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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Premune AB ("Premune" eller "Bolaget") är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar innovativa behandlingar
för allergier, IBD och andra immunsjukdomar, som arbetar för att förbättra livskvaliteten för husdjur över hela
världen. Företaget är baserat på forskning inom bakteriologi och immunologi vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, med årtionden av erfarenhet om tarmflora.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har i samarbete med Agria Djurförsäkring, Svenska Kennelklubben (SKK), Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) samt Royal Canin påbörjat en effektstudie vilken syftar till att utreda om tidig
immunaktivering kan användas för att minska hundens risk att utveckla allergi. Studien går ut på att 120 hundar
följs från födsel till 3 års ålder.
Premune tecknade under Q2 ett samarbetsavtal med Agria Djurförsäkring, ett världsledande
djurförsäkringsbolag. Avtalet omfattar ett nära samarbete kring Premunes pågående fältstudie samt framtagandet
av en gemensam strategi för att möjliggöra en förmånligare försäkringsmodell gällande allergi hos hund. Enligt
avtalet förbinder sig Agria även att täcka en del av Premunes kostnader som kommer att uppstå under
studietiden.
Under det andra kvartalet genomfördes det en riktad nyemission av aktier serie B i Premune AB som tillförde
bolaget totalt 269 660 SEK. Emissionspriset per aktie var 97 SEK och det emitterades 2 780 nya aktier serie B.
Kort därefter, i juli, genomförde bolaget en riktad emission till av 2 062 aktier serie B. Emissionspriset per aktie
var 97 SEK och det totala emissionsbeloppet uppgick till 200 014 SEK.
I september tecknade Premune ett optionsavtal med ett multinationellt veterinärläkemedelsbolag, ledande inom
veterinär dermatologi. Avtalet omfattar exklusiva rättigheter att utvärdera resultaten av pågående fältstudie, samt
en first right of refusal att ingå förhandlingar gällande licensiering av Premunes teknologi.
Bolagets pipeline utökades med ytterligare tre produktkandidater. Samtliga produktkandidater kommer ur
Premunes interna forskargrupp.
Under det fjärde kvartalet beslutade styrelse med godkännande från bolagstämman att genomföra en nyemission
som skulle tillföra bolaget totalt 10 040 00 SEK i emissionsbelopp och att emittera 82 000 aktier serie B till ett
emissionspris på 122 SEK/aktie. Eftersom intresse var stort i denna nyemission, beslutade styrelsen per
capsulam att utöka nyemissionen ytterligare med 4 024 048 SEK som totalt emissionsbelopp och öka antalet
nyemitterade aktier med 32 984 aktier serie B till emissionspris på 122 SEK/aktie.
Vidare beslutade bolagsstämman den 20 november om en fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom
Bolagets aktiekapital utökades med 456 989,40 SEK. Samtidigt ändrades Bolaget från privat till publikt bolag.
Från och med räkenskapsåret 2013, har bolaget beslutat om att upprätta sina finansiella rapporter i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS). Årsredovisningen 2013 är den första rapporten upprättad i
enlighet med IFRS.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I början på 2014 registrerades två emissioner och en fondemission hos Bolagsverket som man beslutade om i
slutet av räkenskapsåret 2013.

Framtida utveckling
Under 2014 kommer Premune att fortsätta arbetet med att utöka bolagets produktportfölj. Detta planeras ske
genom egenutvecklade projekt från bolagets forskargrupp samt in-licensiering av nya produktkandidater.
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Riskhantering och finansfunktion
Riskhanteringen övervakas av bolagets VD och rapporteras i form av kvartalsrapporter till styrelsen.
Riskhantering identifierar, utvärderar och följer upp finansiella risker. För närvarande är den primära risken har
säkra tillräckligt med likvida medel för att göra det möjligt för Premune att fortsätta med utvecklingen av sina
produkter.
För ytterligare information se not 3.

Personal
Vid årsskiftet uppgick medelantal anställda till 4 personer (2 anställda i 2012). Per balansdagen hade Premune 4
anställda(2 anställda i 2012).

Ägarförhållanden
Antal registrerade aktieägare i Premune uppgick vid årsskiftet till 33 aktieägare totalt.
Fem största aktieägare

Andel %

Serendipity Ixora AB

79,9%

Viktor Karlsson

5,26%

Anders Wall genom stiftelse

2,63%

Annika Bergström

1,75%

Amin Hassanpour Omrani

0,88%

Miljöpåverkan
De verksamheter som bedrivs i bolaget bedöms inte medföra några miljörisker och i dagsläget bedrivs
verksamheten utan att den kräver miljörelaterade tillstånd från myndigheter. Verksamheten bedrivs enligt
tillämpliga hälso- och säkerhetsregler.

Förslag till vinstdispositionen
Styrelsen föreslår att ackumulerade förlusten inklusive överkursfond på 8 005 095 SEK ska överföras i ny
räkning.
För övrig information hänvisas till efterföljande finansiella rapporter och noter.

5

Premune AB (publ)
Organisationsnummer 556871-4777

RESULTATRÄKNING
Belopp i heltal kronor (SEK)
Not
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

5
6

7
8
6

Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat från finansiella poster

9
9

Resultat före skatt
Inkomstskatt

Årets resultat

10

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-11-10
2011-12-31

325 590
585 005
910 595

–
77 465
77 465

–
–
–

-58 222
-2 140 947
-2 041 400
-1 931
-4 242 500

–
-2 276 537
-971 269
–
-3 247 806

–
-626
-74 073
–
-74 699

-3 331 905

-3 170 341

-74 699

20 204
-226
19 978

8 458
-274
8 184

92
–
92

-3 311 927

-3 162 157

-74 607

–

–

–

-3 311 927

-3 162 157

-74 607

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-11-10
2011-12-31

-3 311 927

-3 162 157

-74 607

–

–

–

-3 311 927

-3 162 157

-74 607

Rapport över totalresultat för moderbolaget

Årets resultat
Övrigt totalresultat för året:
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

Summa totalresultat för året

6

Premune AB (publ)
Organisationsnummer 556871-4777

BALANSRÄKNING
Belopp i heltal kronor (SEK)
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Not

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

11
11
11
12

44 665
268 308
5 000
13 212 479
13 530 452

–
283 594
65 465
3 385 269
3 734 328

–
157
–
605 162
605 319

13 530 452

3 734 328

605 319

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

57 084
14 553 786
-6 548 691
8 062 179

56 600
6 337 400
-3 236 764
3 157 236

50 000
600 000
-74 607
575 393

417 386
3 513 973
1 536 915
5 468 273

169 752
31 838
375 502
577 092

783
29 143
–
29 926

13 530 452

3 734 328

605 319

SUMMA TILLGÅNGAR
Belopp i heltal kronor (SEK)
EGET KAPITAL
Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets
ägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Upparbetat resultat inklusive årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not

13

14
14
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i heltal kronor (SEK)

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

-74 607

-74 607

–

–

–

–

–

-74 607

-74 607

50 000

–

–

50 000

–

600 000

–

600 000

50 000

600 000

–

650 000

50 000

600 000

-74 607

575 393

–

–

-3 162 157

-3 162 157

–

–

-3 162 157

-3 162 157

Nyemission

6 600

5 737 400

–

5 744 000

Summa Transaktioner med aktieägare

6 600

5 737 400

–

5 744 000

56 600

6 337 400

-3 236 764

3 157 236

56 600

6 337 400

-3 236 764

3 157 236

-3 311 927

-3 311 927

–

–

–

–

-3 311 927

-3 311 927

Not

Aktiekapital Överkursfond

Ingående balans per 2011-11-10
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Inga poster att rapportera
Summa Totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Aktieägartillskott

13

Summa Transaktioner med aktieägare
Ingående balans per 2012-01-01

13

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa Totalresultat
Transaktioner med aktieägare

Utgående balans per 2012-12-31
Ingående balans per 2013-01-01

13

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Inga poster att rapportera
Summa Totalresultat

–

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

484

Nyemissionskostnader
Summa Transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2013-12-31

9 619 190

9 619 674

-1 402 804

-1 402 804

484

8 216 386

–

8 216 870

57 084

14 553 786

-6 548 691

8 062 179
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-11-10
2011-12-31

-3 331 905
–
20 204
-226

-3 170 341
–
8 458
-274

-74 699
–
92
–

-3 311 927

-3 162 157

-74 607

31 086
1 632 100
247 634
1 910 820

-348 902
168 969
378 197
198 264

–
–
29 769
29 769

-1 401 107

-2 963 893

-44 838

–

–

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Inbetalt men ej registrerat kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 216 870
3 011 448
11 228 318

5 744 000
–
5 744 000

50 000
600 000
650 000

Periodens kassaflöde

9 827 211

2 780 107

605 162

Belopp i heltal kronor (SEK)

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Summa förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

12

3 385 269

605 162

–

13 212 479

3 385 269

605 162
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
Not 1

Allmän information

Premune AB(publ.) ("Premune" eller "Bolaget") är ett svenskt veterinärmedicinskt bolag som utvecklar
innovativa behandlingar för allergier, IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) och andra immunsjukdomar och som
arbetar för att förbättra livskvaliteten för husdjur över hela världen. Företaget är baserat på forskning inom
bakteriologi och immunologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, med årtionden av
erfarenhet om tarmflora.
Bolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till kontoret är Kungsgatan 3, 111 43
Stockholm.
Premunes moderbolag är Serendipity Ixora AB (publ), och det yttersta moderföretaget i den koncern som
Premune tillhör är Rootberg AB.
Samtliga belopp redovisas i heltal svenska kronor (SEK) om inte annat anges.

Not 2
2.1

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Grund för rapporternas upprättande

Bolagets finansiella rapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)
sådana de antagits av EU.
Bolagets finansiella rapportering har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, om inte något annat anges. I
dagsläge finns det inga finansiella instrument som redovisas till verkligt värde.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna åredovisning upprättats anges nedan.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.
Premunes årsredovisning har upprättats i enlighet med IAS 27 Separata finansiella rapporter.
Detta är bolagets första finansiella rapport i enlighet med IFRS. Jämförelseåret 2012 och 2011 har redovisats i
enlighet med IFRS.
Nya och ändrade standarder som tillämpas av bolaget under den aktuella perioden
Nya eller reviderade redovisningsstandarder eller tolkningar som publicerats men ännu inte trätt i kraft har inte
tillämpats. Nya och ändrade redovisningsstandarder och tolkningar med tillämpning från 2013 påverkar Premune
i en mycket begränsad omfattning och påverkan på Premune och har inte haft någon effekt på Premune bokslut.
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft 2014 eller senare.
Vid upprättandet av årsredovsiningen per 31 december 2013 har ett antal standarder och tolkningar tillämpats
som träder i kraft den 1 januari 2014 eller senare och som är tillämpliga på Premune i framtida finansiella
rapporter. Följande standarder träder i kraft fr.o.m. räkenskapsåret 2014.
IFRS 9 "Finansiella instrument"
IFRS 9 är den första publicerade delen av större projekt för att ersätta IAS 39. IFRS 9 behåller, men förenklar,
modellen med flera värderingsprinciper baserade på två primära värderingskategorier: Upplupet
anskaffningsvärde och verkligt värde.
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Klassificeringen beror på företagets affärsmodell och egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena. Standarden
kommer att kompletteras med regler om nedskrivningar, säkringsredovisning och elimineringar från koncernens
rapport över finansiell ställning. IASB är överens om att dagen för ett obligatoriskt ikraftträdande inte längre bör
vara räkenskapsår som börjar den 1 januari 2015 eller efter, utan det första möjliga tillämpningsdatumet bör
lämnas öppen i avvaktan på slutförandet av nedskrivningar och klassificerings-och mätningskrav.
Övriga standarder och tolkningar
Följande standarder har bearbetats och några ändringar har genomförts i IAS 32 Finansiella instrument:
Klassificering, och ändringar i IAS 36 Nedskrivning av tillgångar. Även IFRS 10, 12 och IAS 27 om
konsolidering för investeringsföretagen, IAS 36 Nedskrivning av tillgångar har justerats. Ändringar i de ovan
nämnda standarder förväntas inte ha någon påverkan på Premunes finansiella rapporter.
IFRIC 21 Avgifter ska tillämpas från och med den 1 januari 2014. Detta är en tolkning av IAS 37 Avsättningar,
eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Tolkningen klargör att regler för händelsen som gör att en avgift ska
betalas på skulden ska tydligt beskrivas i lagstiftningen som reglerar utbetalning av avgiften.
IFRIC 21 bedöms inte ha någon inverkan på Premunes finansiella rapporter.
2.2

Segmentrapportering

Premune har i dagsläget begränsad verksamhet och verksamheten följs upp på företagsnivå. Det finns därför
endast ett segment.
2.3

Omräkning av utlänsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där
bolaget huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I alla finansiella rapporter används svenska kronor
(SEK), som är bolagets 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 finansnettot, medan övriga
valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet.
2.4

Immateriella tillgångar

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning redovisas som en kostnad när de uppkommer.
En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling eller i utvecklingsfasen av ett internt projekt, kan tas upp
som immateriell tillgång endast om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
a ) Det är tekniskt möjligt att färdigställa utvecklingen av produkten så att den kommer att finnas tillgänglig för
användning ;
b ) Ledningen har för avsikt att färdigställa produkten, använda eller sälja den,
c ) Det finns en möjlighet att använda eller sälja produkten ;
d ) Man kan påvisa att produkten kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar ;
e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda
eller sälja produkten; och
f ) De utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utvecklingen
Enligt de ovan nämnda kritierier har inga intern uppdarbetade immateriella tillgångar i Premune reodovisats men
motsvarande kostnader redovisades i resultaträkningen.
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2.5

Materiella anläggningstillgångar

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
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
tillförlitligt 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.
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs omgående 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.
Per den 31 december 2013 innehar Premune inga materiella anläggningstillgångar.
2.6

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte
är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För materiella och
immateriella anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en prövning av om
återföring bör göras.
2.7

Finansiella instrument

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: 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.
Per den 31 december 2013 har Bolaget endast likvida medel, lånefordringar och övriga finansiella skulder. Dessa
värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar,
upplupna intäkter respektive finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen. Även likvida medel ingår i
denna kategori.
Övriga finansiella skulder

Koncernens upplåning och leverantörsskulder klassificeras som övriga finansiella skulder. I nuläget förekommer
inte någon extern upplåning från kreditinstitut.
Allmänna principer

Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader (för
tillgångar) och minus transaktionkostnader (för skulder), vilket gäller alla finansiella tillgångar och skulder som
inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen redovisas första gången 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.
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen och finansiella tillgångar
som kan säljas redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar,
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finansiella tillgångar som hålls till förfall och övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Bolaget bedömer, i slutet av varje rapporteringsperiod, om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger för en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar
Ett nedskrivningsbehov för en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar kan inträffa som följd av en
eller flera händelser som har inträffat efter att finansiella tillgången redovisades första gången och på ett
tillförlitligt sätt uppskattas att påverka framtida kassaflöden.
2.8

Varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet fastställs
med användning av först-in-först-ut (FIFO) metoden. Kostnader för handelsvaror innefattar anskaffningsvärdet
för varorna (exklusive lånekostnader). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande
verksamheten, efter avdrag för uppskattade färdigställande och försäljningskostnader. Nödvändig avsättning för
inkurans görs utifrån individuell bedömning.
Per den 31 december 2013 hade Premune inget varulager.
2.9

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för
värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna
erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter
hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion
och uteblivna eller försenade betalningar betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en
kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och
nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan.
Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde,
eftersom denna post är kortfristig i sin natur.
2.10

Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre
månader från anskaffningstidpunkten. Checkräkningskredit redovisas som upplåning bland kortfristiga skulder (f
n v utnyttjas inte någon checkräkningskredit).
2.11

Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya
aktier redovisas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. Transaktionskostnaderna redovisas med
avdrag för skatteeffekt.
2.12

Leverantörskulder

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga
värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.
2.13

Aktuell och uppskjuten skatt

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,
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vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt
beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats 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 troligt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna och skattemässiga underskott kan
utnyttjas.Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom
där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att den
temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.
2.14

Ersättning till anställda

Pensionsförpliktelser
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget avgifter till offentligt eller privat administrerade
pensionsförsäkringsplaner på obligatoriskt, avtalsenlig eller frivillig basis. Premune har inte några ytterligare
betalningsförpliktelser när avgifterna är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till
betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller
minskning av framtida betalningar kan komma bolaget tillgodo.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av Premune före normal
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Premune
redovisar avgångsvederlag: a) när bolaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet om dessa förmåner; och b) när
företaget redovisar kostnader för en omstrukturering som ligger inom tillämpningsområdet för IAS 37 och
innebär utbetalning av avgångsvederlag.
I fallet med ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, är uppsägnings mäts utifrån det antal anställda som
förväntas acceptera erbjudandet. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till
nuvärde.
2.15

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. I nuläget förekommer det inga avsättningar i moderbolaget eller koncernen. Inga avsättningar
görs för framtida rörelseförluster.
Avsättningar värderas till nuvärdet av det som man beräknar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen med
hjälp av diskonteringsränta som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars nuvärde och de riskerna
som är förknippade med avsättningen. Den successiva ökning av det totala beloppet av avsättningen som har
uppstått på grund av att man fortsätter redovisa avsättningen under en lång tidsperiod, redovisas som en
räntekostnad.
2.16

Intäktsredovisning

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för utförda tjänster inom
bolaget. Bolaget redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att
framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.
Försäljning av produkter
Premune säljer sina egna produkter samt produkter licensierade av andra företag. Försäljning av varor redovisas
när bolaget har levererat produkter till kunden och det finns ingen ouppfyllda förpliktelse som skulle kunna
påverka godkännande av produkterna. Försäljningen redovisas baserat på det pris som anges i köpeavtalet, netto
efter eventuella rabatter. Avsättning görs för royalty på andra företags produkter och registreras som en kostnad.
Statliga bidrag/ övriga bidrag
Premune erhåller bidrag för forsknings-och utvecklingskostnader. Bidrag redovisas till verkligt värde när det
finns rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla relaterade termer.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
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2.17

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. Bolaget har inga finansiella
leasingavtal enligt IAS 17.
2.18

Utdelningar

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då
utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare.

Not 3

Finansiell riskhantering

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. De finansiella risker som bolagets ledning
beaktar är: marknadsrisk (innefattande valutarisk och verkligtvärderisk i räntor), kreditrisk och
likviditetsrisk/finansieringsrisk.
Marknadsrisk
(i) Valutarisk
Premune siktar på att vara ett internationellt företag med verksamhet i flera länder. Bolagets redovisningsvaluta
är svenska kronor (SEK). Detta utsätter bolaget för valutarisker på grund av svängningar i valutakurser som kan
påverka bolagets resultat och eget kapital.
Exponering för valutaförändringar brukar anges enligt två huvudkategorier: omräkningsexponering och
transaktionsexponering. För närvarande är bolaget endast exponerat för transaktionsexponering då Premune inte
har några dotterbolag.
Transaktionsexponering
Avser både exponering hänförlig till kommersiella flöden, dvs försäljning och inköp från utlandet, och
exponeringen från finansiella flöden.
För närvarande finns det inga större transaktioner i utländsk valuta
(ii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
I dagsläget ser vi inte någon ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden, eftersom all verksamhet
finansieras genom eget kapital.
Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på
förfallodagen.För närvarande finns det kundfordringar I en begränsad omfattning, för mer information se not 11.
Likviditetsrisk/Finansieringsrisk
Per den 31 december 2013 har bolaget en likviditet om 13 212 479 SEK.
Samtliga finansiella skulder har förfallodag inom tre månader från balansdagen. De finansiella skulderna är inte
räntebärande och de redovisade värdena överensstämmer med de odiskonterade kontraktsenliga kassaflöden.
Hantering av kapitalrisk
Målet för kapitalstrukturen är att säkra bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet, för att kunna fortsätta
generera avkastning till aktieägarna och för att ge nytta för andra intressenter, upprätthålla en optimal
kapitalstruktur, minskar kapitalkostnaderna.
För närvarande finansieras verksamheten helt genom eget kapital.

Finansiella instrument per kategori
För närvarande har bolaget inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde. I tabellen nedan visas en
sammanfattning av alla finansiella tillgångar och skulder, med hänvisning till noter för ytterligare förklaring av
innehållet i varje post i balansräkningen. De bokförda värdena är det verkliga värdet, eftersom deras löptid är
väldigt kort.
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2013-12-31
Finansiella tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar (Not 11)
Övriga fordringar (Not 11)
Likvida medel (Not 12)
Summa

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar värderade
till verkligt värde

Summa

44 665
6 929
13 212 479
13 264 073

–
–
–
–

44 665
6 929
13 212 479
13 264 073

Övriga finansiella
skulder

Summa

–
–
–

417 386
1 402 804
1 820 190

417 386
1 402 804
1 820 190

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar värderade
till verkligt värde

Summa

–
–
4 414 252
4 414 252

–
–
–
–

–
–
4 414 252
4 414 252

Övriga finansiella
skulder

Summa

169 752
–

169 752
–

169 752

169 752

Finansiella
tillgångar värderade
till verkligt värde

Summa

–
–
–
–

–
–
605 162
605 162

Övriga finansiella
skulder

Summa

783
–
783

783
–
783

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde
2013-12-31
Finansiella skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder
Övriga skulder (Not 14)
Summa

2012-12-31
Finansiella tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar (Not 11)
Övriga fordringar (Not 11)
Likvida medel (Not 12)
Summa

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde
2012-12-31
Finansiella skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder
Övriga skulder (Not 14)

–
–

Summa

Lånefordringar och
kundfordringar
2011-12-31
Finansiella tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar (Not 11)
Övriga fordringar (Not 11)
Likvida medel (Not 12)
Summa

2011-12-31
Finansiella skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder
Övriga skulder (Not 14)
Summa

–
–
605 162
605 162
Finansiella skulder värderade
till verkligt värde

–
–
–
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Not 4
Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av bolagets
redovisningsprinciper
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer,
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Viktiga uppskattningar och bedömningar
Bolaget åtar uppskattningar och antaganden om den framtida utvecklingen. De uppskattningar för
redovisningsändamål kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara faktiska resultat. De uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av bokförda värden för tillgångar och
skulder under nästkommande räkenskapsår beskrivs nedan.
Forsknings-och utvecklingskostnader
Premune bedömer i alla FoU-projekt om kostander ska vara kostnadsföras via resultaträkningen eller redovisas
som en tillgång och skrivas av. I dagsläge finns det inga utgifter som har bedömts uppfylla de kriterierna som
nämns i avsnitt 2.4 Immateriella tillgångar ovan.
Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för uppskjutna skattefordringar
avseende skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom undersöker koncernen möjligheten att aktivera nya
uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten
skattefordran redovisas endast i de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas.
Under de senaste 2 åren har Premune haft förluster, därför har bolaget inte redovisat några uppskjutna
skattefordringar avseende underskottsavdrag som finns i ny räkning.
Den totala underskottsavdrag, för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats, som per 31 december
2013 uppgick till 6 548 691. Se not 10 avseende inkomstskatter

Not 5

Segmentrapportering

Premune har i dagsläge begränsad verksamhet och verksamheten följs upp på företagsnivå. Därför finns det bara
ett segment som identifieras internt och motsvarar resultaträkningen för bolaget.
Alla inkomster, 325 590 SEK kommer från en kund som är baserat i Europa.
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Not 6

Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter

Fakturerade kostnader
Erhållna statliga bidrag
Totalt övriga rörelseintäkter

2013-01-01
2013-12-31
215 005
370 000
585 005

2012-01-01
2012-12-31
65 465
12 000
77 465

2011-11-10
2011-12-31
–
–
–

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-11-10
2011-12-31

-1 931
-1 931

–
–

–
–

Övriga rörelsekostnader

Valutakursdifferenser
Totalt övriga kostnader

Not 7

Ersättning till revisorerna

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på skattekonsultationer respektive andra uppdrag.
Under 2014 har KPMG valts som bolagets revisorer.

EY
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skattekonsultationer
Övriga uppdrag
KPMG
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skattekonsultationer
Övriga uppdrag

Total

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-11-10
2011-12-31

26 000
–
–
–
26 000

15 000
–
–
–
15 000

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

26 000

15 000

–

18

Premune AB (publ)
Organisationsnummer 556871-4777

Not 8

Ersättningar till anställda

2013-01-01
2013-12-31
1 578 900
419 112
1 998 012

Ersättning till anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Summa

2013-01-01

2012-01-01

2011-11-10

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

Löner och
övriga
ersättningar
Styrelseledamöter
och andra ledande
befattningshavare
Verkställande
direktör
Övriga anställda
Summa

2012-01-01
2012-12-31
775 041
182 251
957 292

Pensionskostnader

Löner och
övriga
ersättningar

Pensionskostnader

Löner och
övriga
ersättningar

2011-11-10
2011-12-31
60 000
14 073
74 073

Pensionskostnader

300 000
421 027

–

200 000
384 600

–

–
30 000

–

857 873
1 578 900

–
–

390 441
975 041

–
–

30 000
60 000

–
–

På den ordinarie bolagsstämman den 22 mars 2013 beslutades att betala icke-verkställande styrelseledamöter
50 000 kronor vardera. En annan styrelseledamot har fakturerat bolaget 200 000 kronor under 2013 och 2012 för
sina tjänster. Det finns för närvarande inga pensionsplaner i Premune AB.

Not 9

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Räntekostnader
- Övriga räntekostnader
Summa finansiella kostnader
Resultat från finansiella poster, netto

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-11-10
2011-12-31

20 204
20 204

8 457
8 457

92
92

-226
-226

-274
-274

–
–

19 978

8 183

92
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Not 10

Skatter

Resultat före skatt
Inkomstskattberäknad enligt koncernens gällande skattesats*
Ej skattepliktliga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten
skattefordran redovisats
Skattekostnad/fordran

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-11-10
2011-12-31

-3 311 927
728 624
305
-7 440

-3 162 157
831 647
2
-3 215

-74 607
19 622
–
–

-721 489
–

-828 435
–

-19 622
–

2012-12-31
–
–
–

2011-12-31
–
–
–

*) Skattesats för 2013 är 22%. För 2011 och 2012 gällde 26,3% som skattesats.
Ingen uppskjuten skattefordran har redovisats på grund av förlusthistoriken.
Bolagets ackumulerade underskottsavdrag uppgår till:
Ackumulerat underskott per 31 december 2012
Ackumulerat underskott per 31 december 2013

3 236 764
6 548 691

Ackumulerad uppskjuten men ej redovisad skattefordran

1 569 546

Not 11

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Kundfordringar
Minus: reservering för osäkra fordringar
Kundfordringar - netto

2013-12-31
44 665
–
44 665

Det verkliga värdet på kundfordringar överensstämmer med det bokförda värdet. Det finns inga osäkra- eller
förfallna kundfordringar.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2013-12-31
–
5 000
5 000

2012-12-31
65 465
–
65 465

2011-12-31
–
–
–

Övriga fordrningar
Skattekonto
Momsfordran
Övriga kortfristiga fordringar
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2013-12-31
57 046
204 336
6 926
268 308

2012-12-31
7
283 587
–
283 594

2011-12-31
–
157
–
157

Obetalda kundfordringar reglerades i januari 2014.
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Not 12

Likvida medel

Summa likvida medel vid årsskiftet uppgår till 13 212 479 kronor (2012: 3 385 269 SEK och 2011: 605 162
SEK). Bolaget finansierar verksamheten med hjälp av Eget kapital. Kontanta medel betalas ut på begäran samma
bankdag och har inga beloppsbegränsningar. Per den 31 december 2013 hade Premune i samband med
nyemissionen ett belopp på 12 161 448 SEK på ett bankkonto hos tredje part hos en av de stora svenska
bankerna och var tillgänglig inom tre månader från dagen när kontot öppnades. Hela beloppet fördes över till
Premunes vanliga bankkonto den 12 februari 2014.

Not 13

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Specifikation över förändring i eget kapital återfinns i rapporten Förändring i eget kapital, vilken följer närmast
efter balansräkningen.
Antal A- Antal BAktieÖvrigt
Summa
aktier
aktier
kapital
tillskjutet
kapital
Ingående balans per 10 november 2011
Bolagets bildande - nyemission
Villkorat aktieägartillskott*
Utgående balans per 31 december 2011
Nyemission
Omvandling av aktier
Utgående balans per 31 december 2012
Split av aktier 1:1000
Nyemission
Nyemissionskostnader**
Utgående balans per 31 December 2013

–
490
–
490
–
-40
450
449 550
–
–
450 000

10
10
66
40
116
115 884
4 842
120 842

–
50 000
–
50 000
6 600
–
56 600
–
484
–
57 084

–
–
600 000
600 000
5 737 400
–
6 337 400
–
9 619 190
-1 402 804
14 553 786

–
50 000
600 000
650 000
5 744 000
–
6 394 000
–
9 619 674
-1 402 804
14 610 870

*) Villkorat aktieägartillskott som bolaget erhöll under 2011 på 600 000 SEK ska återbetalas till aktieägaren som
gjorde tillskottet innan utdelning kan betalas ut till de övriga aktieägarna.
**) Faktura för nyemissionskostander blev bokförd under 2014. Likvida medel för de nyemitterade aktierna, som
blev inbetalda och bokförda per den 31 december 2013 uppgick till 9 619 190 SEK.
Aktierna har kvotvärde på 0,10 SEK per aktie. Varje B-aktie ger rätt till en röst och varje A-aktier ger rätt till 10
röster.
Alla aktier som är registrerade hos Bolagsverket per balansdagen är betalda.
I början på 2014 har det totala antalet aktier i Premune ökat med 15 300 B-aktier, som vid årskskiftet
redovisades som ingetalt men ej registrerat aktiekapital. (För mer detaljerad information se Not 11 Kortfristiga
fordrningar och kortfrstiga skulder).
5 största aktieägare
Serendipity Ixora AB
Viktor Karlsson
Anders Wall through foundation
Annika Bergström
Amin Hassanpour Omrani

Andel, %
79,9%
5,26%
2,63%
1,75%
0,88%
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Not 14

Övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga kortfristiga skulder
Förskottsbetalning, nyemission
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna styrelsearvode
Övriga upplupna personalkostnader
Summa övriga kortfristiga skulder

2013-12-31
3 011 448
58 595
34 121
300 000
109 809
3 513 973

2012-12-31

2011-12-31

–
–
–
31 838
31 838

–
–
–
29 143
29 143

2013-12-31
1 402 804
134 111
1 536 915

2012-12-31
–
375 502
375 502

2011-12-31
–
–
–

Upplupna skulder och förutbetalda intäkter
Upplupna nyemissionskostnader
Övrigt
Summa övriga kortfristiga skulder

Not 15

Ställda säkerheter, ansvarsföbrindelser och åtaganden

Operationella leasingavtal
Bolagets lokaler på Kungsgatan 3, 111 22 Stockholm utgör bolagets operationella leasing.
Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig
enligt följande:

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

2013-01-01
2013-12-31
133 603
400 811

2012-01-01
2012-12-31
–
–
–

2011-01-01
2011-12-31
–
–
–

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till 44 582 SEK (2012: 0 SEK,
2011: 0 SEK)
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Not 16

Transaktioner med närstående

För beskrivning av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare - se not 8 Ersättningar till anställda.
Vi har definierat bolagets ledning, styrelse i bolaget och ägarna till Premune AB och samtliga dotterbolag som
närstående.

Kostnader

Konsultarvode - juridisk rådgivning
Bokföring och övriga administrativa kostnader
Styrelsearvode (not 8)
Hyra och övriga lokalkostnader
Övriga transaktioner med närstående
Summa kostnader

2013-12-31 2012-12-31
518 064
98 667
64 161
–
300 000
200 000
56 214
–
37 989
–
976 428
298 667

2011-12-31
–
–
–
–
–
–

2013-12-31 2012-12-31
280 476
–
280 476
–

2011-12-31
–
–

Intäkter

Fakturerade kostnader
Summa intäkter

Not 17

Viktiga händelser efter balansdagen

I början av 2014 har två nyemissioner samt en fondemission registrerats hos Bolagsverket som beslutade om i
slutet av 2013.
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