodens slut 1 576 683 1 576 683

* Likvida medel vid periodens början skiljer sig från balansräkningen. Detta är hänförligt till  
aktiekapitalet om 100 000 kr för de två dotterbolagen som startades vid årsskiftet 2018/19. 
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RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 2 874 TKR (2 013), 
en ökning med ca 43 procent.

Kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till 1 439 TKR (2 214), 
en minskning med ca 35 procent. Justerat för 
omsättningen så har kostnaderna minskat med 
ca. 55 procent vilket är framförallt ett resultat av 
minskade lönekostnader och marknadsförings- 
kostnader. Bolaget har även ökat sin brutto- 
marginal med ca. 45 procent från 41 procent till 
60 procent.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 287 TKR (-997).  
ökningen är bland annat hänförlig till ökad 
försäljning och bolagets arbete med att minska 
kostnaderna. 

Finansnetto
Finansnettot uppgick till -26 TKR (-28). 

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till 261 TKR (-1 025) mot 
bakgrund av ovan. 

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar uppgick den 31 
december 2019 till 1 652 TKR, i jämförelse med 684 
TKR den 31 december 2018. Ökningen är hänförlig 
till en ökning i immateriella anläggningstillgån-
gar som härrör från framtagning och utveckling 
av nya produkter till dotterbolaget (Dr Sannas 
Sweden AB). 

Eget kapital
Bolagets eget kapital uppgick den 31 december 
2019 till 2 006 TKR, i jämförelse med 674 TKR den 31 
december 2018. Ökningen är framförallt hänförlig 
till bolaget tidigare, i april, genomförda nyemis-
sion minus årets förlust. 
 

 
 
Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick den 31  
december 2019 till 1 205 TKR, i jämförelse med  
1 398 den 31 december 2018. 

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder uppgick den 31  
december 2019 till 2 046 TKR, i jämförelse med  
2 304 TKR den 31 december 2018. Minskningen är 
framförallt hänförlig till att man minskat  
leverantörsskulderna.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
den 31 december 2019 uppgick till 1 171 TKR (-1 000). 
Minskning av det negativa kassaflödet är primärt 
hänförligt till det förbättrade resultatet och 
minskat varulager. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten  
uppgick till -746 TKR (-322). Kassaflödet är  
hänförligt till investeringar i produktutveckling 
och att bolaget förvärvat 25 000 B-aktier för  
250 000 SEK. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten  
uppgick till -101 TKR (-97). 

12 månaders rullande resultat

Kommentarer till den finansiella utvecklingen  
oktober-december 2019 
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Allmänt om bolaget
Bolagets firma och handelsbeteckning är 
Scandinavian Health Innovations 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 skön- 
hets- och hälsoprodukter samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. 

Övrig information

Koncernstruktur

SCANDINAVIAN HEALTH  INNOVATIONS AB (PUBL)
ORG.NR. 556519-7729

ORGANIC INSPIRATIONS AB
ORG.NR. 559139-0140

YOUNGEVITY AB
ORG.NR. 559183-0087

DR SANNAS SWEDEN AB
ORG.NR. 559183-0103

NATURAL SHOP EUROPE AB
ORG.NR. 559210-5760
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Mentor
Augment Partners AB, tel.: +46 8-505 65 172, är 
bolagets Mentor i enlighet med regelverket för 
Nordic SME. 

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3). 

Avrundning
Siffror i rapporten har i vissa fall avrundats, för att 
göra informationen lättillgänglig, därför är det 
möjligt att totalsumman i rapporten inte alltid 
överensstämmer med siffrorna i vissa kolumner.

Transaktioner med närstående
Inga väsentliga transaktioner med närstående 
har skett under perioden.

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisor.

Förslag till utdelning
Styrelsens förslag är att ingen utdelning sker till 
Bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2019.

Årsstämma
Årsstämma 2020 kommer att hållas kl. 16:00 den 
3 juni 2020 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i 
Stockholm.

Årsredovisning 2019
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019  
kommer att publiceras på Bolagets hemsida  
den 19 maj 2020.

Nästa rapporttillfälle
Q1 för 2020 publiceras den 21 maj 2020. 

Försäkran
Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger 
en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, 
ställning och resultat. 

Stockholm den 20 februari 2020 Daniel Ehdin, VD 

Kontaktuppgifter
För ytterligare information, kontakta: Daniel Ehdin, 
daniel@drsannas.se 



Scandinavian Health Innovations AB (publ)
Olof Dalins väg 8  |  SE-112 52 STOCKHOLM


