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VI VÄXTE OCH VI FÖRÄNDRADES
När jag ser tillbaka på 2012 måste jag göra åtskillnad mel-
lan vår verksamhet i USA och på andra håll. Vi är väldigt 
nöjda med resultatet i Europa och Canada. Vårt långsik-
tiga arbete med marknadsföring och försäljning samt den 
höga kvaliteten på våra produkter gör att våra kunder 
fortsätter att vara nöjda och väljer våra produkter i butik. 
På de skandinaviska marknaderna är vi väletablerade och 
våra produkter är ledande inom ett antal hälsokategorier. 
År 2012 lyckades vi växa markant inom både försäljning 
och lönsamhet i Skandinavien. Detsamma gäller för Balti-
kum, Finland, Italien, England, Polen och Kanada samt 
för distributörsmarknader, framför allt Frankrike.

Omstruktureringen i USA var kostsam
I USA är vi fortfarande en mycket ung aktör på markna-
den. Men vi har fått en bra ingång på marknaden och star-
tat samarbete med betydande apotekskedjor, vilket direkt 
gav oss tillgång till distribution över hela landet. Sedan vi 
gick in på den amerikanska marknaden har flera av de 
apotekskedjor där vi etablerat oss uppmuntrat oss att i 
snabb takt introducera flera nya produkter. Vår iver att 
växa i USA fick oss följa deras rekommendationer. Ett miss-
tag som tog krafter från våra i övrigt selektiva och fokuse-
rade marknadsföringsprogram. Vi lanserade för många 
produkter på alltför kort tid.
Under 2012 tvingades vi att minska vårt sortiment och 
fokusera på ett fåtal produkter. I synnerhet på Hair Volu-
me™ där vi nu under 2013 fått glädjande nyheter att den 
har blivit den ledande hår-, hud- och nagelprodukten i 
USA:s apotekssektor. Minskningen i sortiment och kostna-

den för ta tillbaka produkter från handeln i USA i detta 
omstruktureringsprogram resulterade i en stor förlust för 
2012. En förlust som också minskade lönsamheten för New 
Nordic som koncern. Jag är övertygad att vi redan vid ut-
gången av 2013 kommer att ha vänt på situationen, ökat 
försäljningen, gjort USA lönsamt igen och jag känner stor 
tilltro till att verksamheten för New Nordic i USA ska 
blomstra i framtiden. 

Styra med fast hand 
Vi strävar efter att bli ledande och ett förstahandsval av 
produkter i de hälsokategorier där vi verkar. Ett sådant 
mål kräver lojala konsumenter. Detta fokus kräver en djup 
konsumentförståelse, kontinuerliga produktinnovationer 
och ett investeringsprogram för selektiv marknadsföring 
av våra produkters varumärken. Vi har nått bra resultat 
och tagit marknadsandelar på alla våra marknader utom 
USA under 2012. Det är en imponerande ansträngning av 
våra lokala team. Under 2013 ska vi förbli vaksamma, 
hålla oss nära våra marknader och vara tillmötesgående. 
Detta är möjligt tack vare vår decentraliserade organisa-
tion. Vi ska styra verksamheten med fast hand, investera 
bestämt och överlagt i de marknader och varumärken som 
ger de största möjligheterna för tillväxt och lönsamhet.

Talangfullt team
Tack vare New Nordics högkvalitativa och innovativa pro-
fil och vårt framträdande marknadsföringsprogram kan 
vi locka till oss de mest kreativa och talangfulla perso-
nerna. Vår unika arbetsmiljö är informell men professio-
nell och internationell. Vi erbjuder utmaningar och spän-

VD har ordet
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ning och belönar med ansvar och personlig utveckling. Att 
locka till sig, utveckla och ta hand om de mest lovande 
talangerna är strategiska prioriteringar för New Nordic.

Upprätthålla exceptionell kvalitet
Vi garanterar kvaliteten på våra produkter genom att om-
sorgsfullt kontrollera alla steg från fältet och skogen till de 
slutliga förpackade produkterna. Alla våra produkter till-
verkas i Sverige och Danmark och vår New Nordic-logoty-
pe med silverträdet är vårt sigill för kvalitet och löfte till 
konsumenten. De resurser som används för vårt omfat-
tande program att testa råmaterial och färdigvaror hjälper 
oss att garantera en framtida tillväxt av vår verksamhet 
och upprätthålla den kvalitet och effekt, som har gjort vårt 
varumärke så framgångsrikt sedan vi startade vår verk-
samhet.

Se framtiden an med tillförsikt
Jag är övertygad om att en ljus framtid ligger framför New 
Nordic. Vår framgång i Skandinavien sprider sig till andra 
europeiska länder tack vare våra talangfulla lokala team. 
Våra varumärken blir starkare för varje dag som går, och 
försäljningen uppnår en avgörande nivå för god lönsamhet 
i allt fler länder där vi är verksamma. Vår tillväxt och 
framgång i Kanada är vittnesbörd för våra möjligheter för 
New Nordic i USA, världens största marknad för kosttill-
skott. Jag är stolt över vårt team, deras outtröttliga enga-
gemang och föredömliga tillgivenhet att bygga ett verkligt 
internationellt företag. Ett företag, där varje land är vår 
hemmamarknad och där vi arbetar för att nå en domine-
rande position inom våra produktområden.

10 april 2013
Karl Kristian Bergman Jensen
Verkställande direktör
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VIKTIGA HÄNDELSER 2012

•	 Tillväxt	på	alla	marknader,	undantaget	USA

•	 Genomfört	åtgärdsprogram	i	USA

•	 Lansering	av	Hair	Volume™	i	övriga	Europa.

•	 Blue	Berry	lanserad	på	apotek	i	Sverige

•	 Framgångsrik	introduktion	av	Skin	Care™	-	"inside-out"		
 beauty kosttillskott i Danmark

•	 Förbättring	av	kunderbjudandet	genom	produkt-

						innovationer	på	flera	kärnprodukter.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

•	 Hair	Volume™	nummer	ett	i	hair,	skin	and	nail

	 apotekskategorin	i	USA.

•	 New	Nordic	försäljning	i	top	25%	i	amazon.com	USA.
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(kSEK)  2012 2011 2010 2009 2008  

 Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning		 	 203	787	 199	479	 195	302	 225	594	 201	200

EBITDA	 	 5	457	 14	086	 8	199	 15	276	 -7	235

Rörelseresultat	 	 -1	038	 6	014	 196	 5	985	 -15	624

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 -4	554	 2	374	 -4	505	 787	 -17	302

Årets	resultat	 	 -4	086	 311	 -5	729	 934	 -14	391

Resultat	per	aktie,	SEK*		 	 -0,66	 0,05	 -0,92	 0,15	 -2,32

Marginaler

Bruttomarginal,	%		 	 62,1	 63,0	 62,9	 57,9	 65,1

EBITDA,	%		 	 2,7	 7,1	 4,2	 6,8	 -3,6

Rörelsesmarginal,	%	 	 -0,5	 3,0	 0,1	 2,7	 -7,8

Vinstmarginal,	%		 	 -2,2	 1,2	 -2,3	 0,3	 -8,6

Tillväxt

Nettoomsättningstillväxt,	%	 	 2,2	 2,1	 -13,4	 12,1	 11,2

Nettoomsättningstillväxtgrad	(5	år),	%	 	 0,32	 2,54	 -	 -	 -

Resultat	per	aktie	tillväxtgrad	(5	år),	%		 	 26,97	 -	 -	 -	 -

Effektivitet

Omsättning	av	varulager,	ggr	

Nettoomsättning	per	anställd,	kSEK	 	 5	095	 4	987	 4	650	 5	013	 3	530

Effektivitet av kapital

Avkastning	på	sysselsatt	kapital,	%	 	 -3,4	 23,5	 1,5	 15,2	 -31,9

Avkastning	på	eget	kapital,	%	 	 -48,2	 2,7	 -50,1	 6,3	 -158,7

Finansiell ställning

Skuldsättningsgrad,	ggr	 	 9,83	 7,13	 8,0	 7,43	 13,53

Räntetäckningsgrad,	ggr	 	 -0,2	 1,6	 0,10	 1,14	 -4,2

Data från balansräkningen   

Balansomslutning		 	 91	727	 94	572	 102	912	 124	959	 131	732

Eget	kapital		 	 8	472	 11	630	 11	429	 14	818	 9	067

Eget	kapital	per	aktie	 	 1,37	 1,88	 1,84	 2,39	 1,46

Utdelning   

Utdelning,	%	 	 0	 0	 0	 0	 0

Direktavkastning,	%	 	 0	 0	 0	 0	 0		

Verksamhetens storlek   

Antal	anställda	vid	periodens	slut	 	 37	 40	 40	 43	 47

Antal	aktier	vid	periodens	slut*	 	 6	195	200	 6	195	200	 6	195	200	 6	195	200	 6	195	200

Marknadspris	31	december			 	 6,00	 7,10	 8,55	 14,90	 8,10

Börsvärde		 	 37	171	 43	986	 52	969	 92	308	 50	181

54

*Det finns inga utspädningseffekter.

Utvalda finansiella data

Soliditet:	Eget	kapital	i	procent	av	balansomslutningen. Avkastning på eget kapital:	Resultat	efter	skatt	i	procent	av	eget	kapital	vid	periodens	slut.
Bruttomarginal: Bruttoresultatet	i	procent	av	nettoomsättningen.	EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsätt-
ningen.	Rörelsemarginal:	Rörelseresultat	efter	av-	och	nedskrivningar	i	procent	av	nettoomsättningen.	Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster 
i	procent	av	nettoomsättningen.
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Styrelseledamöternas och ledningsgruppens kontors adress 

är New Nordic, Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö

1 Karl Kristian Bergman Jensen, född 1962
Styrelseledamot sedan 2006, samt VD för New Nordic 

Healthbrands AB. Karl Kristian Bergman Jensen är grun-

dare och huvudägare i New Nordic sedan 1992. 

Dessförinnan var Karl Kristian Bergman Jensen Inter-

nationell Marknadschef och styrelseledamot i Chartex 

Inter national PLC i England, med ansvar för att etablera 

en internationell marknadsorganisation och sätta upp 

inter nationell distribution och marknadskoncept för varu-

märket Femidom® - nu känd som The Female Health Com-

pany . Innan dess var Karl Kristian Bergman Jensen Inter-

nationell Marknadschef i Farma Food A/S. Karl Kristian 

Bergman Jensen är även styrelseordförande i Vaccinium 

Holdings ApS samt Ripamonti Finanz AG. 

Aktieinnehav i New Nordic: 1 058 720, via bolag och 5 000 

privat. 

2 Jessica Tyreman, född 1969
Styrelseledamot sedan 2006. Jessica Tyreman's viktigaste 

sysselsättningar utöver förordnandet som styrelseledamot 

i New Nordic är som arbetande styrelse ordförande i LÄR i 

Värmdö AB. Jessica Tyreman är även styrelseordförande i 

ToWork AB. Jessica har under de senaste fem åren avslutat 

uppdrag som styrelseledamot i NewTeq AB.

Aktieinnehav i New Nordic: 0.

3 Marinus Blåbjerg Sörensen, född 1951
Styrelseordförande sedan 2006, samt VD för New Nordic  

Manufacturing ApS. Marinus Blåbjerg Sörensen är grun-

dare och huvudägare i New Nordic sedan 1992. Innan dess 

var Marinus Blåbjerg Sörensen VD för Danish Natural Foods 

A/S, med fokus på att implementera en inter nationell till-

växtstrategi. Dessför innan var Marinus Blåbjerg Sörensen 

chef på Farma Foods A/S, med ansvar för dels den inter-

nationella försäljningen och för produktutvecklingen av 

OTC-läke medel. Marinus Blåbjerg Sörensen är även 

styrelse ordförande och ägare i Blåbjerg-Have ApS.

Aktieinnehav i New Nordic: 2.485.000, via bolag.

Styrelse och revisorer

4 Göran Lundqvist, född 1941
Styrelseledamot sedan 2006. Göran Lundqvist var VD för 

The Absolut Company (Absolut Vodka) under åren 1994-

2002. Göran Lundqvists viktigaste sysselsättningar utöver 

förordnandet som styrelseledamot i New Nordic är egen 

konsultverksamhet via det helägda bolaget Varuverket AB 

samt som Senior Advisor till riskkapitalbolaget EQT.  

Göran Lundqvist har under de senaste fem åren av slutat 

uppdrag som styrelseordförande i Parks & Resorts Scandi-

navia AB samt styrelseledamot  i Findus AB, United Care 

Scandinavia AB och Vaasan  & Vaasan OY.

Aktieinnehav i New Nordic: 0.

5 Lennart Sjölund, född 1949
Styrelseledamot sedan 2012. Lennart Sjölunds viktigaste 

sysselsättningar utöver förordnandet som styrelseledamot i 

New Nordic är som entreprenör i egna företag inom medicin-

teknik samt som styrelseledamot i Lagerkrantz Group AB, 

Östanbäck Timmerhus AB, Zarismo AB, Quickcool AB, 

Erysave AB och Parkallen Invest AB. Lennart Sjölund har 

tidigare varit VD för Jolife AB och Jostra AB samt Vice VD 

för Åkelund & Rausing.

Aktieinnehav i New Nordic: 76 682

Revisorer
Ernst & Young AB

Auktoriserad revisor Göran Neckmar (född 1956)

Torggatan 2, 211 40 Malmö. Ernst & Young AB, Göran 

Neckmar, är New Nordics revisor sedan den extra bolags-

stämman 6 februari 2006. Göran Neckmar är medlem i 

”FAR SRS”, branschorganisationen för revisorer.
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Engagemanget i konsumenterna är 
utgångspunkten för New Nordics  
fokuserade internationella strategi, 
vilken driver koncernens framgång och 
ger ökande marknadsandelar.

New Nordics varumärkeskategorier 
inom hälsoområdet har var och en sin 
individuella image som lever i medve-
tandet hos konsumenterna, skapar  
konsumentlojalitet och gör produkten 
till förstahandsval.

Ett image vilket alltid ger en positiv 
känsla när man ser, köper och använ-
der våra produkter. 

8

New Nordic är ett kosttillskottföretag som omsätter 
204 miljoner SEK och betjänar människor i 28 länder 
med konsumentprodukter som gör livet både mer 
hälsosamt och njutbart. Företaget fokuserar på starka 
internationella varumärken inom specifika hälsomark-
nadssegment som sömn, åldersbekämpning och 
viktminskning, samt hår-, hud- och nagler. New 
Nordic följer en strikt definierad strategi för att öka 
sina marknadsandelar lokalt och bygga upp 
internationella varumärken inom denna vanligtvis så 
oerhört fragmenterade industri.

Affärsidé
New Nordics verksamhetsstrategi är baserat på företagets 

unika förmågan att utveckla innovativa produkter för att 

erbjuda sina konsumenter nya lösningar med överlägsen 

effektivitet och användarenkelhet. Packat i förpackningar 

med tydliga varumärken.  New Nordic är av den uppfatt-

ning att en kontinuerlig investering i forskning och utveck-

ling, marknadsföring och reklam är avgörande för utveck-

lingen och försäljningen. Företaget  är också av den 

uppfattning att det är viktigt att bygga nära och långsik-

tiga relationer med leverantörer i den ursprungliga leve-

ranskällans närhet för att kunna kontrollera kvaliteten 

från fältet och skogen till den färdiga produkten. New 

Nordic strävar också efter att kontrollera sina varumärken 

i alla aspekter av verksamheten. 

I New Nordics strategi ingår att expandera det geogra-

fiska distributionsnätverket för att på ett effektivt sätt nå 

fler kunder. Antingen genom egna nationella försäljnings- 

och marknadsföringsföretag eller genom distributörer med 

högt anseende. Företagets produkter distribueras via apo-

tek, så kallade drugstores och hälsokostbutiker och genom 

företagets egen internetbutik.

Affärsorganisation
New Nordics egen forskning och utveckling av produkter 

är en nyckeln för att uppnå lönsam tillväxt. Företaget för-

söker bygga och upprätthålla överlägset kunnande och 

expertis inom örtingredienser och deras medicinska funk-

tionella verkan och inflytande på konsumenternas vitalitet. 

Företaget eftersträvar att varje varumärke vid varje tid-

punkt ska ha den mest effektiva och anpassade produkt-

sammansättningen och -inom respektive hälsokategori och 

att konsumenterna upplever sig få valuta för pengarna.

Affärsidé

Bodil: Blue Berry tabletterna är  
fantastiska och jag rekommenderar 
de varmt till alla jag känner. Nu 
läser jag fler böcker än någonsin!

Tore: Jag var orolig för att jag inte 
längre skulle kunna köra bil. Jag 
tar Blue Berry och har fått behålla 
körkortet.

Mona: Nu när jag äter 
Blue Berry varje dag har 
jag aldrig problem med 
rinnande och irrite-
rande ögon längre. 
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Affärsidé

9

Innovation en integrerad del av hela företagets kultur 

för att uppmuntra nya idéer och förbättra processer i var-

je aspekt av organisationen. Det innebär att vara effekti-

vare och att arbeta smartare och snabbare med mindre 

byråkrati och bättre planering och rapportering. Företaget 

tror fullt och fast att nyckeln till framgång ligger i att göra 

livet bättre och enklare för slutkonsumenter och för deras 

detaljhandelspartner. Företaget uppmuntrar sin personal 

att ”göra det lilla extra” som konkurrenter inte är beredda 

till för att överträffa konsumenten och dennas förvänt-

ningar.

New Nordic har en internationell marknadsföringsmo-

dell där varje produkt har sin egen identitet som skapar 

konsumentlojalitet och leder till att företagets produkter 

blir förstahandsvalet inom varje marknadssegment där de 

är verksamma. New Nordic hanterar också reklam, medi-

aköp och pressen internt på en internationell och nationell 

skala.

Företaget styr sin verksamhet primärt på en geografisk 

nationell basis genom sina dotterbolag eller nationella dist-

ributörer med gott anseende. Planering och rapportering 

sker både per land och på varumärkesnivå. 

New Nordic tror att det krävs ett starkt engagemang på 

nationell och lokal nivå för att driva tillväxt och bygga 

varumärken. Företaget strävar efter ett högt engagemang 

med detaljkunder, hälsovårdsprofessionen och med slut-

konsumenterna. Företaget söker utveckla en djup och re-

levant insikt om konsumenterna vilka används för att 

förstärka produktutveckling, förpackningar och kommu-

nikationer genom internationellt arrangerade marknads-

föringskampanjer. Kampanjerna bygger primärt på di-

rektreklam mot slutkonsumenten med t i l lägg av 

marknadsföringsprogram för återförsäljarna. New Nordic 

driver också lokal utbildning och bygger upp nätverk med 

hälsovården för ytterliggare att ta marknadsandelar och 

bygga varumärkeslojalitet. New Nordic arbetar dessutom 

med sina detaljpartners för att dela med sig av expertis och 

ge konsumenterna mervärde och för att utbilda och lära 

återförsäljarens personal att öka sina kunskaper om före-

tagets produkter. Vidare har företaget nationella interna 

kundserviceavdelningar för att kunna ge slutkonsumenter 

support och rådgivning efter köpet. 

New Nordic försöker attrahera och behålla den bästa 

personalen och utveckla deras personligheter och kompe-

tenser. Företaget strävar efter att uppnå en informell, pro-

fessionell och snabbt agerande internationell arbetsmiljö. 

Personal på alla nivåer lär sig att ta ansvar som ledare, och 

de åtar sig att driva verksamheten med högsta integritet. 

Ledarskap innebär förmåga att fatta och genomföra beslut, 

motivera andra, planera för framgång och kunna impro-

visera när miljön förändras. I ledarskapet ingår också att 

vara en förgrundsgestalt när det gäller att visa omsorg och 

respekt för naturen och de samhällen där företagets perso-

nal lever och arbetar och där företaget säljer sina produk-

ter.

Produkter
New Nordic erbjuder ett stort urval av kosttillskott och 

naturliga mediciner som lösning på ett hälso- eller skön-

hetsproblem. Produkterna är baserade på naturliga och 

säkra ingredienser. För varje hälsoproblem finns det 

många ingredienser som exempelvis örtextrakt, vitaminer, 

och fettsyror, som kan vara välgörande på olika sätt. New 

Nordics produkter har utformats av experter som använt 

olika kombinationer av ingredienser för högsta effektivitet 

och användarenkelhet. Produkterna erbjuder en lösning 

för människor som saknar kunskap om de farmakologiska 

effekterna av näringsämnen och kryddväxter. Annorlunda 

uttryckt, så har expertkunnande omvandlats till lösningar 

som är tillgängliga för och kan användas av alla.

New Nordic bygger internationella varumärken genom
- effektiva produkter till rätt pris,
- aggressiv marknadsföring, och
- engagemang med nationella återförsäljare.
Allt för att skapa lojala konsumenter.
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ATT BYGGA INTERNATIONELLA VARUMÄRKEN
I	New	Nordics	strategi	ingår	att	expandera	det	geografiska	distributionsnät-
verket	för	att	på	ett	effektivt	sätt	nå	fler	konsumenter.	Antingen	genom	egna	
nationella försäljnings- och marknadsföringsföretag eller genom distributörer 
med	högt	anseende.	New	Nordics	produkter	distribueras	via	apotek,	
sjukvårds-	och	hälsokostbutiker	och	genom	företagets	egen	internetbutik.
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Internationell försäljning
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Marknadsföringsbolag
New Nordic har egna dotterbolag som marknadsför New 

Nordic's varumärken i 
•	Baltikum

•	Danmark

•	Finland

•	Italien

•	Kanada

•	Norge

•	Storbrittanien

•	Sverige

•	USA

Dessutom marknadsför New Nordic även sina varumärken i
•	Bulgarien

•	Holland

•	Polen

•	Tjeckien

•	Tyskland

•	Rumänien

   2012        2011  

  MSEK  PROCENT   MSEK   PROCENT

Norden  101	 	 50	 	 	 	 96	 	 48	

Övriga	Europa	 	 64	 	 31	 	 	 	 50	 	 25

Nordamerika  39	 	 19	 	 	 	 53	 	 27

Omsättningen fördelad per geografiskt 
område omräknat till svenska kronor 

Distributörer
New Nordic har distributörer som marknadsför New Nordics 

varumärken för egen kostnad i
•	Armenien

•	Azerbajdzjan

•	Frankrike

•	Georgien

•	Irland

•	Kina

•	Moldavien

•	Ryssland

•	Slovakien

•	Slovenien

•	Vitryssland
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85%

New Nordic väljer en systematisk 
marknadsföring med en global profil. 
Företaget investerar kraftfullt i att 
bygga upp varumärkesnamnen med 
utgångspunkt från varje produkts 
meriter och dess potentiella fördelar. 

Företaget berättar sin historia och kommunicerar sitt bud-
skap genom omsorgsfull målreklam som backas upp av en 
lockande förpackning - och av att New Nordics produkter 

blir igenkända i allt fler länder över hela världen.  Styrkan 
kommer genom att göra sig förtjänt av inköpslojaliteten från 
dem som använder New Nordic produkter, människor på 
väg till vitalitet. Det är människor som inser att vitalitet är 
mycket mer än bara avsaknad av sjukdom. Det är en känsla 
av harmoni och tillfredsställelse som kommer från inre jäm-
vikt och balans och lyfter livsglädjen till en ny nivå. Det är 
delvis förstärkt av produkter från New Nordic - som omedel-
bart känns igenom genom deras logotyp med silverträdet.

The power of recognition
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New Nordic i segmenter

Marknadssegment  Kategori  Varumärke

Diet	och	prediabetes		 Viktminskning	och	matsmältning	 Apple	Cider™,	Chili	Burn™,	Kilo	Trim™

		 Utrensning	 BioDrain®

		 Pre-diabetes	 Zuccarin™

Mage	och	tarm		 Uppblåsthet	och	gaser	 Dida™

		 Reflux	 Frutin™

		 Lever	 Active	Liver™

Anti	åldrande	 Syn	 Blue	Berry	Eyebright™

		 Hörsel	 Ear	Tone™

		 Leder	 Lyprinol™

		 Osteoporos	 Bone	Strong™

		 Hjärta	och	kärl	 Red	Oil™,	Green	Oil™

		 Vener	 Active	Legs™

Sömn	 Lugn	sömn	 Melissa	Dream™

Skönhet	 Hud	 Dermyn®/Skin	Care™

	 Hår	 Hair	Volume™

	 Naglar	 Nail	Strong™

Hjärna	 ADHD	och	koncentration	 eye	q®	/	Equazen®

	 Minne	och	koncentration	 Clear	Brain™

   2012        2011  

  MSEK  PROCENT   MSEK   PROCENT

Diet och prediabetes  60  29	 	 	 	 85	 	 43	

Mage och tarm  18  		9	 	 	 	 12	 	 		6

Anti-åldrande	 	 52    26	 	 	 	 49	 	 25

Sömn  16     8	 	 	 	 13	 	 		6

Skönhet  29  		14	 	 	 	 11	 	 		5

Hjärna	 	 29  		14	 	 	 	 29	 	 15

Omsättningen fördelad per segment 
omräknat till svenska kronor

Omsättningen fördelad per egna och 
in-licensierade varumärken

Omsättning New Nordic's egna varumärken

Omsättning in-licensierade varumärken

15%

13 
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Kosttillskott är avsedda som komplement till maten och att ge 
kroppen de näringsämnen som behövs. Det omfattar produkter 
som vitaminer, mineraler, probiotika, kryddväxter, örter, 
aminosyror, näringsprodukter för sport samt speciella 

näringsprodukter, bland andra.

Konsumenten
Användare av kosttillskott rapporterar oftare att deras 
motiv är att uppnå allmän hälsa i stället för att vara ett 
komplement till näringsämnen från födointag, och att an-
vändningen är relaterad till mer gynnsamma hälso- och 
livsstilsval.

Användare av tillskott brukar ofta uppge sig ha mycket 
bra eller utmärkt hälsa, de har sjukförsäkring, måttlig 
alkoholförbrukning, undviker cigarettrök och motionerar 
i högre utsträckning än icke-användare.

Mindre än en fjärdedel av tillskott som används av 
vuxna hade rekommenderats av läkare eller annan vård-
personal

Kosttillskott används av mer än hälften av alla vuxna. 
De vanligaste skälen för att använda tillskott är att ”för-
bättra” (45 %) eller ”behålla” (33 %) sin allmänna hälsa. 
Äldre vuxna (≥60 år) brukar oftare än yngre individer 
använda kosttillskott för specifika hälsotillstånd, som 
hjärta, skelett och leder samt ögonhälsa.  Endast 23 % av 
produkterna användes efter rekommendationer från vård-
personal. 

Industridrift
Industrin för kosttillskott har uppvisat en betydande till-
växt under de senaste åren, trots den globala ekonomiska 
nedgången som inleddes i slutet av 2007.

Ökningen kan hänföras till de ökande hälsovårdskost-
naderna som gör att människor fokuserar på förebyggande 
hälsovård i stället för symptomlindring. Även den åld-
rande befolkningen och önskan att förbli frisk visar sig 
vara viktiga faktorer för att driva kosttillskott marknaden 
framåt. År 2020 förväntas antalet individer som är 60 år 
och äldre överskrida 1,0 miljard, varav 70 % lever i U-
länderna. Men förtroendet för kosttillskott har också ökat, 
eftersom sådana produkter blivit alltmer accepterade av 
den medicinska professionen.

Alla dessa faktorer kommer även fortsättningsvis att 
påverka industrin för kosttillskott över hela världen under 
en överskådlig framtid.

Marknadsstorlek och -tillväxt
Tillskott håller på att bli en stor verksamhet även om ka-
tegorin fortfarande endast motsvarar 1/10 av handeln med 
receptbelagda droger. Den världsomspännande efterfrågan 
på vitaminer och kosttillskott stiger stadigt. Global försälj-
ning uppskattas till 85 miljarder USD under 2012.

USA är den största marknaden i världen. I USA växte 
marknaden för tillskott med 7 procent under 2012 till to-
talt 32,1 miljarder USD. Som jämförelse ökade det totala 
antalet receptbelagda droger med 3,6 procent i försälj-
ningsvärde under 2012.

Den årliga försäljningsökningen i Västeuropa har varit 
3,22 % mellan 2006 och 2011. 

I Skandinavien växte marknaden för kosttillskott med 
3,8 procent under 2012 till totalt 1,5 miljarder USD. Örter 
ökade med 2,2 %. 

Östeuropa har uppvisat snabb tillväxt de senaste två 
åren med tillväxtsiffror på 9,3 % under 2011 jämfört med 
2010 och uppskattningsvis 7 % under 2012 jämfört med 
2011.

Nuvarande marknadsklimat
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EU
EU kräver i sitt Food Supplements Directive från 2002 att 
tillskott ska bevisats vara säkra, både i doseringar och ren-
het. Som födokategori kan kosttillskott inte förses med 
läkemedelspåståenden men de får innehålla påståenden om 
hälsa, funktion och näring. 2012 infördes the European 
Health Claim Directive EC 1924/2006, som för närva-
rande har en betydande inverkan på marknaden. I juni 
publicerade Europeiska Kommissionen en lista över till-
låtna generiska hälsopåståenden. Brett uttryckt får bara 
de påståenden som förekommer på listan användas, om 
inte en tillverkare har fått tillstånd att använda ett pro-
duktspecifikt påstående. 

USA
I USA definieras ett kosttillskott enligt Dietary Supplement 
Health and Education Act of 1994[9] (DSHEA) som en 
produkt är avsedd för komplettera födan. Om ett kosttill-
skott påstås bota, lindra, eller behandla en sjukdom, be-
traktas det som en otillåten ny drog som bryter mot till-
lämpliga lagar och regler. FDA uppger, som svar på denna 
fråga, att företag som marknadsför kosttillskott tillåts göra 
påståenden i sitt marknadsföringsmaterial om ett visst 
tillskott om struktur/funktion. Detta är breda formule-
ringar om att produkten kan stödja kroppens struktur el-
ler funktion. FDA måste underrättas om sådana påstående 
inom 30 dagar från första användning, och det finns krav 
på att dessa påståenden ska vara underbyggda. 

Kanada
I Kanada är alla naturliga hälsoprodukter (NHPs) under-
kastade Natural Health Products Regulations och måste 
förses med en produktlicens innan de får säljas. För att 
licens ska utfärdas, måste ansökningarna till Health Ca-
nada innehålla detaljerad information om produkten, in-
klusive: medicinska ingredienser, ursprung, dos, potens, 
icke-medicinska ingredienser och rekommenderad använd-
ning.  När Health Canada har bedömt en produkt och fast-
ställt att den är säker, effektiv och av hög kvalitet, utfärdas 
en produktlicens tillsammans med ett åttasiffrigt Natural 
Product Number (NPN). 

Regelverk
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New Nordic har en plan för hur företaget ska visa starka 
resultat i framtiden. 
Planen omfattar

•	 Att driva tillväxt internationellt
•	 Att bygga ledarskap på marknaden

•	 Att öka lönsamhet

I planen definieras hur företaget ska knyta sina varumär-
ken till sina konsumenter och göra dem lojala.

Planen grundar sig på enkla taktiker:
1. genom att erbjuda de effektivaste produkterna och den 

bästa produkterfarenheten till rätt pris,
2. fortsätta med aggressiv marknadsföring, och
3. vidare samarbete med nationella återförsäljare.

Grunden för tillväxt
New Nordics goda position, våra många lojala konsumen-
ter, tillväxt och lönsamhet på den skandinaviska markna-
den utgör en stabil grundpelare för företagets framtida 
internationalisering och verksamhet.

Från starten för New Nordic år 1990 tills i dag, har 85 % 
av verksamheten skapats genom organisk tillväxt. Före-
taget kan växa ytterligare utan betydande kapitalinsatser 
och tillgångarna är inte belastade av goodwill.

New Nordic verkar på marknaden för kostillskott, som 
är redo för tillväxt över hela världen under många år fram-
över.

I några av företagets marknadssegment har man blivit 
marknadsledande.

Marknadspositionen i Skandinavien är stark. I andra 
europeiska länder och Kanada börjar man nå en omsätt-
ning som ytterligare kommer att förbättra företagets lön-
samhet. I USA tror sig företaget kunna växa markant i 
lönsamhet under de närmaste åren.
 
Fokus 2013
New Nordic har tydligt prioriterat de hälsokategorier och 
marknader där företaget ska fokusera sina resurser för att 
uppnå tillväxt under 2013.

I USA skall New Nordic arbeta för att öka sin försälj-
ning med utvalda produkter för att kunna uppnå en lön-
sam försäljning med minimala risker att behöva ta till-
baka produkter från marknaden.

New Nordics plan

Företaget strävar efter att all tillväxt ska vara organisk. 
Inga förvärv planeras under 2013.
Ett fåtal lanseringar i nya hälsokategorier planeras för 
testmarknadsföring under 2013.

Finansiell strategi
Den finansiella strategin är enkel.

Bruttomarginal upp
Företaget strävar efter att öka bruttomarginal genom pro-
duktinnovationer, förbättrad sourcing och ökade stor-
driftsfördelar, som ska minska varukostnaderna.

Allmänna omkostnader ner
Stordriftsfördelar och ett fokus på förenklade procedurer 
ska hålla allmänna omkostnader nere. Allmänna omkost-
nader ska hållas stabila genom ökande försäljning som ska 
hålla procentandelen allmänna omkostnader nere. 

Reklaminvesteringar
Företaget ska fortsätta att investera samma procentandel 
av sin försäljning i reklam. Det mest lönsamma för både 
företaget och dess detaljpartners är att fördela utgifterna 
så mycket som möjligt på direktreklam till slutkonsument 
och endast en mindre andel till handelsreklam. Detta ökar 
varumärkesmedvetandet, ökar kategorin nyheter och ökar 
trafiken i butik.

Rörelseresultat
Genom denna styrning kommer rörelseresultatet att öka 
och kapital genereras för investering i vidare verksamhets-
tillväxt.
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Naturlig magi

New Nordic utlovar att inte kompromissa med produktens kvalitet, från fält 
och skog till förpackning i butiken.
Naturen är full av magi och en av hemligheterna bakom New Nordics fram-
gångar ligger i företagets ivriga och kontinuerliga sökande efter nya ingre-
dienser och att finna andra sätt att använda de befintliga.
Att föra ut innovativa produkter till marknaden börjar ofta i deras vilda 
herbarier. På välbevarade, hemliga platser studerar New Nordic olika växt-
arter och deras innehåll av aktiva hälsoingredienser. Ett tillfälle att samla 
värdefulla kunskaper som så småningom leder vidare till företagets effek-
tiva produktformulor.
En verkligen unik källa för inspiration och energi för företaget.

New Nordic 
forskare 
undersöker vilda 
växtarter i 
regnskogen.
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Aktien

Ägarstruktur
I tabellen återges New Nordics ägarstruktur per den 31 

december 2012. Uppgifterna i tabellen baseras på informa-

tion från Euroclear Sweden AB.

First North
Aktierna i New Nordic anslöts till First North, Nasdaq OMX, 

Stockholm i januari 2007 under handelsbeteckningen NNH, 

ISIS-kod är SE0001838038. En handelspost uppgår till 100 

aktier.

Aktiens utveckling
Börsvärde 31. december 2011: 44 mSEK

Börsvärde 31. december 2012: 37 mSEK

Aktien har under 2012 haft en minskning med 15,5% från 

7,10 till 6,00 SEK. och en minskning i förhållande till OMX 

Stockholm Total (OMXSPI) på 24,5%.

Aktieägare

Fjord	Capital	A/S*

UBS	AG	Client	account	**

Svea	Lands.	S.A.

Länsförsäkringar	fondförvaltning	AB

Försäkringsaktiebolaget,	Avanza

JP	Morgan	Bank

Parkallen	Invest	AB

Plotek,	Bernt

Lundström,	Jan

Nordnet	Pensionsförsäkring	AB

Denali	AB

Hammarstrand,	Rull	Lars	Johan

Mangold	Fondkommission	AB

Milojevic,	Robert

Ernulf,	Lennart

Isaksen,	Sören

Johansson,	Rigmor	Edit	Ulrika

MIC	Invest	AB

Persson,	Jan-Olof

HW	Invest	Holding	AB

Jensen,	Karl	Kristian

Libertas	ApS

Nörle,	Mats

Sörensen,	Anders	Have

Nykredit	Bank

Summa 25 största ägare

Summa övriga

Total antal aktier

Antal aktier

2	485	000

2	480	000

302	500

248	200

121	040

105	000

76	682

61	700

39	854

26	367

26	000

22	460

17	141

12	000

10	500

10	000

10	000

8	000

7	000

5	000

5	000

4	900

4	500

4	200

4	000

6 097 044 
98 156

6 195 200

Ågarandel

40,11	%

40,03	%

4,88	%

4,01	%

1,95	%

1,69	%

1,24	%

1,00	%

0,64	%

0,43	%

0,42	%

0,36	%

0,28	%

0,19	%

0,17	%

0,16	%

0,16	%

0,13	%

0,11	%

0,08	%

0,08	%

0,08	%

0,07	%

0,07	%

0,06	%

98,42 %

1,58 %

100,00 %

Aktieägare per 31 december 2012

* Fjord Capital ApS ägs av Marinus Blåbjerg Sörensen och 
familj via bolag.
** Karl Kristian Bergman Jensen äger 950 720  aktier som 
är förvaltarregistrerade av UBS AG.

18
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Kallelse till årsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ)

Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas 

härmed till årsstämma.

  

Plats: Scandic	Hotel

Adress: Triangeln,	Malmö

Tid: Måndagen	den	29	april	2013	kl	10.00.

Anmälan 
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall 

 

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken per tisdagen den 23 april 2013. 

 

Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under 

adress Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö, via e-mail, 

ivan@newnordic.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda 

senast tisdagen den 23 april 2013 kl 16.00. Anmälan via 

e-mail skall bekräftas av New Nordic.

 

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller 

organisationsnummer, adress, telefonnummer samt regist-

rerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk 

person ombedes att inge behörighetshandlingar före stäm-

man. 

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, 

måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att 

tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB 

under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd 

tisdagen den 23 april 2013. Detta innebär att aktieägare i 

god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom 

till förvaltaren.

 

Förslag till dagordning
1.	 Bolagsstämman	öppnas

2.	 Val av ordförande vid stämman

3.	 Upprättande och godkännande av röstlängd

4.	 Godkännande	av	dagordning

5.	 Val av en eller flera justeringsmän

6.	 Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	sammankallad

7.	 Framläggande	av	årsredovisning	och	revisionsberättelse	
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.	 Verkställande direktörens redogörelse

9.	 Beslut	om	fastställelse	av	resultaträkningen	och	balansräk-
ningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-
räkningen

10.	 Beslut	om	dispositioner	beträffande	bolagets	resultat	enligt	
den fastställda balansräkningen

11.	 Beslut	om	ansvarsfrihet	för	styrelseledamöterna	och	
verkställande direktören

12.	 Fastställande	av	arvoden	åt	styrelsen	och	revisor

13.	 Val av styrelseledamöter

14.	 Beslut	avseende	ändringar	i	bolagsordningen

15.	 Bemyndigande	för	styrelsen	att	fatta	beslut	om	ökning	av	
aktiekapitalet	genom	nyemission,	utgivande	av	konver-
tibler och utgivande av teckningsoptioner

16.	 Bemyndigande	för	styrelsen	eller	den	styrelsen	utser	att	
vidta	de	formella	ändringarna	i	besluten	i	punkten	15	som	
kan komma att visa sig erforderligt i samband med 
registrering	hos	Bolagsverket

17.	 Bolagsstämman	avslutas	
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Beslutsförslag
Punkten 10 - Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-

skapsåret 2012 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12 och 13 - Arvoden åt styrelse och revisorer och 
val av styrelseledamöter
Styrelsearvodet föreslås utgöra 140 000 kronor att fördela 

med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl 

Kristian Bergman Jensen och med 70 000 kronor vardera 

till övriga två styrelseledamöter samt att ersättning till 

revisorer skall utgå med skäligt belopp enligt räkning. 

Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyre-

man, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sörensen samt 

Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande 

föreslås Marinus Blaabjerg Sörensen.

Punkt 14 – Beslut avseende ändringar i bolagsordningen
Styrelsen föreslår att § 7 och § 8 i bolagsordningen ändras 

och får följande nya lydelser:

§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst 5 leda-

möter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan 

revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revi-

sionsbolag utses. Uppdraget som revisor respektive revi-

sorssuppleant gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram 

till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta be-

slut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla 

skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom 

beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier 

kunna ökas med sammanlagt högst

1.500.000 st, motsvarande en total höjning av aktieka-

pitalet med högst 1.500.000 kr. Bemyndigandet skall även 

innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av 

konvertibler eller emission av teckningsoptioner med be-

stämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med 

villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 

5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktie-

bolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut 

kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i 

samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verk-

samhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskur-

sen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som all-

mänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens 

fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebo-

lagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas till-

gängliga på bolagets kontor i Malmö från och med 

Malmö i mars 2013
Styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)
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Juglans regia.
Valnötten	har	sitt	ursprung	i	Karpaterbergen.
Valnöttens	utseende	påminner	om	hjärnan,	och	
den	innehåller	många	nyttiga	näringsämnen.
Äter	du	30	gram	valnötter	dagligen	har	det	en	
positiv	effekt	på	dina	blodkärl.
Extrakt	av	valnöt	anvönds	i	New	Nordic's	nya	
Clear	Brain	™	tablett.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören i New Nordic 

Healthbrands AB (publ) avger härmed årsredovisning och 

koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.

 New Nordic Healthbrands AB är ett publikt aktiebolag, 

med säte i Malmö, Sverige. Huvudkontoret har besöksad-

ress, Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö. Bolagets aktier 

är noterat på First North, Stockholm.

Allmänt om verksamheten:
New Nordic bedriver verksamhet inom kosttillskott, natur-

läkemedel och närliggande egenvårdsprodukter. Den huvud-

sakliga försäljningen sker internationellt genom apotek och 

hälsofackhandeln. New Nordic äger produkter och varumär-

ken samt har ett licensavtal beträffande eye q® och lypri-

nol®. New Nordic kontrollerar själv marknadsföring och 

försäljning till återförsäljare och detaljistkedjor genom egna 

dotterbolag. Den koncernmässiga strukturen framgår av not 

12.

Händelser under räkenskapsåret:
Under 2012 ökade New Nordic försäljningen och lönsamheten 

på alla marknader, undantaget USA. Under året genomförde 

bolaget en omfattande åtgärdsplan i USA och tog tillbaka 

varor med låg omsättningshastighet från apotek för att foku-

sera på marknadsföring och distribution av de produkter som 

nu har en stark acceptans av de amerikanska konsumenterna. 

Åtgärdsprogrammet har totalt sett lett till en minskning på 

cirka 20 MSEK av omsättningen i USA 2012 jämfört med 

2011. Detta på grund av returvaror vilket inneburit en förlust 

av engångskaraktär på knappt 11 miljoner kronor under 

2012. På de andra marknader, där bolaget agerar har de tagit  

marknadsandelar och flera av produkterna är nu marknads-

ledande och förstahandsval i sina respektive marknadskate-

gorier.

Ägarförhållande:
Aktiekapitalet i New Nordic Healthbrands AB (publ) utgjor-

des av 6 195 200 aktier, vid årets slut. Bolagsordningen 

innehåller inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet.

De största ägarna i bolaget per 31 december 2012 är: Fjord 

Capital ApS (ägs av Marinus Blåbjerg Sørensen och familj 

via bolag) 40,1%; Karl Kristian Bergman Jensen 15,4% (via 

bolag); Bergman Jensen Family Foundation 15,00%. Ingen 

ytterligare ägare innehade 10 procent eller mer av antalet 

aktier per den 31 december 2012.

Försäljning och marknad:
Vid årsskiftet hade New Nordic egna försäljningsbolag i 

Danmark, England, Estland, Finland, Italien, Kanada, 

Lettland, Litauen, Norge, Sverige, och USA. Försäljnings-

bolagen i Estland och Lettland är filialer till UAB New 

Nordic i Litauen. Därutöver kontrollerar och finansierar 

New Nordic marknadsföringen i, Bulgarien, Holland, Po-

len, Rumänien, Tjeckien, och Tyskland samt har mark-

nadsföringspartners/distributörer i Armenien, Azerbajdz-

jan, Frankrike, Georgien, Irland, Kina, Moldavien, 

Ryssland, Slovakien, Slovenien, och Vittryssland.

 

Marknadsföring:
New Nordic marknadsför bolagets varumärken till konsu-

ment och så kallade “health care professionals”. I mark-

nadsföringen används alla relevanta media i kombination  

vecko- och dagspressannonsering, tv, radio, utomhus-

reklam, butiksmaterial och elektronisk reklam på sociala 

media.

Finansiell ställning:
Vid årets slut hade New Nordic 5,2 MSEK (1,5) i likvida 

medel och en soliditet på 9,2% (12,3%).

 Immateriella anläggningstillgångar uppgår vid årets slut 

till 7,6 MSEK (13,4).

Lagret har ökat med 4,2 MSEK och uppgick per den 31 

december 2012 till 31,1 MSEK (26,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  

4,2 MSEK (0,9), från investeringsverksamheten -0,3 

MSEK (1,5) och från finansieringsverksamheten -0,2  

MSEK (-3,3).

Organisation:
Bolaget hade vid årets utgång 37 anställda inklusive led-

ning (40), varav 10 är män (10) och 27 är kvinnor (30). 

Det finns 22 (22) nationaliteter anställda inom koncernen.
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Produktutveckling:
New Nordics produktutveckling omfattar litteraturforsk-

ning, råvaruforskning, biotillgänglighetsstudier, analyser, 

kliniska undersökningar, marknadsundersökningar, de-

sign och emballageutveckling, samt registrering av pro-

dukter på nya marknader. Utgifter för produktutveckling 

har dels kostnadsförts löpande och dels aktiverats. (se si-

dan 16, redovisningsprinciper, Anläggningstillgångar) 

Under 2012 har 0,002 MSEK aktiverats i balanserade utveck-

lingskostnader (0,5) och årets avskrivning är -1,0 MSEK (-1,0).

Händelser efter räkenskapsårets utgång:
Produkten Hair Volume™ är nummer ett i hair, skin and nail 

apotekskategorin i USA. New Nordic försäljning i top 25% i 

amazon.com USA.

Utsikter för 2013
New Nordic förväntar tillväxt i försäljning och resultat på 

alla marknader där bolaget har egen organisation. New 

Nordic har tydligt prioriterat kategorier och marknader 

där bolaget kommer att fokusera för att driva tillväxten 

mest under 2013.

I USA kommer New Nordic att arbeta för att uppnå en 

lönsam försäljning.

Företaget planerar att all tillväxt ska ske organiskt och 

planerar inte några förvärv under 2013.

Lanseringar i nya hälsokategorier planeras också för 

2013.

Utdelningspolicy
New Nordic har för närvarande inte någon avsikt att ge ak-

tieägarna någon utdelning då bolaget är i en konsoliderings-

fas.

Riskfaktorer
Konjunktur
Efterfrågan på New Nordics produkter påverkas, liksom 

de flesta konsumentvaror, av förändringar i det allmänna 

konjunkturläget. Försäljningen av egenvårdsprodukter 

anses av tradition ha en låg konjunkturkänslighet.

Likviditet
Likviditeten i New Nordic är låg. Bolaget förväntar att kas-

saflödet från den löpande verksamheten kommer att för-

bättra likviditeten under 2013. Om den ekonomiska utveck-

ling inte utvecklar sig som förväntat är företaget redo att 

genomföra en emission. Styrelsen söker på årsstämman be-

myndigande, att under tiden fram till nästa årsstämma 

fatta beslut om emission.

Leverantörer
New Nordics produkter består av råvaror och substanser 

från flera olika leverantörer. För att New Nordics distri-

butörer skall kunna sälja och leverera New Nordics pro-

dukter är koncernen beroende av att leveranser från tred-

je man lever upp till överenskomna krav vad gäller t ex 

mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna 

leveranser från leverantörer kan innebära att New Nordics 

leveranser i sin tur försenas, vilket i det korta perspektivet 

kan innebära minskad försäljning. Även om New Nordic 

således ej kan utöva full kontroll över dessa varor är det 

koncernens bedömning att ingen enskild leverantör är 

unik, varför ett avbrott i leveranser ej behöver innebära 

långsiktiga konsekvenser för verksamheten.

Kvalificerade medarbetare
Koncernens förmåga att attrahera och behålla kvalificerad 

personal är av avgörande betydelse för dess framtida fram-

gångar. Om nyckelpersoner lämnar New Nordic kan det, 

åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksam-

heten. Även om ledningen anser att koncernen kommer att 

kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, 

kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske  

på tillfredsställande villkor gentemot den konkurrens  

som finns från andra bolag i branschen eller närstående 

branscher.

Myndigheter och tillstånd
New Nordics produkter omfattas till stor del direkt eller 

indirekt av lagstiftning om läkemedel eller livsmedel. För-

ändringar i lagstiftningen för läkemedel eller myndighets-

beslut avseende kosttillskott/naturläkemedel kan få be-

3
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tydelse för New Nordics möjlighet att marknadsföra eller 

sälja vissa produkter eller produktkategorier.

Dotterbolag
Det finns en risk att dotterbolagen inte marknadsför bo-

lagets produkter i enlighet med lokalt gällande lagstiftning 

och regler, vilket medför risk för böter och indragning av 

marknadsföringstillstånd. Dessutom finns det en kommer-

siell risk avseende hur bolagets produkter tas emot på 

marknaden och hur de klarar sig gentemot konkurrerande 

produkter.

Förvärv
Även om New Nordic inte planerar förvärv av bolag under 

2013, så kan det inte uteslutas att New Nordics förvärvar 

bolag, rörelser samt olika immateriella rättigheter. Då 

finns risker för felbedömningar vid förvärvstillfället samt 

potentiella risker då de nya verksamheterna ska integreras 

i den befintliga rörelsen.

Finansiering
New Nordics verksamhet kan framöver komma att behöva 

tillskott av finansiella resurser för att uppnå strategiska 

mål. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital kan 

komma att krävas för att New Nordic skall kunna utveck-

las på bästa sätt. Koncernens möjlighet att tillgodose fram-

tida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljnings-

framgångar för sina produkter. Det finns ingen garanti för 

att New Nordic kommer att kunna anskaffa nödvändigt 

kapital även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är 

även det allmänna marknadsläget för tillförsel av risk-

kapital av stor betydelse. 

Valutarisker
Merparten av New Nordics produkter marknadsförs och 

säljs på olika geografiska marknader med fakturering och 

inköp i lokala valutor. Fluktuationer mellan dessa valutor 

kan i framtiden komma att innebära negativ påverkan på 

New Nordics resultat och finansiella ställning. För när-

varande valutasäkras inte denna typ av valutarisk.

FÖRSLAG TIL RESULTATDISPOSITION
Koncernen
Ansamlad	förlust	i	koncernen	uppgår	till	-887	515	SEK,	varav	

årets	förlust	är	-4	086	151	SEK.

 

MODERBOLAGET
Till	årsstämmans	förfogande	står	följande	medel																																		

Överkursfond	 49	847	516

Balanserat	resultat	 -12	328	141

Årets	förlust	 -2	944	110

34 575 265

Styrelsen	föreslår	att	i	ny	räkning	balanseras	 34	575	265

 34 575 265
Denna årsredovisning har godkänts av styrelsen den 10 

april 2013. Årsredovisningen skall föreläggas årsstämman 

i Malmö den 29 april 2013.

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och  
balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupp-
lysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor 
där ej annat anges.  
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Nyckeltal

 

(kSEK) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Nettoomsättning		 203	787	 199	479	 195	302	 225	594	 201	200	 180	446

Rörelseresultat	före	avskrivningar	 5	457	 14	086	 8	199	 15	276	 -7	235	 -	22	517

Rörelseresultat	 -1	038	 6	014	 196	 5	985	 -15	624	 -27	589

Resultat	efter	finansiella	poster	 -4	554	 2	374	 -4	505	 787	 -17	302	 -	29	120

Årets	resultat	 -4	086	 311	 -5	729	 934	 -14	391	 -	28	142

Antal	aktier	vid	periodens	slut*	 6	195	200	 6	195	200	 6	195	200	 6	195	200	 6	195	200	 6	195	200

Resultat	per	aktie	EBITDA,	SEK	 0,88	 2,27	 1,32	 2,47	 -1,17	 -3,63

Resultat	per	aktie,	SEK*		 -0,66	 0,05	 -0,92	 0,15	 -2,32	 -4,54

Balansomslutning		 91	727	 94	572	 102	912	 124	959	 131	732	 136	127

Eget	kapital		 8	472	 11	630	 11	429	 14	818	 9	067	 26	676

Nyckeltal

Bruttomarginal,	%		 62,1	 63,0	 62,9	 57,9	 65,1	 70,2

EBITDA,	%		 2,7	 7,1	 4,2	 6,8	 -3,6	 -12,5

Rörelsesmarginal,	%	 -0,5	 3,0	 0,1	 2,7	 -7,8	 -15,3

Vinstmarginal,	%		 -2,2	 1,2	 -2,3	 0,3	 -8,6	 -16,1

Soliditet,	%	 9,2	 12,3	 11,1	 11,9	 6,9	 19,6

*Det	finns	inga	utspädningseffekter.

Soliditet:	Eget	kapital	i	procent	av	balansomslutningen.

Bruttomarginal:	Bruttoresultatet	i	procent	av	nettoomsättningen.

EBITDA marginal:	Rörelseresultat	före	av-	och	nedskrivningar	i	procent	av	nettoomsättningen.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat	efter	av-	och	nedskrivningar	i	procent	av	nettoomsättningen.

Vinstmarginal:	Resultat	efter	finansiella	poster	i	procent	av	nettoomsättningen.
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Koncernens resultaträkning

     

(kSEK) Not 2012 2011 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning	 1	 203	787	 199	479

    203 787 199 479

Rörelsens kostnader  
Handelsvaror	 	 	 -77	330	 -73	886	

Personalkostnader	 3	 	 -26	501	 -25	733	

Övriga	externa	kostnader	 2	 	 -94	499	 -85	774	

Jämförelsestörande	poster	 4	 	 0	 0

Rörelseresultat före avskrivningar   5 457 14 086
  

Avskrivningar av materiella och  

immateriella	anläggningstillgångar	 5	 -6	495	 -8	072		

Rörelseresultat  -1 038 6 014  

Resultat från finansiella poster:     
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 6	 	 370	 338		

Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 7	 	 -3	886	 -3	978	

  

Resultat efter finansiella poster   -4 554 2 374

Skatt	på	årets	resultat	 9	 	 468	 -2	063	

Årets resultat   -4 086 311

Resultat	per	aktie*	 14	 	 -0,66	 0,05

*	Ingen	utspädningseffekt
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(kSEK) Not 2012 2011

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 

Varumärke	 10	 	 4	295	 8	934

Balanserade	utvecklingskostnader	 10	 	 3	297	 4	436	 

    7 592 13 370  

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier	 11	 	 1	639	 1	645

    1 639 1 645 

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra	långfristiga	fordringar	 	 	 1	570	 2	108	

Uppskjuten	skattefordran	 18	 	 5	831	 5	104 

    7 401 7 212

Summa anläggningstillgångar   16 632 22 227 

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m.   

Råvaror	och	förnödenheter	 	 	 12	142	 9	890		

Handelsvaror	 	 	 18	994	 17	008	

    31 136 26 898 

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar	 	 	 30	122	 37	463

Övriga	fordringar	 	 	 5	768	 4	023	

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 13	 	 2	883	 2	416 

    38 773 43 902  

    

Kassa och bank   5 186 1 545  

Summa omsättningstillgångar   75 095 72 345  

SUMMA TILLGÅNGAR   91 727 94 572

Koncernens balansräkning
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(kSEK) Not  2012 2011

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER   

Eget kapital    

Bundet eget kapital

Aktiekapital	(6	195	200	aktier)	 	 	 6	195	 6	195	

Bundna	reserver	 	 	 3	165	 3	069	

    9 360 9 264 

Ansamlad förlust/fritt eget kapital  

Fria	reserver	 	 	 3	198	 2	055

Årets	resultat	 	 	 -4	086	 311

    -888 2 366

Summa eget kapital     8 472 11 630

    

Avsättningar  

Uppskjuten	skatteskuld	 18	 	 1	588	 3	266 

    1 588 3 266

Långfristiga skulder  

Skulder	till	kreditinstitut	 16	 	 0	 833	

Andra	långfristiga	skulder	 	 	 535	 590 

    535 1 423

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit	 15	 	 9	391	 9	893	

Korfristig	del	av	långfristig	skuld	kreditinstitut		 	 	 403	 3	971

Leverantörsskulder	 	 	 54	816	 51	548	

Skatteskulder	 	 	 2	034	 1	932

Övriga	skulder	 	 	 9	874	 6	581

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 17	 	 4	614	 4	328 

    81 132 78 253  

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   91 727 94 572 
    

Poster inom linjen   

Ställda säkerheter (Företagsinteckningar)	 	 	 10	350	 10	350	

Ansvarsförbindelser   inga inga

8
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Koncernen  Aktie- Bundna Fria Årets Totalt
2012  kapital reserver reserver resultat

Belopp vid årets ingång  6 195 3 069 2 055 311 11 630

Föregående	års	resultat	 	 0	 0	 311	 -311	 0

Förskjutning	mellan	bundna	och	fria	reserver	 	 0	 96	 -96	 0	 0

Omräkningsdifferens	 	 0	 0	 928	 0	 928

Årets	resultat	 	 0	 0	 0	 -4	086	 -4	086

Belopp vid årets utgång  6 195 3 165 3 198 -4 086 8 472

9

Koncernens förändring av eget kapital

Koncernen  Aktie- Bundna Fria Årets Totalt
2011  kapital reserver reserver resultat

Belopp vid årets ingång  6 195 0 10 963 -5 729 11 429

Föregående	års	resultat	 	 0	 0	 -5	729	 5	729	 0

Förskjutning	mellan	bundna	och	fria	reserver	 	 0	 3	069	 -3	069	 0	 0

Omräkningsdifferens	 	 0	 0	 -110	 0	 -110

Årets	resultat	 	 0	 0	 0	 311	 311

Belopp vid årets utgång  6 195 3 069 2 055 311 11 630
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Koncernens kassaflödesanalys

(kSEK)  2012 2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	 	 -1	038	 6	014

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet:	

Avskrivningar	och	nedskrivningar	 	 6	495	 8	072

Övriga	justeringar	 	 1	 -1	139	

   5 458 12 947

Erhållen	ränta	 	 370	 338

Erlagd	ränta	 	 -3	886	 -3	978	

Betald	inkomstskatt	 	 -2	305	 -5	077

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  -363 4 230

Förändringar i rörelsekapital 

Förändring	av	varulager	 	 -4	592	 769

Förändring	av	fordringar	 4	717	 	 -4	216

Förändring	av	kortfristiga	skulder	 4	405	 	 92

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 167 875

Investeringsverksamheten  

Förvärv	av	immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 -2	 -591

Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 -904	 -294

Försäljning	inventarier		 80	 61

Förändring	långfristiga	fordringar	 	 538	 2	308

 Kassaflöde från investeringsverksamheten -288 1 484

 

Finansieringsverksamheten

Förändring	långfristiga	skulder	 -176	 	 -3	252	

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -176 -3 252

Årets kassaflöde 3 703 -893 

Likvida medel vid årets början  1 545 2 414

Omräkningsdifferens likvida medel -62 24 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 5 186 1 545 

10
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10

Moderbolagets resultaträkning

(kSEK) Not 2012 2011 

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning	 1	 2	110	 7	087
      
    2 110 7 087

Rörelsens kostnader 

Personalkostnader	 	3	 	 -3	264	 -3	222	

Övriga	externa	kostnader	 2	 	 -3	137	 -2	666	

Jämförelsestörande	poster	 4	 	 -360	 -3	437	

Rörelseresultat före avskrivningar   -4 651 -2 238

Avskrivningar av materiella och  

immateriella	anläggningstillgångar	 5	 	 -123	 -132

Rörelseresultat   -4 774 -2 370

Resultat från finansiella poster:   

Resultat	från	andelar	i	koncernföretag	 8	 	 1	141	 0	

Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 6	 	 698	 922	

Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 7	 	 -1	372	 -856

Resultat efter finansiella poster   -4 307 -2 304 

Bokslutsdispositioner   

Förändring	periodiseringsfond	 	 	 61	 -269	

Förändring	avskrivningar	över	plan	 	 	 0	 46	

Skatt	på	årets	resultat	 9	 	 1	302	 -213

ÅRETS RESULTAT    -2 944 -2 740

11
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(kSEK) Not     2012 2011 

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 

Varumärke			 10	 	 156	 266

Balanserade	utvecklingskostnader	 10	 	 2	691	 0	

   2 847 266 

Materiella anläggningstillgångar  

Inventarier	 11	 426	 19	

  426 19 

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar	i	koncernföretag	 12		 34	067	 34	067

Fordringar	hos	koncernföretag	 	 20	116	 17	306

   54 183 51 373 

Summa anläggningstillgångar  57 456 51 658 

 
Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar  

Fordringar	hos	koncernföretag	 	 37	062	 7	381	

Övriga	fordringar	 	 554	 385	

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 13	 152	 144	

   37 768 7 910

Kassa och bank  304 28 

Summa omsättningstillgångar  38 072 7 938 

SUMMA TILLGÅNGAR  95 528 59 596 

Moderbolagets balansräkning

12
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(kSEK) Not     2012 2011 

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER  

Eget kapital   

Bundet eget kapital

Aktiekapital	(6	195	200	aktier)	 	 	 6	195	 6	195	

    6 195 6 195 

Fritt eget kapital  

Överkursfond	 	 	 49	848	 49	848	

Balanserat	resultat	 	 	 -12	328	 -13	237	

Årets	resultat	 	 	 -2	944	 -2	740

    34 576 33 871 

Summa eget kapital     40 771  40 066

    

Obeskattade reserver  886 947

Långfristiga skulder

Långfristiga	skulder	till	kreditinstitut	 		16	 	 	 0	 807	

Skulder	till	koncernföretag	 	 	 13	329	 7	598	

    13 329 8 405

Kortfristiga skulder

Kortfristig	del	av	långfristig	skuld	till	kreditinstitut	 	 	 403	 3	971	

Leverantörsskulder	 	 	 212	 163	

Skulder	till	koncernföretag	 	 	 38	656	 4	911

Övriga	skulder	 		 294	 210			

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 17	 	 977	 923

    40 542 10 178

Summa eget kapital och skulder   95 528 59 596

Poster inom linjen     

Ställda säkerheter   inga inga

Ansvarsförbindelser 

Kapitaltäckningsgaranti	till	förmån	för	dotterbolag	 	 	 0	 9	022		

Borgen	dotterbolag,	checkkredit	 	 	 8	086	 8	423

13
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Moderbolaget Aktie- Överkurs- Balanserat Årets Totalt
2011 kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 6 195 49 848  -10 801 -2 436 42 806

Föregående	års	resultat	 0	 0	 -2	436	 2	436	 0

Årets	resultat	 0	 0	 0	 -2	740	 -2	740

Belopp vid årets utgång 6 195 49 848 -13 237 -2 740 40 066

Moderbolaget Aktie- Överkurs- Balanserat Årets Totalt
2012 kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 6 195 49 848  -13 237 -2 740  40 066

Föregående	års	resultat	 0	 0	 -2	740	 2	740	 0

Koncernbidrag	 0	 0	 4	950	 0	 4	950

Skatt	på	koncernbidrag	 0	 0	 -1	301	 0	 -1	301

Årets	resultat	 0	 0	 0	 -2	944	 -2	944

Belopp vid årets utgång 6 195 49 848 -12 328 -2 944 40 771

14

Moderbolagets förändring av eget kapital
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Moderbolagets kassaflödesanalys

(kSEK)	 Not  2012  2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	 	 -4	774	 	 -2	370

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar	och	nedskrivningar	 	 123	 132

Jämförelsestörande	poster	 4	 360	 3	437

   -4 291 1 199 
 

Utdelning	från	dotterbolag	 	 1	141	 	 0

Erhållen	ränta	 	 698	 	 922

Erlagd	ränta	 	 -1	372	 	 -856

Betald	inkomstskatt	 	 -213	 	 -378
  

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändringar av rörelsekapital   -4 037  887

Förändringar	i	rörelsekapital:	 	

Förändring	av	fordringar	 	 -24	695	 	 613	

Förändring	av	kortfristiga	skulder	 	 30	364	 	 1	431

Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 632  2 931
  

Investeringsverksamheten

Förvärv	av	immateriella	anläggningstillgångar	 	 -2	691	 	 -100

Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar	 		 -420	 	 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 111  -100
  

Finansieringsverksamheten 

Förändring	långfristiga	skulder	 	 4	924	 	 -3	166

Förändring	långfristiga	fordringar	 	 -3	169	 	 326

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 755  -2 840 

Årets kassaflöde  276  -9

Likvida medel vid årets böjan  28  37

Likvida medel vid årets slut  304  28
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt    
De redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen och 

moderbolaget överensstämmer med Årsredovisningslagen 

och Redovisningsrådets rekommendationer.  Vidare til-

lämpas uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp. 

     
Koncernredovisning  omfattning   
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterfö-

retag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger 

aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna eller har ett 

bestämmande inflytande.  

     
Redovisningsmetod   
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-

den. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar 

och skulder upptagits till marknadsvärde, vilket legat till 

grund för värderingen av aktierna vid apportemissionen 

som genomfördes i februari 2006  samt vid förvärvet av IQ 

Medical 2007. Skillnaden mellan köpeskillingen och de 

förvärvade bolagens eget kapital redovisas som värdet på 

varumärket BioDrain samt IQ Medical. Koncernens eget 

kapital omfattar moderbolagets eget kapital och den del av 

dotterbolagens eget kapital som tillkommit efter det att 

dessa bolag förvärvats.    

Moderbolaget registrerades 2006-02-03 och koncernen 

bildades 2006-02-15 genom apportemission. Apportegen-

domen, skulder och fordringar i dotterbolagen tillfördes 

moderbolaget med ekonomisk verkan från 2006-01-01.   

     
Omräkning av utländska dotterbolag 
Omräkning av utländska dotterbolags resultat- och ba-

lansräkningar sker enligt dagskursmetoden. Detta innebär 

att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kur-

ser samt att resultaträkningarna omräknas till genom-

snittskurs under räkenskapsåret. Eventuell omräknings-

differens redovisas direkt mot eget kapital i koncernen.   

  
Intäkter  
New Nordic's intäkter är i allt väsentligt försäljning av 

produkter. Intäkter har upptagits till verkligt värde av 

vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredo-

visningen sker i  takt med att väsentliga risker och 

förmåner som är förknippade  med företagets varor 

överförs till köparen. 

Räntor: Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

Utdelningar: Intäkterna redovisas i resultaträkningen 

när aktieägarnas rätt att erhålla utbetalningen fast-

ställts.   

     
Segmentsredovisning
New Nordic bedriver hela sin verksamhet inom en rörelse-

gren, försäljning av kosttillskott, naturläkemedel och när-

liggande egenvårdsprodukter. Detta är därmed koncernens 

enda primära segment. Sekundär indelningsgrund är geo-

grafiska områden. Se not 1.

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsätt-

ningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förvän-

tas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räk-

nat från balansdagen. Omsättningst i l lgångar och 

kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av be-

lopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv må-

nader från balansdagen.

Fordringar och skulder 
Fordringar har upptagits till de lägsta av nominellt värde 

och med det belopp varmed de  beräknas inflyta. Skulder 

upptas till nominellt värde om inte annat anges.     

     
Varulager
Koncernens varulager har redovisats efter avdrag för intern-

vinster. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip 

och först in - först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att 

varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet 

enligt FIFO- metoden och verkligt värde.     

     
Fordringar och skulder i utländsk valuta   
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.  

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värde-

ras till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar.
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Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärde och verkligt värde.

Utgifter för produktutveckling, som omfattar littera-

turforskning, råvaruforskning, biotillgänglighetsstudier, 

analyser, kliniska undersökningar, marknadsundersök-

ningar, design- och emballageutveckling, konsumentun-

dersökningar och framtagning av marknadsföringskon-

cept redovisas som kostnad när de uppstår.  Utgifter för 

produktutveckling som är hänförbara till ett enskilt 

projekt redovisas som tillgång i balansräkningen (Balanse-

rade utvecklingskostnader) när det finns skäl att anta att 

beloppet kommer att kunna återvinnas i framtiden. 

Det redovisade värdet på balanserade utvecklingskost-

nader, som redovisas som tillgång i balansräkningen, prövas 

årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov så 

länge tillgången ännu inte tagits i bruk och därefter, då 

händelser eller förändrade förutsättningar indikerar att 

det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna 

återvinnas.

Avskrivningar görs systematiskt över anläggningstill-

gångarnas förväntade nyttjandeperiod och påbörjas när 

tillgången är tagen i kommersiellt bruk.

Balanserade utvecklingskostnader skrivs av under den 

period då försäljning som sammanhänger med projektet 

förväntas ske.

Varumärken skrivs av under tio år. Det är New Nordics 

uppfattning att den ekonomiska livslängden för koncernens 

varumärken i vart fall inte understiger tio år.

Avskrivningstider  
Varumärke	 10	år	

Balanserade	utvecklingskostnader	 10	år	

Inventarier	och	bilar	 3-7	år

Avskrivningar påbörjas när tillgången är tagen i kommer-

siellt bruk.

Skatt inklusive uppskjuten skatt    
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då under-

liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 

varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som  ska betalas eller erhållas avse-

ende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt 

hänförlig till tidigare perioder.     

Uppskjuten skatteskuld redovisas i enlighet med ba-

lansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skat-

tesluld beräknas, med nedan angivna undantag, för ba-

lansdagens samtliga identifierade, temporära skillnader 

mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skatte-

mässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden.    

Temporära skillnader i form av obeskattade reserver 

redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld  under rubri-

ken obeskattade reserver. I koncernredovisningen delas 

obeskattade reserver upp på  uppskjuten skatteskuld och 

eget kapital.    

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdrags-

gilla temporära skillnader och outnyttjade underskottsav-

drag, i den utsträckning det är sannolikt att framtida skat-

tepliktiga  vinster kommer att finnas tillgängliga och mot 

vilka de temporära skillnaderna eller outnyttjade under-

skottsavdragen kan komma att utnyttjas.   

De uppskjutna skattefordringarnas redovisade värden 

prövas vid varje balansdag. I de fall man inte med tillräck-

ligt stor säkerhet bedömt att underskotten kan komma att 

utnyttjas mot kommande vinster inom överblickbar tid, 

har inte dessa aktiverats.   

Underskottsavdrag uppkomna i Ryssland, Spanien, Tur-

kiet och Mexico har ej aktiverats.    

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas 

med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den pe-

riod då fordringarna avräknas eller skulderna regleras , ba-

serat på de skattesatser (och den skattelagstiftning) som fö-

religger eller i praktiken föreligger på balansdagen.     

     
Leasing  
Leasingavtal där, i allt väsentligt, alla risker och fördelar 

som förknippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras 

som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende 

operationella leasingavtal redovisas som kostnad i resultat-

räkningen och fördelas linjärt över avtalets löptid.

Finansiella leasingavtal aseende tjänstebilar med mera 

redovisas som en operationell leasing då de är av oväsentlig 

karaktär. 
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Ersättning till anställda
De anställdas ersättningar har redovisats med utbetalda 

löner. Fulla reserveringar har gjorts för intjänad semester, 

eventuell bonus, sociala avgifter och övriga åtaganden.

Pensioner
Betalning för pensioner har gjorts enligt olika pensionspla-

ner enligt normalt gällande regler för resp. land. I Sverige 

omfattas de anställda av den sk ITP-planen.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas mot eget kapital efter avdrag för 

skatt hänförligt till koncernbidraget.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart till-

gängliga tillgodohavanden hos banker.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder, som redovisas i balans-

räkningen, omfattar på tillgångssidan likvida medel och 

fordringar samt på skuldsidan rörelseskulder och låneskulder.  

 Finansiella tillgångar och skulder redovisas initialt till 

anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga 

värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finan-

siella instrument förutom gällande de som tillhör kategorin 

finansiell tillgång, dessa redovisas till verkligt värde via 

resultaträkningen.   

En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräk-

ningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmäs-

siga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när 

faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har pre-

sterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även 

om faktura ännu inte erhållits.   

Kundfordringar redovisas initialt till anskaffningsvärde, 

därefter till upplupet anskaffningsvärde, minskat med 

eventuell reservering för värdeminskning.   

Eventuella nedskrivningar av kundfordringar redovisas i 

resultaträkningen. Leverantörsskulder tas upp när faktura 

erhållits.     

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 

rättigheterna i avtalet realiserats, förfaller eller bolaget för-

lorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från 

balansräkningen när rättigheterna i avtalet fullgörs eller på 

annat sätt utsläcks.     

Koncernen har inte använt några finansiella derivat för va-

lutasäkring.      

Nedskrivningar
När det finns tecken att en tillgång har minskat väsentligt i 

värde görs en prövning av det bokförda värdet mot det hög-

sta av bedömt nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. 

Om detta värde understiger det bokförda värdet görs en ned-

skrivning. Återföring görs om det inte längre finns skäl för 

nedskrivningen. Nedskrivning och återföring redovisas i 

resultaträkningen.
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Not 1.  Segmentredovisning 

Rörelsegrenar 
Primärt segment
Koncernen	bedriver	all	sin	verksamhet	inom	en	rörelsegren,	försäljning	av	kosttillskott,	naturläkemedel	och	närliggande	egenvårdsprodukter.

    Koncernen  Koncernen 
   2012 2011   

Extern	försäljning	 	 	 	 203	787	 199	479				

Intern	försäljning	 	 	 88	336	 90	841	

Summa    292 123 290 320

Eliminering	 	 	 -88	336	 -90	841				

Nettoomsättning    203 787  199 479

Rörelseresultat	 	 	 	 -1	038	 	 6	014				

Resultat	före	skatt	 	 	 -4	554	 2	374

Tillgångar	 	 	 91	727	 94	572		

Skulder	 	 	 83	255	 82	942

Investeringar	 	 	 906	 885

Avskrivningar	 	 	 6	495	 8	072

Noter
Alla belopp avser kSEK om inget annat anges

19

Sekundärt segment Nettoomsättning  Tillgångar    Investeringar

Geografiska område 2012 2011  2012 2011 2012 2011  

Norden	 100	685	 96	409	 48	453	 48	598	 66	 603

Övriga	Europa	 63	747	 50	405	 20	883	 20	298	 697	 270				 

Övriga	världen	 39	355	 52	665	 22	391	 25	676	 143	 12				

 203 787 199 479 91 727 94 572 906 885

Moderbolagets	försäljning	avser	i	sin	helhet	fakturering	till	dotterbolagen,	vilken	eliminerats	i	koncernräkenskaperna.		 	 	
Av	moderbolagets	inköp	är	ingen	del	koncernintern.
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Not 2.  Upplysning om revisors arvode

Arvode och kostnadsersättning  Koncernen Koncernen   Moderbolag Moderbolag     
 2012  2011  2012 2011    

Ernst & Young  

Revisionsuppdrag		 	 550	 652	 	 225	 300

Revision	utanför	uppdraget	 	 76	 0	 	 0	 0

Skatterådgivning	 	 15	 30	 	 15	 30

Övriga	tjänster	 	 60	 100		 	 60	 100

RSM Richter Chamberland 

Revisionsuppdrag		 	 245	 158	 	 0	 0

Revision	utanför	uppdraget	 	 0	 0	 	 0	 0

Skatterådgivning	 	 0	 0	 	 0	 0

Övriga	tjänster	 	 0	 315		 	 0	 0

Total Revisjon DA 

Revisionsuppdrag		 	 70	 64	 	 0	 0

Revision	utanför	uppdraget	 	 0	 0	 	 0	 0

Skatterådgivning	 	 0	 0	 	 0	 0

Övriga	tjänster	 	 16	 16	 	 0	 0

Total  1 032 1 335  300 430 
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Not 3.  Personal

Medelantalet 2012  2011
 anställda  Antal anställda Varav män  Antal anställda Varav män

Moderbolaget	i	Sverige	 	 4	 50%	 	 4	 50%		

Dotterbolag  

Sverige	 	 4	 0	%	 	 5	 0	%			

Danmark	 	 13	 15	%	 	 	 13	 15	%			

Norge	 	 3	 0	%	 	 3	 0	%

Finland	 	 1	 0	%	 	 1	 0	%		

Litauen	 	 6	 50	%	 	 7	 43	%			

Tyskland	 	 0	 0	%	 	 0	 0	%	

Storbritannien	 	 2	 50	%	 	 2	 50	%	

Kanada	och	USA	 	 5	 20	%	 	 	 4	 25	%		

Turkiet	 	 0	 0	%	 	 0	 0	%	

	Ryssland		 	 0	 0	%	 	 0	 0	%		

Italien		 	 1	 100	%	 	 1	 100	%

Spanien		 	 0	 0	%	 	 0	 0	%

Holland		 	 0	 0	%	 	 0	 0	%		

Frankrike		 	 0	 0	%	 	 0	 0	%

Mexiko		 	 0	 0	%	 	 0	 0	%			

Totalt dotterbolag   35 23 %  36 22 %

Koncernen totalt  39 26 %  40 25 %   

   
 
Könsfördelning    Koncernen Koncernen  Moderbolag Moderbolag
bland ledande befattningshavare 2012 2011  2012 2011

Fördelning	mellan	män	och	kvinnor	i	företagens	styrelser:

Kvinnor	 	 	 5	%	 7	%	 	 20	%	 40	%		

Män	 	 95	%	 93	%	 		 80	%	 60	%	

Fördelning	mellan	män	och	kvinnor	i	företagsledningen:	 	 	 	 	

Kvinnor	 	 9	%	 9	%	 	 20	%	 40	%	

Män	 	 91	%	 91	%	 	 80	%	 60	%	
 

21



N e w N o r d i c  H e a lt H b r a N ds  a b  ( P U b l )  •  o rg. N r  556 698 - 0 4 53

Löner och andra ersättningar

Löner och andra 2012 2011
ersättningar  Löner och andra Sociala  Löner och andra Sociala
  ersättningar kostnader   ersättningar kostnader

Moderbolaget	 	 2	506	 743	 	 2	530	 679			
(varav	pensionskostnad)	 	 	 262	 	 207

Dotterbolag	 	 18	590	 3	949	 	 18	328	 	 3	621	
(varav	pensionskostnad)	 	 	 1	797	 	 1	685

Koncernen totalt  21 096 4 692  20 858 4 300
(varav	pensionskostnad)	 	 	 2	059	 	 1	892

 

Löner och ersättningar (exkl pensionskostnader) fördelat per land

              2012    2011

  VD, styrelse och     VD, styrelse och
   andra ledande  Övriga  andra ledande  Övriga 
Sverige   befattningshavare anställda Total  befattningshavare  anställda Total

Moderbolag	 1	578	 928	 2	506	 1	606	 924	 2	530	

Dotterbolag	 0	 2	539	 2	539	 0	 2	129	 2	129

Sverige total 1 578 3 467 5 045 1 606 3 053 4 659

Dotterbolag utomlands  

Danmark	 1	052	 6	942	 7	994	 1	091	 7	857	 8	948

Norge	 0	 1	983	 1	983	 0	 1	988	 1	988

Finland	 0	 389	 389	 0	 188	 188

Baltikum	 0	 1	317	 1	317	 0	 1	319	 1	319

England	 0	 1	050	 1	050	 0	 977	 977

Kanada	och	USA	 0	 2	468	 2	468	 0	 1	711	 1	711

Turkiet	 0	 0	 0	 0	 241	 241

Italien	 0	 850	 850	 0	 827	 827

Dotterbolag utomlands totalt 1 052 14 999 16 051 1 091 15 108 16 199
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Löner och ersättningar ledande befattningshavare

Koncernen 2012 Lön   Styrelsearvode  Pensionskostnad  Total

Styrelsens	ordförande	 1	052	 0	 105	 1	157

Styrelseledamöter	 0	 210	 0	 210

Verkställande	direktör	 	 1	368	 0	 	 0	 1	368			

Koncernen totalt  2 420 210  105 2 735

Moderbolaget 2012 Lön   Styrelsearvode  Pensionskostnad  Total

Styrelsens	ordförande	 0	 0	 0	 0

Styrelseledamöter	 0	 210	 0	 210

Verkställande	direktör	 	 1	368	 0	 	 0	 1	368

Moderbolaget  totalt  1 368 210  0 1 578

Koncernen 2011 Lön   Styrelsearvode  Pensionskostnad  Total

Styrelsens	ordförande	 1091	 0	 109	 1	200	

Styrelseledamöter	 0	 210	 0	 210

Verkställande	direktör	 	 1	396	 0	 	 0	 1	396

Koncernen totalt  2 487 210  109 2 806 

Moderbolaget 2011 Lön   Styrelsearvode  Pensionskostnad  Total

Styrelsens	ordförande	 0	 0	 0	 0

Styrelseledamöter	 0	 210	 0	 210

Verkställande	direktör	 	 1	396	 0	 	 0	 1	396

Moderbolaget totalt  1 396 210  0 1 606

Koncernens	ledande	befattningshavare,	tillika	bolagets	styrelse,	utgörs	totalt	av	5	st	personer	(5	st).	Till	de	tre	externa	styrelseledamöterna	har	
styrelsearvode	utgått	med	70	kSEK	(70	kSEK)	vardera.	Lön	till	VD	i	moderbolaget	har	fakturerats	av	ett	av	VD	helägt	bolag.	Inga	tantiem	har	utgått	
till	VD	eller	styrelseledamöter.	Med	VD	har	träffats	avtal	om	uppsägningstid	på	sex	månader	från	bolagets	sida	och	tre	månader	från	VD's	sida.	
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Not 4. Jämförelsestörande poster

 Koncernen Koncernen  Moderbolag Moderbolag       
  2012 2011  2012 2011
   

Avser	nedskr.	fordringar	dotterbolag	Turkiet	 	 0	 0	 	 360	 0

Avser	nedskr.	fordringar	dotterbolag		Turkiet	och	Italien	 0	 0	 	 0	 3	437

Summa  0 0  360 3 437

Not 5.  Avskrivningar

 Koncernen Koncernen  Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011

Avskrivningar enligt plan

Varumärke	 	 4	639	 5	804	 	 110	 110	

Produktutveckling	 	 985	 1	029	 	 0	 0	

Inventarier	 	 871	 1	239	 	 13	 22	

Summa  6 495 8 072  123 132 

Not 6.  Ränteintäkter och liknande resultatposter

 Koncernen Koncernen  Moderbolag Moderbolag
  2012 2011   2012 2011

Ränteintäkter	 	 370	 338	 	 2	 8	

Ränteintäkter,	koncernföretag	 	 0	 0	 	 696	 914 

Valutakursvinster	 	 0	 0	 	 0	 0	

Summa  370 338  698 922

Not 7.  Räntekostnader och liknande resultatposter

 Koncernen Koncernen    Moderbolag  Moderbolag
  2012 2011  2012 2011

Räntekostnader	 	 3	329	 3	143	 	 357	 333	

Räntekostnader,	koncernföretag	 	 0	 0	 	 460	 325	

Valutakursförluster	 	 557	 835	 	 555	 198	

Summa  3 886 3 978  1 372 856
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Not 9.  Skatt på årets resultat
 Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011

Aktuell	skattekostnad	 	 146	 -1	861	 	 0	 -213	

Skatt	på	koncernbidrag	 	 0	 0		 	 1	302	 0	 

Uppskjuten	skatt	 	 322	 -202	 	 0	 0	

Redovisad skattekostnad  468 -2 063  1 302 -213

Skillnaden	mellan	koncernens	skattekostnad	och	skattekostnad	baserad	på	gällande	skattesats	består	av	följande	komponenter:	 	

 Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011

Redovisat	resultat	före	skatt	 	 -4	554	 2	374	 	 -4	246	 -2	527	

Skatt	enligt	gällande	skattesats	 	 328	 -741	 		 1	117	 665		

Skatteeffekt	avseende:	
ej	avdragsgilla	kostnader	 	 -225	 -1	067	 	 -113	 -956

ej	skattepliktiga	intäkter	 	 304	 1	 		 301	 2		

Förändring	temporära	skillnader	 	 884	 1	342	 	 0	 0

Förändring underskottsavdrag	 	 -785	 -1	544	 	 0	 0		

Effekt	av	ändrad	skattesats	 	 222	 0	 	 0	 0

Övrigt	 	 -260	 -54	 		 -3	 76

Redovisad skattekostnad  468 -2 063   1 302 -213  

Den	gällande	skattesatsen	i	koncernen	varierar	mellam	15	%	-	33,3	%	och	i	moderbolaget	26,3	%.	Underskottsavdrag	uppkomna	i	Ryssland,		
Spanien,	Turkiet	och	Mexico	har	ej	aktiverats.

Not 8.  Resultat från andelar i koncernföretag

 Koncernen koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011  

Utdelningar	från	dotterbolag	 	 0	 0	 		 1	141	 0		

Summa  0 0  1 141 0



N e w N o r d i c  H e a lt H b r a N ds  a b  ( P U b l )  •  o rg. N r  556 698 - 0 4 53

26

Not 10.  Immateriella anläggningstillgångar

Varumärke  Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011
Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden   35 507 35 407   470 370

Årets	inköp	 	 0	 100	 	 0	 100	

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden  35 507 35 507   470 470

Ingående ackumulerade 
avskrivningar   -26 573 -20 769   -204 -94

Årets	avskrivningar	 	 -4	639	 -5	804	 		 -110	 -110

Utgående ackumulerade  
avskrivningar  -31 212 -26 573   -314 -204

Utgående planenligt restvärde  4 295 8 934   156 266

Balanserade utvecklingskostnader
  Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden  9 230 8 755   0 0

Omräkningsdifferens	 	 -1	055	 -16	 	 0	 0  

Årets	inköp	 	 2	693	 491	 	 2	691	 0		

Försäljningar/utrangeringar	 	 -6	526	 0	 	 0	 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden  4 342 9 230  2 691 0

Ingående ackumulerade  
avskrivningar  -4 794 -3 790   0 0 

Omräkningsdifferens	 	 901	 25	 	 0	 0

Försäljningar/utrangeringar	 	 3	834	 0	 	 0	 0	

Årets	avskrivningar		 	 -986	 -1	029	 		 0	 0	

Utgående ackumulerade   
avskrivningar  -1 045 -4 794  0 0 

Utgående planenligt restvärde  3 297 4 436  2 691 0

Hela	årets	inköp,	2	693	kSEK,	avser	externt	upparbetade	tillgångar	avseende	Sverige	och	Danmark,	varav	2	691	kSEK	avser	intern	försäljning		
mellan	Danmark	och	Sverige.	Hela	2011	års	inköp,	491	kSEK,	avsåg	externt	upparbetade	tillgångar	avseende	Sverige.
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Not 11.  Materiella anläggningstillgångar

  Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011
Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden   9 143 9 411    142 142 

Omräkningsdifferens	 	 -321	 -65	 	 0	 0	

Årets	inköp	 	 1	324	 294	 		 420	 0		

Försäljningar/utrangeringar	 	 -5	732	 -497	 	 -51	 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden  4 414 9 143   511 142

Ingående ackumulerade  
avskrivningar   -7 498 -6 791   -123 -101

Omräkningsdifferens	 	 273	 67	 	 0	 0	

Försäljningar/utrangeringar	 	 5	321	 465	 	 51	 0	

Årets	avskrivningar	 	 -871	 -1	239	 		 -13	 -22

Utgående ackumulerade  
avskrivningar  -2 775 -7 498   -85 -123

Utgående planenligt restvärde  1 639 1 645   426 19

Av	årets	inköp,	1	324	KSEK,	avser	420	KSEK	(2011:	0	kSEK)	intern	försäljning	mellan	Danmark	och	Sverige.
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Not 12. Andelar i koncernföretag

    Moderbolag Moderbolag
    2012 2011

IB	 	 	 	 34	067	 34	067

Utgående  ackumulerade anskaffningsvärden    34 067 34 067

 Kapitalandel  Rösträttsandel  Bokfört värde    

New	Nordic	AB	 100%	 100%	 	 5	400

New	Nordic	Manufacturing	ApS	 100%	 100%	 	 7	000

New	Nordic	Healthcare	ApS	 100%	 100%	 	 300

New	Nordic	AS	 100%	 100%	 	 2	799

New	Nordic	OY	 100%	 100%	 	 2

UAB	New	Nordic	 100%	 100%	 	 2

New	Nordic	Deutschland	GmbH	 100%	 100%	 	 2

New	Nordic	Limited	 100%	 100%	 	 2

New	Nordic	Inc	(Kanada)	 100%	 100%	 	 1

New	Nordic	Inc	(USA)	 100%	 100%	 	 0

New	Nordic	Vitamin	 99,8%	 99,8%	 	 0

OOO	New	Nordic	 100%	 100%	 	 3

New	Nordic	S.R.L.	 100%	 100%	 	 91

New	Nordic	S.L.	 100%	 100%	 	 0

New	Nordic	B.V.	 100%	 100%	 	 167

New	Nordic	SARL	 100%	 100%	 	 92

New	Nordic	S	de	R.L.	de	C.V.	 100%	 100%	 	 4

IQ	Medical	i	Beddinge	AB	 100%	 100%	 	 18	202

Summa    34 067
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Not 12.  Finansiella anläggningstillgångar 

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte  Org.nr Säte

New	Nordic	AB	 	 556544-8437	 Malmö	 Sverige

New	Nordic	Manufacturing	ApS	 	 14728708	 Roskilde	 Danmark

New	Nordic	Healthcare	ApS	 	 15679735	 Roskilde	 Danmark

New	Nordic	AS	 	 982754437	 Moss	 Norge

New	Nordic	OY	 	 218826046	 Espoo	 Finland

UAB	New	Nordic	 	 300065428	 Kaunas	 Litauen

New	Nordic	Deutschland	GmbH	 	 HAB	97256	 Hamburg	 Tyskland

New	Nordic	Limited	 	 3142365	 West	Farleigh,	Kent	 England

New	Nordic	Inc		 	 653483-0	 Montreal	 Canada

New	Nordic	US	Inc		 	 26-3122812	 New	Castle,	Delaware	 USA

New	Nordic	Vitamin	 	 606649/554231	 Istanbul	 Turkiet

OOO	New	Nordic	 	 1067760351009	 Moskva	 Ryssland

New	Nordic	S.R.L.	 	 MI-1838101	 Milano	 Italien

New	Nordic	S.L.	 	 B64523384	 Madrid	 Spanien

New	Nordic	B.V.	 	 817613705	 Leiden	 Holland

New	Nordic	SARL	 	 500489794	 	 Paris	 Frankrike

New	Nordic	S	de	R.L.	de	C.V.	 	 NEW0708221E3	 Mexico	City	 Mexiko

IQ	Medical	i	Beddinge	AB	 	 556546-0150	 Malmö	 Sverige	
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Not 13.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011

Förutbetalda	hyror	 	 524	 512	 	 27	 26

Övrigt	 	 2	359	 1	904	 		 125	 118		

Totalt  2 883 2 416   152 144
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Not 14.  Resultat per aktie

Ingen	utdelning	är	föreslagen	för	räkenskapsåret	2012.	Aktiekapitalet	uppgår	till	6.195.200	aktier	á	nominellt	1	SEK.	Alla	aktier	har	samma		
rättigheter	och	lika	röstvärde.

Resultat och utdelning per aktie

Koncernen  2012  2011

Resultat	som	använts	vid	beräkningen	av	resultat	per	aktie	 	 -4	086	 	 311	

Antal	aktier	i	medeltal,	tusental	 	 6	195	 	 6	195

Resultat per aktie*  -0,66  0,05

Moderbolaget

Resultat	som	använts	vid	beräkningen	av	resultat	per	aktie	 	 -2	944	 	 -2	740	

Antal	aktier	i	medeltal,	tusental	 	 6	195	 	 6	195	

Resultat per aktie*  -0,48  -0,44
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Not 15.  Checkräkningskredit

  Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag   
  2012 2011  2012 2011

Beviljat	belopp	 	 9	586	 9	923	 	 0	 0	

Not 16.  Skulder till kreditinstitut

Ingen	del	av	långfristiga	skulder	förfaller	senare	än	fem	år	efter	balansdagen.

Not 17.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011

Semesterlöneskuld	och	upplupna	löner	 	 2	573	 2	518	 	 421	 443	

Sociala	avgifter	 	 530	 432	 	 118	 124	

Övriga	poster	 	 1	511	 1	378	 	 438	 356		

Summa  4 614 4 328  977 923 

*	Det	finns	inga	utspädningseffekter.
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Not 18.  Uppskjuten skatt

  Koncernen Koncernen    Moderbolag Moderbolag
  2012 2011  2012 2011

Uppskjuten	skattefordran	avseende:	

underskottsavdrag	 	 5	380	 4	586		 	 0	 0

avdragsgilla	temporära	skillnader	 	 451	 518	 	 0	 0	

Summa  5 831 5 104  0 0  

Uppskjuten	skatteskuld	avseende:

	 obeskattade	reserver	 	 893	 1	095	 		 0	 0	

	 skattepliktiga	temporära	skillnader	 	 695	 2	171	 		 0	 0		

Summa  1 588 3 266   0 0  
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