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Styrelsen och verkställande direktören för Premune AB (publ) avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Verksamheten i Premune AB (publ) består i att leverera djurhälsoprodukter för hund och katt, samt att
äga och förvalta aktierna i Nextmune. Arbetet inriktar sig på strategisk planering, verksamhetsutveckling,
finansiering, förvärv och successionsplanering. Premunes innehav uppgår till 50% av aktierna i
Nextmunes holdingbolag. Bolaget har sitt säte Stockholm.
Nextmune levererar produkter inom djurhälsa för hund, katt och häst, fokuserat på nischade
terapisegment där bolaget med differentierade produkter kan etablera en stark marknadsposition. Bolaget
är idag global ledare inom allergidiagnostik och immunterapi för behandling av allergi hos sällskapsdjur.
Välbefästa varumärken och en bred kunddatabas skapar en robust plattform för korspollinering och
geografisk expansion.
Befintliga produkter kan delas upp i tre områden: allergidiagnostik, allergibehandling samt terapeutiska
hälsotillskott. Huvudsakliga kunder inkluderar allmänna djursjukhus och specialiserade kliniker,
veterinära laboratorier, samt multinationella och regionala distributörer. Bolaget är främst verksamt i
Europa och Nordamerika.
Koncernstruktur
Premune AB (publ) är moderbolag i Premune-koncernen ('Premune' eller 'Koncernen'). I koncernen ingår,
förutom moderbolaget, även det svenska dotterbolaget Nextmune HoldCo AB. Via dotterbolag äger
Nextmune de holländska bolagen Artuvet Animal Health BV (100%) och Artuvet Onroerengoed BV
(100%), det spanska bolaget Alergovet SL (100%), det amerikanska bolaget Spectrum Veterinary, LLC
(100%), det svenska bolaget Dr Baddaky Europe AB (100%), det norska bolaget Dr Baddaky AS
(100%), samt de tyska bolagen EUMAR Pharma GmbH (100%), Aristavet Veterinärspezialitäten GmbH
& Co. KG (100%) och Aristavet Verwaltungsgesellschaft mbH (100%).
Nextmune grundades i juni 2016 som ett strategiskt samarbete mellan Premune och det svenska
investmentbolaget Fidelio Capital AB ('Fidelio'). Målsättningen med samarbetet är att bygga ett ledande
bolag inom specialiserad djurhälsa. Holdingbolaget i Nextmune ägs 50/50 av Premune och Fidelio.
Prövning har skett om huruvida detta innehav borde redovisas som dotterbolag eller inte. På grund av
avtalsreglerade möjligheter att utöva inflytande har Koncernen gjort bedömningen att detta innehav ska
redovisas som ett dotterbolag och därmed inkluderas i de konsoliderade resultat- och balansräkningarna
som presenteras för koncernen.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Koncernen
Under 2019 genomfördes två förvärv. I april 2019 genomfördes ett förvärv av Aristavet-koncernen,
baserad i Tyskland. Förvärvet genomfördes via dotterbolaget Nextmune Holding BV. I november
förvärvades tillgångarna för produktlinjen ACTT från danska ALKs amerikanska verksamhet. Förvärvet
genomfördes av dotterbolaget Spectrum Veterinary LLC baserat i Phoenix, Arizona.
Moderbolaget
I juli månad råkade Premunes samarbetspartner ut för regulatoriska problem då ingrediensen
palmitoylethanolamide (PEA) togs bort från Feed Materials Register (FMR). Situationen medförde en
negativ påverkan för Premunes försäljning av den in-licensierade produkten Redonyl® Ultra i Europa
under 2019. Produktägarens bestridande var framgångsrikt och i januari 2020 togs ingrediensen åter upp
på FMR.
I november månad upptog Premune ett räntebärande lån om 20 200 tkr från Serendipity Growth AB.
I höstas bedömde styrelsen att det inte längre fanns behov av en heltidstjänst i Premune AB, då all
operativ verksamhet ligger i Nextmune. Sedan 30 november är därför moderbolagets VD ej längre
anställd utan har ett externt konsultavtal.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Målet för koncernens utveckling är att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv samt skapa
långsiktig och uthållig resultattillväxt.

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

2019
226 937
-11 558
414 415
101
54

2018
189 774
-5 891
335 000
91
63

2017
114 332
-4 291
313 558
59
63

2016
33 391
-5 204
231 475
42
51

Moderbolaget
Resultat efter finansiella poster
Nettoomsättning
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet (%)

2019
-687
6 552
119 937
1
81

2018
1 625
10 467
100 633
1
98

2017
-830
6 690
99 224
1
97

2016
-9 437
834
64 534
2
51
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-98 281 391
195 052 877
-686 558
96 084 928

96 084 928

Styrelsen föreslår att överkursfonden tas i anspråk för att täcka den ansamlade förlusten.
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

226 937
1 752
228 689

189 774
2 493
192 267

-57 764
-61 077
-78 630

-54 659
-47 541
-61 182

-36 666
-1 629
-235 766

-30 873
-679
-194 934

-7 077

-2 667

0
50
-4 531
-4 481

124
50
-3 398
-3 224

Resultat efter finansiella poster

-11 558

-5 891

Resultat före skatt

-11 558

-5 891

-4 869
4 436

-3 579
3 542

-11 991

-5 929

-5 832
-6 159

-3 388
-2 541

Koncernens
Resultaträkning

Not

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

2

3, 4
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

6
7
8

9
9
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Not

2019-12-31

2018-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Kundrelationer
Varumärken
Licenser
Övriga immateriella anläggningstillgångar

10
11
12
13
14

198 473
18 394
11 124
28 988
38 534
295 513

135 622
19 691
12 543
32 784
30 982
231 622

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

15
16

17 363
6 383
23 746

17 359
5 883
23 242

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

17, 18
19

8 785
1 159
9 944

5 349
1 109
6 458

329 203

261 322

22 762
22 762

14 648
14 648

28 371
23
3 617
2 817
34 828

24 106
0
3 234
1 080
28 420

27 622
27 622

30 610
30 610

85 212

73 678

414 415

335 000

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kassa och bank

21

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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2019-12-31

2018-12-31

1 522
200 889
-104 365

1 522
200 889
-100 320

98 046

102 091

Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset

127 629
127 629

110 970
110 970

Summa eget kapital

225 675

213 061

Koncernens
Balansräkning

Not

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

22
17, 23
24

2 754
11 369
1 629
15 752

2 713
11 846
0
14 559

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

25

87 967
87 967

62 786
62 786

21 378
13 273
268
33 704
16 398
85 021

0
11 349
413
3 326
29 506
44 594

414 415

335 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Aktiekapital

Ingående eget kapital
2018-01-01

1 522

Övrigt
tillskjutet
kapital

200 889

Årets resultat
Omräkningsdifferens
Transaktioner med minoriteten

Annat eget
kapital
inklusive
årets resultat

Summa

Minoritets
-intresse

Totalt eget
kapital

-101 785

100 626

97 881

198 507

-2 541
4 055
-49

-2 541
4 055
-49

-3 388
4 903
11 574

-5 929
8 958
11 525

Utgående eget kapital
2018-12-31

1 522

200 889

-100 320

102 091

110 970

213 061

Ingående eget kapital
2019-01-01

1 522

200 889

-100 320

102 091

110 970

213 061

-5 832
678
1 110

-5 832
678
1 110

-6 159
850
21 967

-11 991
1 528
23 077

-104 365

98 046

127 629

225 675

Årets resultat
Omräkningsdifferens
Transaktioner med minoriteten
Utgående eget kapital
2019-12-31

1 522

200 889
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

-7 077
37 628
0
-4 531
-4 492

-2 667
22 294
50
-3 398
-438

21 528

15 841

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring kundfordringar
Förändring av övriga kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-365
-2 796
-1 751
1 711
51
18 378

167
-884
1 009
3 610
872
20 615

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärvat dotterbolag
Inkråmsförvärv
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-6 445
-2 329
-47 432
-40 995
-97 201

-5 461
-1 721
-16 938
0
-24 120

67 151
-14 621
23 077
75 607

0
-9 121
8 148
-973

Årets kassaflöde

-3 216

-4 478

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

30 610
228
27 622

34 397
691
30 610

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

27

28

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Transaktioner med minoritetsintressen
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

21
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

6 552
1 608
8 160

10 467
908
11 375

-3 004
-1 718
-2 177
-387
-1 491
-8 777

-5 330
-1 905
-1 619
-337
-557
-9 748

-617

1 627

-70
-70

-2
-2

Resultat efter finansiella poster

-687

1 625

Resultat före skatt

-687

1 625

0

0

-687

1 625

Moderbolagets
Resultaträkning

Not

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

2

4
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat

8

9
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Not

2019-12-31

2018-12-31

5 803
5 803

6 190
6 190

105 817
105 817

85 125
85 125

111 620

91 315

921
23
33
662
1 639

2 053
23
31
252
2 359

6 677

6 959

8 316

9 318

119 936

100 633

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser

13

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

29, 30

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kassa och bank

21

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2019-12-31

2018-12-31

1 522
1 522

1 522
1 522

195 053
-98 281
-687
96 085

195 053
-99 842
1 625
96 836

Summa eget kapital

97 607

98 358

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

714
20 293
1 322
22 329

1 461
54
760
2 275

119 936

100 633

Moderbolagets
Balansräkning

Not

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

31, 32

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Ingående eget kapital 2018-01-01

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat
inklusive
årets
resultat

1 522

195 053

-99 842

96 733

1 625

1 625

Årets resultat

Summa
eget kapital

Utgående eget kapital 2018-12-31

1 522

195 053

-98 217

98 358

Ingående eget kapital 2019-01-01

1 522

195 053

-98 217

98 358

-64
-687

-64
-687

-98 968

97 607

Fusionsresultat
Årets resultat
Utgående eget kapital 2019-12-31

1 522

195 053
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

-617
387
-70

1 627
337
-2

-300

1 962

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av övriga kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 131
-412
-747
573
245

-584
-190
651
-867
972

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Effekt av fusion
Tillskott till koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
65
-20 792
-20 727

-3 580
0
-5 000
-8 580

20 200
20 200

0
0

-282

-7 608

6 959

14 567

6 677

6 959

Moderbolagets
Kassaflödesanalys

Not

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

27

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

21
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Premune AB (publ) upprättar koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar
ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av
ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av
koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en
överenskommelse om villkorad köpeskilling.
Förvärvsrelaterade kostnader aktiveras när de uppstår.
Identifierabara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till
verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande
inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel
av det förvärvade företagets nettotillgångar.
Det belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde
på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara
förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det
förvärvade dotterbolagets tillgångar, i händelse av ett s.k "bargain purchase", redovisas mellanskillnaden
direkt i resultaträkningen såsom en Övrig rörelseintäkt.
Utländska valutor
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta
som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK) som rapportvaluta, vilket också är
Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens
kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i
finansnetto, medan övriga valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet.
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Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som
funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens
rapportvaluta enligt följande:
(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;
(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs
(såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de
kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till transaktionsdagens
kurs), och;
(c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av övrigt totalresultat.
Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar
i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av
sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de
kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av
realisationsvinsten-/förlusten.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet
behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.
Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och
utförda tjänster inom koncernen. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och att de
särskilda kriterier som beskrivs nedan per typ av verksamhet är uppfylld.
Försäljning av varor
Koncernens intäkter genereras främst från försäljning av produkter som utvecklats och producerats inom
koncernen, huvudsakligen hänförliga till immunterapibehandling samt diagnostiska test för allergi.
Intäkter från varuförsäljning redovisas när risker och förmåner förknippade med ägandet är överförda
från koncernen, när koncernen inte längre utövar någon reell kontroll över de sålda varorna, intäkterna
och tillhörande utgifter kan beräknas tillförlitligt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som
är förknippade med varuförsäljningen tillfäller koncernen.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras
som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella
incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Leasing av anläggningstillgångar, där Premune i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas
finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av
minimileaseavgifterna. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella
kostnader för att uppnå en fast räntesats för den redovisade skulden. Motsvarande betalningsförpliktelser,
efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens post Övriga långfristiga skulder.
Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att
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varje redovisningsperiod belastas med ett bleopp som motsvarar en fast räntesats för den under
respektive period redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiell leasingavtal
skrivs av under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden.
De leasingavtal som koncernen har består i huvudsak av lokaler samt till viss del förmånsbilar, vilket
redovisas som operationell leasing.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har olika pensionsplaner och både avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer
förekommer. Pensionsplanerna finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag eller
förvaltaradministrerade fonder enligt periodiska aktuariella beräkningar.
Förmånsbestämda planer utmärks av att de anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller
efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer som ålder, tjänstgöringstid och lön.
Pensionstillgångar redovisas i koncerredovisningen såsom en finansiell anläggningstillgång.
Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av
den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen minus verktligt värde på förvaltningstillgångar. Den
förmånsbestämda pesionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den
s.k. "projected unit credit method". Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom
diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga
företagsobligationer, alternativt statsobligationer i det fall en marknad för företagsobligationer saknas
som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i och med löptider jämförbara
med den aktuella pensionsskuldens.
Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella
antaganden redovisas i övrigt totalresultat under den period då de uppstår.
Verklig avkastning på nettotillgångar/skulder redovisas i resultaträkningen medan skillnaden mellan
diskonteringsräntan och verklig avkastning på tillgångarna/skulderna redovisas i övrigt totalresultat.
Kostnader avssende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen.
För avgiftsbestämda pensionerplaner betalar Premune avgifter till offentligt eller privat administrerade
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader i takt
med att de intjänas genom att anställda utfört tjänster åt företaget. Förutbetalda avgifter redovisas som en
tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma
koncernen tillgodo.
Kostnader avseende tjänstegöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagt upp av Premune före normal
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivllig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Premune
redovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en
detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande eller att lämna ersättningar vid uppsägning som
resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer
än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.
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Optionsprogram
Premune har ett aktierelaterat optionsprogram för tidigare anställda i Premune Inc. Optionsprogrammet
regleras med eget kapitalinstrument i moderföretaget.
Aktierelaterat eget kapital reglerat optionsprogram
Verkligt värde på den tjänstgöring som berättigar anställda till tilldelning av optioner genom Premunes
personsaloptionsprogram redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning i eget kapital.
Det totala beloppet att kostnadsföra baseras på det verkliga värdet på de optioner som tilldelas:
Inklusive alla marknadsrelaterade villkor, t.ex. aktiemålkurs
Exklusive eventuell inverkan från tjänstgöringsvillkor och icke marknadsrelaterade villkor för intjänande,
t.ex. lönsamhet och att den anställde kvarstår i företagets tjänst under anvigen tidsperiod,
Inklusive inverkan av villkor som inte utgår intjänandevillkor.
Inkomstskatter
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i
praktiken beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt,
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i
koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller i
praktiken beslutats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom
där tidpunkten för återföring av den temporöra skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att
den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.
Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utförs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens
andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på
förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar.
Goodwill som redovisas separat redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den
goodwill som avser den avyttrade enheten.
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Varumärken, kundrelationer och licenser
Varumärken och licenser som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Varumärken och licenser som
förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Både varumärken och
licenser har en bestämbar livslängd och redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avoch nedskrivningar.
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten /Övriga immateriella tilgångar)
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika
produkter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är
uppfyllda:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas
företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den.
det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten.
det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar.
adekvata tekniska ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja produkten finns tillgängliga, och
de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av tillgången, innefattar utgifter för anställda,
material och en skälig andel av indirekta kostnader. Vid aktivering tas hänsyn till den del av utgifterna
som intäktsförts mot erhållna/förväntade bidrag. Balanserade utvecklingskostnader redovisas som
immateriella tillgångar och skrivas av från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas.
Patent (Övriga immateriella tillgångar)
Patent som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Patent som förvärvats genom ett
rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Patent har en bestämbar nyttjandeperiod
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Nedlagda patentkostnader redovisas som immateriell tillgång först vid den tidpunkt då
patentet blir beviljade.
Avskrivningstider immateriella tillgångar
Goodwill
Varumärken
Licenser
Kundrelationer
Övriga immateriella tillgångar

10 år
10 år
10-15 år
15 år
5 år

Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Materiella anläggningstillgångar består i koncernen av maskiner, tekniska anläggningar, inventarier,
byggnader och mark.
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Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång,
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som
är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde
kan mätas på ett tillförligtligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen.
Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den
period de uppkommer.
Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras
anskaffningsvärde ner till det beräknade restvädet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt
enligt följande:
Byggnader
Mark
Inventarier
Maskiner och andra tekniska anläggningar

25 år
Skrivs inte av
5 år
3-10 år

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid behov. En
tillgångs redovisade värde skrivs ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde
överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det
redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i
resultaträkningen.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att tillgångsvärdet minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererade enheter). För tillgångar, andra än goodwill,
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där
tillgången nyttjas.
Finansiella instrument
Allmänna principer
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen - det datum då
koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Finansiella tillgångar och skulder
redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella
tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar
och skulder vädrerade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gångern till verkligt värde,
medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i
avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.
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Koncernen klassificerar finansiella tillgångar och skulder enligt följande kategorier:
a)
b)
c)
d)

finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
lånefordringar och kundfordringar
finansiella tillgångar som kan säljas, samt
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella
tillgången eller skulden förvärvades.

I dagsläget har koncernen inte några tillgångar i kategori a) eller c).
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som
är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12
månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller
grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva
bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången
redovisas för första gången och att denna händelse har en inverkan på de uppskattade framtida
kassaflödena för den finansiella tillgången som kan uppskattas på ett tillförligtligt sätt.
Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först i, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för
handelsvaror består av kostnad för inköp av varorna. Lånekostnader ingår inte. Varulagret består till
största delen av material som används i den egna produktionen och färdigvaror. Nettoförsäljningsvärdet
är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga
försäljningskostnader. Erforderlig avsättning för inkuras har gjorts efter individuell bedömning.
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Avsättningar
Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare
händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och
beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar i Premune består av kostnader för garantier,
uppskjutna köpeskillingar för dotterföretag samt för pensioner. Inga avsättningar görs för framtida
rörelseförluster.
Avsättningar värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.
Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av
avsättningen som beror på att tid förflyter redovias som räntekostnad.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.
Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de
fall som anges nedan.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de
uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Koncernens/Premunes samlade tillgångar.
Antal anställda
Medelantalet anställda under räkenskapsåret.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
Nettoomsättningen per rörelsegren
Terapier och tester
Varor
Övrigt

Nettoomsättningen per geografisk marknad
Sverige
Övriga nordiska länder
EU
Europa utöver ovan
Övriga marknader

2019

2018

157 140
65 946
3 851
226 937

139 321
47 347
3 106
189 774

30 233
25 913
103 856
205
66 730
226 937

25 084
22 239
83 280
55
59 116
189 774

2019

2018

4 648
1 904
6 552

8 902
1 565
10 467

3
1 827
4 722
6 552

0
3 141
7 326
10 467

Moderbolaget
Nettoomsättningen per rörelsegren
Varor
Övrigt

Nettoomsättningen per geografisk marknad
Sverige
Övriga nordiska länder
Övriga marknader
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Not 3 Operationella leasingavtal
Koncernen
Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal, uppgår till 6 705 tkr (5 882 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

2019

2018

6 314
8 947
15 261

5 844
12 353
18 196

2019

2018

266
20
286

494
46
540

185
271
102
558

200
0
60
260

82
4
86

78
4
82

193
73
266

192
16
209

116
13
22
151

0
0
0
0

Not 4 Ersättning till revisorerna
Koncernen
Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Grant Thornton Nederländerna
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Grant Thornton Spanien
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Wallace Plese & Dreher
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

WEKON
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
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Moderbolaget
Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdrag

2019

2018

91
91

138
138

2019

2018

79
22
101

69
22
91

Not 5 Anställda och personalkostnader
Koncernen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Den geografiska fördelningen avseende medelantalet anställda i koncernen uppgår enligt nedan (st):

Kvinnor
Män

Nederländerna
23 (21)
7 (5)

Spanien
12 (10)
4 (6)

USA
26 (23)
7 (8)

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sverige
8 (8)
4 (3)

Norge
8 (7)
0 (0)

Tyskland
2 (0)
0 (0)

6 395
55 196
61 591

6 231
39 868
46 099

683
2 042
10 311
13 036

601
1 049
8 170
9 820

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

74 627

55 919

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

9%
91 %
0%
100 %

9%
91 %
0%
100 %

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Avtal om avgångsvederlag
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid
enligt gänse gällande regler, som längst 6 månader.
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Moderbolaget
Medelantalet anställda
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2019

2018

1
1

1
1

1 835
1 835

1 231
1 231

342
342

387
387

2 177

1 617

0%
100 %
0%
100 %

0%
100 %
0%
100 %

2019

2018

0
0

124
124

2019

2018

50
50

50
50

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen
Resultat vid avyttringar

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Ränteintäkter
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

2019

2018

-4 531
-4 531

-3 398
-3 398

2019

2018

-70
-70

-2
-2

2019

2018

-4 869
4 436
-434

-3 579
3 542
-37

Moderbolaget

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Samtliga räntekostnader i moderbolaget avser externa räntekostnader.

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av temporära skillnader
Skatt hänförligt till tidigare års redovisade resultat
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten
skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Effekt av utländska skattesatser
Totalt redovisad skatt

2019

2018

Belopp
-11 558

Belopp
-5 891

2 473
-199
20
-2 462
0

1 296
-46
37
-2 005
-4

-161
0
-105
-434

-15
385
315
-37
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Moderbolaget
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt

2019

2018

0
0

0
0

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (22%)
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten
skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Totalt redovisad skatt

2019

2018

Belopp
-687

Belopp
1 625

147

-358

-147
0
0

0
358
0

Not 10 Goodwill
Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Genom förvärv av dotterbolag
Genom inkråmsförvärv
Övriga ökningar
Utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

177 557
46 174
36 897
2 300
-825
0
1 799
263 902

145 792
32 023
0
0
0
-7 566
7 308
177 557

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

-41 935
-23 478
247
0
-263
-65 429

-23 045
-19 881
0
1 964
-973
-41 935

Utgående redovisat värde

198 473

135 622
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Not 11 Kundrelationer
Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 633
364
23 997

22 654
979
23 633

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 942
-1 624
-37
-5 603

-2 269
-1 572
-101
-3 942

Utgående redovisat värde

18 394

19 691

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 164
249
16 413

15 494
670
16 164

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 621
-1 666
-2
-5 289

-1 969
-1 613
-39
-3 621

Utgående redovisat värde

11 124

12 543

2019-12-31

2018-12-31

38 807
17
0
720
39 544

44 917
3 678
-11 103
1 315
38 807

-6 023
-4 493
0
-40
-10 556

-3 364
-2 364
-158
-137
-6 023

28 988

32 784

Not 12 Varumärken
Koncernen

Not 13 Licenser
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter, inköp
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

6 966
0
6 966

3 386
3 580
6 966

-776
-387
-1 163

-439
-337
-776

5 803

6 190

2019-12-31

2018-12-31

36 709
804
9 512
0
2 676
49 701

20 457
1 783
0
13 049
1 420
36 709

-5 727
-110
-3 389
0
-1 941
-11 168

-683
0
-3 820
-1 138
-86
-5 727

38 534

30 982

Not 14 Övriga immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Ökning genom förvärv av dotterbolag
Årets inköp
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Ökning genom förvärv av dotterbolag
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 15 Byggnader och mark
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

44 220
0
684
44 904

40 334
2 056
1 830
44 220

-26 861
-270
0
-410
-27 540

-23 237
-877
-1 669
-1 078
-26 861

17 363

17 359

2019-12-31

2018-12-31

28 025
110
2 332
0
0
336
30 803

19 600
0
2 189
-1 466
6 571
1 131
28 025

-22 142
-100
-2 020
0
-158
-24 420

-14 435
0
-115
-6 679
-913
-22 142

6 383

5 883

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Genom förvärv av dotterbolag
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Genom förvärv av dotterbolag
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Premune AB (publ)
Org.nr 556871-4777

31 (38)

Not 17 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Koncernen
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
2019-12-31
Temporära skillnader
Outnyttjade underskottsavdrag
Övriga temporära skillnader
Koncernmässigt övervärde byggnader
Koncernmässigt övervärde varumärken
Koncernmässigt övervärde licenser
Koncernmässigt övervärde kundrelationer
Övriga temporära skillnader

Uppskjuten
skattefordran
7 053
1 733
0
0
0
0
0
8 785

Uppskjuten
skatteskuld
0
0
556
2 679
1 167
3 962
3 004
11 369

Uppskjuten
skattefordran
3 471
1 878
0
0
0
0
0
5 349

Uppskjuten
skatteskuld
0
0
600
3 066
1 290
4 377
2 513
11 846

2018-12-31
Temporära skillnader
Outnyttjade underskottsavdrag
Övriga temporära skillnader
Koncernmässigt övervärde byggnader
Koncernmässigt övervärde varumärken
Koncernmässigt övervärde licenser
Koncernmässigt övervärde kundrelationer
Övriga temporära skillnader

Not 18 Uppskjutna skattefordringar
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Omräkningsdifferens
Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

5 349
3 528
-174
82
8 785

2 873
2 352
0
124
5 349

För ytterligare upplysningar se not 17 om Uppskjuten skatt på temporära skillnader.
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Not 19 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Omklassificeringar
Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

1 109
50
0
1 159

1 000
0
109
1 109

2019-12-31

2018-12-31

656
209
1 952
2 817

247
0
833
1 080

2019-12-31

2018-12-31

656
6
662

247
5
252

2019-12-31

2018-12-31

27 622
27 622

30 610
30 610

2019-12-31

2018-12-31

6 677
6 677

6 959
6 959

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Upplupna royaltyintäkter
Övriga upplupna intäkter
Övriga poster

Moderbolaget
Upplupna royaltyintäkter
Övriga poster

Not 21 Likvida medel
Koncernen
Likvida medel
Banktillgodohavanden

Moderbolaget
Likvida medel
Banktillgodohavanden
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Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Ingående redovisat värde
Omräkningsdifferens

2019-12-31

2018-12-31

2 713
41
2 754

2 600
113
2 713

2019-12-31

2018-12-31

11 846
493
-1 029
59
11 369

12 777
80
-1 167
156
11 846

Not 23 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Omräkningsdifferenser
Belopp vid årets utgång

För ytterligare upplysningar se not 17 om Uppskjuten skatt på temporära skillnader.

Not 24 Övriga avsättningar
Koncernen
Omklassificeringar

2019-12-31

2018-12-31

1 629
1 629

0
0

Avsättningen avser en resultatbaserad tilläggsköpeskilling som förfaller under 2021 baserat på uppnått
resultat för räkenskapsåret 2020.

Not 25 Långfristiga skulder
Koncernen
Koncernens långfristiga skulder förfaller till betalning enligt följande:

Skulder till kreditinstitut
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

2019-12-31

2018-12-31

75 055
12 912
87 967

62 786
0
62 786
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Övriga personalrelaterade poster
Övriga poster

2019-12-31

2018-12-31

1 779
903
2 721
10 996
16 398

207
773
4 498
24 028
29 506

2019-12-31

2018-12-31

846
0
0
476
1 322

100
107
65
488
760

2019-12-31

2018-12-31

36 666
962
37 628

30 873
-8 579
22 294

2019-12-31

2018-12-31

387
387

337
337

Moderbolaget
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Övriga personalrelaterade poster
Övriga poster

Not 27 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Av- och nedskrivningar
Övriga poster

Moderbolaget

Avskrivningar
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Not 28 Förvärv av dotterföretag
Koncernen
I april 2019 genomfördes ett förvärv av Aristavet-koncernen, baserad i Tyskland. Den förvärvade
koncernens huvudsakliga försäljning består av egna, nischade OTC (icke-receptbelagda) produkter till
hund och katt för mage och tarm, hud samt leder.
2019-12-31
Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt
förvärvsanalysen:
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Anskaffningsvärde för aktierna

46 175
691
13
7 582
1 167
301
28
2 253
-94
-13
-70
58 032

Anskaffningsvärdet för aktierna innefattar både den initiala köpeskillingen, beräknad tilläggsköpeskilling
samt transaktionskostnader. Tilläggsköpeskillingen är skuldförd vid räkenskapsårets utgång.
Betald köpeskilling samt transaktionskostnader: 49 685 tkr
Förvärvade likvida medel: -2 253 tkr
Nettokassaflöde vid förvärv: 47 432 tkr

Not 29 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Kapitaltillskott
Fusioner av dotterbolag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

85 125
20 792
-100
105 817

80 125
5 000
0
85 125

Utgående redovisat värde

105 817

85 125
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Not 30 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Nextmune HoldCo AB
Auremune AB
Premune IPR AB
Premune Inc

Nextmune HoldCo AB
Premune Inc

Kapitalandel (%)
50
100
100
100

Rösträttsandel (%)
50
100
100
100

Org.nr
559062-0901
46-5405582

Bokfört
värde
2019-12-31
105 817
0
0
0
105 817

Bokfört
värde
2018-12-31
85 025
50
50
0
85 125

Säte
Stockholm
New York

Under året har bolagen Auremune AB (556865-5244) och Premune IPR AB (556982-7099) upplösts via
fusion med moderbolaget.
Nextmune HoldCo AB äger i sin tur Nextmune MC AB (90%). Nextmune MC AB äger Nextmune AB
(100%). Via dotterbolag äger Nextmune det holländska bolaget Artuvet Animal Health BV (100%), det
holländska bolaget Artuvet Onroerengoed BV (100%) det spanska bolaget Alergovet SL (100%), det
amerikanska bolaget Spectrum Veterinary, LLC (100%), det svenska bolaget Dr Baddaky Europe AB
(100%), det norska bolaget Dr Baddaky AS (100%), det tyska bolaget Eumar Pharma GmbH (100%), det
tyska bolaget Aristavet Veterinärspecialiteten GmbH & Co. KG (100%), samt det tyska bolaget Aristavet
Verwaltungsgesellschaft GmbH (100%).

Not 31 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget
Aktiekapitalet består av 1 902 686 st aktier med kvotvärde 0,8 kr.

Not 32 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
2019-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-98 281
195 053
-687
96 085

96 085

Premune AB (publ)
Org.nr 556871-4777

37 (38)

Not 33 Ställda säkerheter
Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

191 732
191 732

177 550
177 550

För skulder till kreditinstitut:
Aktier i dotterföretag

Not 34 Transaktioner med närstående
Koncernen
Avtal om avgångsvederlag
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid
enligt gänse gällande regler, som längst 6 månader.

Aktierelaterat optionsprogram
Premune tilldelade i maj till september 2014 fyra personer i ledande befattning ett kontantreglerat
optionsprogram, att tjänas in under en femårsperiod. Optionerna gav de anställda rätt till kontant
betalning efter fem års tjänstgöring. Beloppet som utbetalas bestäms av ökningen av Premunes aktiekurs
mellan tilldelningsdagarna och intjänandedatumet. Optionernas verkliga värde beräknades med hjälp av
Black-Scholes värderingsmodell med följande indata 10 september 2015:
Aktiekurs på värderingsdagen: 443 SEK
Förväntad volatilitet: 79,9 %
Riskfri ränta 2,6 %
Bokfört värde på skulden 2015-09-10 5 397 tkr
Per 2015-09-10 har detta program ersatts av ett aktierelaterat optionsprogram som regleras med eget
kapitalinstrument. Skulden har omvärderats per detta datum och därefter tillförts eget kapital (övrigt
tillskjutet kapital). Sedan juli 2017 har Premunce Inc inte längre några anställda och någon ytterligare
intjäning av optioner kopplat till detta optionsprogram kommer inte att ske.
Senaste dag för utnyttjande av intjänade optioner är 1 juli 2022.
Utestående intjänade optioner per 2019-12-31 uppgår till 17 571 optioner.
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Not 35 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Koncernen och moderbolaget
Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 och effekterna av detta har vi gjort följande
bedömningar. Vi bedömer i dagsläget att utvecklingen av samhällsekonomin och oron på de finansiella
marknaderna kan komma att påverka företaget. I vilken utsträckning är alltjämt svårt att förutspå då
utbrottet kommer att påverka olika marknader och verksamheter i varierande grad. Ledningsgrupp och
styrelse följer situationen noggrant och utvärderar påverkan löpande. Beredskapsplaner är framtagna för
alla bolag inom gruppen och likviditeten i bolaget är god.
I februari månad upptog Premune ett räntebärande lån om 7 600 tkr från Serendipity Growth AB.
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Till bolagsstämman i Premune AB (publ)
Org.nr. 556871-4777
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Premune AB (publ) för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dessas finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
Årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Rcvisorsinspekrionens webbplats:
www.revisorsinspcktionen.se/ro/showdocurnent/documents/rev_do
k/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Premune AB (publ) för år 2019 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
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medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Rcvisorsinspekrionens webbplats:
www.revisorsinspcktionen.se/ro/showdocurnent/documents/rev_do
k/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Stockholm den 25 maj 2020
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Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor

2 (2)

