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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR ASARINA PHARMA AB
Styrelsen och verkställande direktören för Asarina Pharma AB avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget med säte i Solna kommun bedriver medicinsk forskning och utveckling avseende läkemedel för
behandling av premenstruella besvär hos kvinnor med s.k. PMDD, och därmed förenlig verksamhet.
Ägarförhållanden
Bolaget ägs av per 2017-12-31:
Ägare
Kurma Biofund 1

Antal aktier
60 662 944

Andel
34,1%

Rosetta Capital IV S.a.r.l

43 038 321

24,2%

Östersjöstiftelsen
Idinvest Patrimoine n°6

32 261 221

18,1%

6 632 727

3,7%

Nordkild

5 578 100

3,1%

Umecrine AB

5 251 186

3,0%

Ergomed plc

4 610 922

2,6%

KDev Investment AB
Objectif Innovation Patrimoine n°8

4 410 578

2,5%

3 975 757

2,2%

Idinvest Patrimoine n°5

3 646 061

2,0%

Objectif Innovation Patrimoine n°9

2 792 727

1,6%

Idinvest Patrimoine 2015

2 346 667

1,3%

Hormonkonsult HB

2 039 050

1,1%

Bäckström

593 235

0,3%

KCIF Co-Investment Fund KB

340 571

0,2%

178 180 067

100,0%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Asarina Pharma AB startade det helägda danska dotterföretaget Asarina Pharma ApS i mars 2017. I samband
med det förde Asarina Pharma AB över de immateriella rättigheterna för Sepranolone till Asarina Pharma ApS,
samt de flesta konsult och CRO avtalen relaterade till den kliniska utvecklingen av Sepranolone.
Det danska dotterföretaget kommer att vara primärt ansvarig för genomförandet av Fas 2-studien samt för
övriga kliniska aktiviteter. Dotterföretaget kommer att kunna dra fördel av det danska skattesystemet där FoUbolag under vissa omständigheter kan få ersättning för sina FoU-utgifter.
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Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (koncernen)
(Tkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)
Avkastning på eget kapital (2)
Avkastning på totalt kapital (3)
Medelantal anställda

2017
0
-32 531
-32 305
12 875
76,6%
-154,8%
-140,2%
2

(1)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld.
(2)

Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital

(3)

(Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning

Moderföretaget
(Tkr)
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)

2017
-11 143
28 276
97,1%

2016
-7 704
27 476
97,1%

2015/2016² 2014/2015² 2013/2014²
-8 919
9 471
-25 573
8 730
8 789
20 622
88,6%
66,2%
61,9%

(1)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld.
(2)

Räkenskapsår 1 maj till 30 april

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Riskhantering
Bolagets styrelse arbetar löpande och systematisk med riskbedömningar i syfte att identifiera risker och vidta
åtgärder beträffande dessa. Den interna kontrollmiljön omfattar huvudsakligen följande fem komponenter:
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. För varje
identifierad risk av väsentlig karaktär utarbetas riskmitigerande åtgärder.
Beroende av utveckling av en produkt
Asarinas värde är till mycket stor del beroende av att utvecklingsprojektet av huvudkandidaten, Sepranolone blir
en framgång, framförallt av att den kliniska Fas 2-studien i PMDD kan slutföras på ett framgångsrikt sätt och att
utlicensiering eller försäljning av de immateriella rättigheterna kan genomföras. Det finns en risk att Fas 2studien inte uppvisar de resultat som krävs för att genomföra en Fas 3-studie och sedermera beviljas ett
marknadsföringstillstånd. Om Fas 2-studien inte är framgångsrik kan Asararina komma att fokusera på andra
projekt men det finns en risk att sådana projekt inte kommer att lyckas.
Regulatorisk risk
Asarina Pharma utvecklar medicinska produkter och är beroende av bedömningar och beslut från berörda
myndigheter som EMA i Europa och FDA i USA. Det kan inte garanteras att Asarina kommer att erhålla de
myndighetsbeslut som är nödvändiga för att fortsätta kliniska studier och erhålla marknadsgodkännade.
För att mitigera denna risk avseende regulatoriska risker involveras ledande externa expertis vad gäller
regulatoriska frågor och utformning av kliniska studier.
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Förväntad framtida utveckling
Styrelsen förväntar sig att Fas-2 studien med Sepranolone i PMDD kommer att slutföras senast under det fjärde
kvartalet 2019. Parallellt siktar Asarina på att genomföra kliniska studier med Sepranolone i andra indikationer,
potentiellt i menstruell migrän. Bolaget undersöker även möjligheterna för en börsnotering på First North.

Forskning och utveckling
Historiskt har Asarina fokuserat på utveckling av Sepranolone, en kandidat upptäckt av Asarina för behandling
av PMDD (premenstruell dysforisk störning). Under 2017, spenderade Asarina den mesta tiden till förberedelse
för Fas 2-studien med Sepranolone. Fas 2-studien inleddes i början av april 2018 och kommer att genomföras
vid kliniska center i 4 länder. Dessutom genomförde Asarina förberedande studier med Sepranolone i andra
indikationer.

Fortsatt drift
Koncernen redovisar endast begränsade intäkter och det kan ta lång tid innan bolagets produkt kan säljas
kommersiellt och generera löpande kassaflöden från bolagets rörelse. Bolaget är därför beroende av att
anskaffa kapital eller att låna pengar för att fortsätta att finansiera verksamheten. Bolaget har genomfört två
emissioner om 8,9 Mkr styck hittills under 2018, och styrelsen planerar att genomföra ytterligare emissioner
under Q2 och Q3 2018 samt under 2019 för att trygga bolagets förmåga till fortsatt drift och vidare utveckling av
bolagets produkt. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättning för
fortsatt drift inte föreligger.
Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras

46 263 872
-9 437 539
-11 142 328
25 684 005

25 684 005
25 684 005

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och
balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals
svenska kronor där ej annat anges. Det är första året som koncernredovisning upprättas, därför presenteras
ingen rapport över eget kapital för koncernen.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Not

(Tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Utvecklingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

0
1 674

4
5

6
7

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

-22 988
-3 460
-3 878
-3 879
-32 531

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

2017-01-01
2017-12-31

251
-25
-32 305

8

4 009
-28 296
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Tkr)

Not

2017-12-31

13

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

1
Summa anläggningstillgångar

1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

4 227
160
103
4 490

Kassa och bank

8 384

Summa omsättningstillgångar

12 874

SUMMA TILLGÅNGAR

12 875

KONCERNBALANSRÄKNING
(Tkr)

Not

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (178 180 067 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

1 782
46 264
-38 178

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

9 868

Summa eget kapital

9 868

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 812
677
518

15

3 007
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 875
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Annat eget
Summa eget
kapital kapital hänförligt
Övrigt
inklusive
till modertillskjutet
årets
företagets
kapital
resultat
aktieägare
Aktiekapital
Ingående balans per 1 januari 2017
Årets resultat
Förändringar i redovisade värden
på tillgångar och skulder:
Koncernens bildande
Omräkningsdifferenser
Summa värdeförändringar
Transaktioner med ägare:
Ny- och kvittningemission
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2017

0

0

0
-28 296

0
-28 296

1 601

34 521

1 601

34 521

-8 800
-1 082
-9 882

27 322
-1 082
26 240

181
181
1 782

11 743
11 743
46 264

-38 178

11 924
11 924
9 868

Aktiekapital uppgående till 1 781 801 SEK, fördelas på 2 813 367 stamaktier, 116 937 595 preferensaktier A, 58
429 105 preferensaktier B. Samtliga aktieslag har 1 röst och ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie.
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KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Nedskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Not

2017-01-01
2017-12-31

-32 531
31
3 848
251
-25
-81
-28 507

1 571
-66
2 006
-24 996

Finansieringsverksamheten
Nyemission

11 923

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 923

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-13 073
21 457
8 384
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MODERFÖRETAGETS
RESULTATRÄKNING

Not

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

1 674

0

1 674

0

4

-5 715
-1 932

-5 668
-950

5

-1 801

-1 065

-3 878

-35

-11 652

-7 718

509

14

-11 143

-7 704

0

0

-11 143

-7 704

(Tkr)
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Utvecklingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

6

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

8
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING

Not

2017-12-31

2016-12-31

0

3 848

0

3 848

0

30

0

30

1
24 775
1

0
0
1

24 777

1

24 777

3 879

0

1 571

0

1 571

111
86
48

137
169
263

245

569

Kassa och bank

3 254

21 457

Summa omsättningstillgångar

3 499

23 597

28 276

27 476

(Tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

9

10

11
12
13

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

14
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING

Not

2017-12-31

2016-12-31

1 782

1 601

1 782

1 601

46 264
-9 437
-11 143

34 521
-1 734
-7 704

25 684

25 083

27 466

26 684

230
62
518

433
58
301

810

792

28 276

27 476

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (178 180 067 aktier)

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ingående balans per 1 januari 2016

1 197

Fritt eget kapital
Överkursfond
8 285

Disposition av föregående års resultat

Balanserad vinst eller
förlust

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

7 186

-8 919

7 749

-8 919

8 919

0

-7 704

-7 704

Årets resultat
Transaktioner med ägare:
Nyemission 2016-07-07
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2016

404

26 236

26 640

404

26 236

0

0

26 640

1 601

34 521

-1 733

-7 704

26 685

Aktiekapital uppgående till 1 601 146 SEK, fördelas på 2 813 367 stamaktier, 116 937 595 preferensaktier A, 40 363 637
preferensaktier B. Samtliga aktieslag har 1 röst och ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie.

Fritt eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2017

Aktiekapital

Överkursfond

1 601

34 521

Disposition av föregående års resultat
Årets resultat

Balanserad vinst eller
förlust

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

-1 733

-7 704

26 685

-7 704

7 704

0

-11 143 -11 143

Transaktioner med ägare:
Kvittningsemission 2017-05-23
Nyemission 2017-09-21
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2017

47

2 997

3 044

134

8 746

8 880

181

11 743

11 924

1 782

46 264

-9 437 -11 143

Aktiekapital uppgående till 1 781 801 SEK, fördelas på 2 813 367 stamaktier, 116 937 595 preferensaktier A, 58 429 105
preferensaktier B. Samtliga aktieslag har 1 röst och ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie.

27 466

12 (23)

Asarina Pharma AB
556698-0750

NOTER
Not 1 Allmän information
Asarina Pharma AB med organisationsnummer 556698-0750 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Umeå.
Adressen till huvudkontoret är Fogdevreten 2, 171 65 Solna. Företaget och dess dotterföretag ("koncernens") verksamhet
omfattar forskning-, utveckling-, försäljnings- och licensieringsverksamhet inom läkemedelsområdet.
Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Asarina Pharma AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller
indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett
bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade
och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till
om företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med
den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Se avsnitt
Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och avyttring av dotterföretag.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har
eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Detta är första året som koncernen finns, därför lämnas inga jämförelsetal för koncernen.
Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.
Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de
verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt emitterade
egetkapitalinstrument och utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är
transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att det vid förvärvstidpunkten är sannolikt att
köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och att beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten justeras på balansdagen och när den slutliga köpeskillingen fastställs,
dock ej senare än ett år efter förvärvstidpunkten.

De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten med
följande undantag:
• pensionsförpliktelser fastställs enligt K3 kapitel 28 Ersättningar till anställda,
• uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder fastställs enligt K3 kapitel 29 Inkomstskatter,
• skulder för aktierelaterade ersättningar fastställs enligt K3 kapital 26 Aktierelaterade ersättningar,
• immateriella tillgångar utan aktiv marknad, samt
• ansvarsförbindelser vilka värderas enligt K3 kapitel 21 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.
En avsättning som avser utgifter för omstrukturering av den förvärvade enhetens verksamhet ingår i förvärvsanalysen
endast i den utsträckning som den förvärvade enheten redan före förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att få redovisa
en avsättning.
Värdering av minoritetens andel av tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten
Vid förvärv av färre än samtliga andelar av den förvärvade enheten läggs värdet av minoritetens andel till
anskaffningsvärdet. Minoritetens andel av den förvärvade enhetens tillgångar och skulder, inklusive goodwill eller negativ
goodwill värderas till verkligt värde.
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Goodwill och negativ goodwill
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, verkligt värde på minoritetens andelar och verkligt värde vid
förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade
nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i koncernbalansräkningen. Om skillnaden är negativ, ska värdet på
identifierbara tillgångar och skulder omprövas. Negativ goodwill som motsvarar förväntade framtida förluster intäktsförs i
takt med att förlusterna uppkommer. Negativ goodwill som motsvarar verkligt värde på icke monetära tillgångar upplöses
i resultaträkningen under tillgångarnas kvarvarande vägda genomsnittliga nyttjandeperiod. Den del av negativ goodwill
som överstiger de identifierbara icke-monetära tillgångarnas verkliga värde redovisas direkt i resultaträkningen. Se även
avsnitt Goodwill nedan.
Förändringar i innehavet
Förvärv eller avyttring av andelar i företag som är dotterföretag såväl före som efter förändringen anses vara en
transaktion mellan ägare och effekten av transaktionen redovisas direkt i eget kapital.
Förvärvas ytterligare andelar i ett företag som inte är dotterföretag så att bestämmande inflytande uppkommer, anses de
ursprungliga andelarna i koncernredovisningen avyttrade. Den vinst eller förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt
värde och koncernmässigt redovisat värde, redovisas i koncernresultaträkningen.
När moderföretaget förlorar bestämmande inflytande över ett dotterföretag, anses samtliga andelar avyttrade och den
vinst eller förlust som uppstår vid avyttringen redovisas i koncernresultaträkningen. Finns andelar kvar efter avyttringen,
redovisas de enligt kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet [alt. kapitel 12 Finansiella
instrument värderade enligt 4:14 a-e ÅRL], kapitel 14 Intresseföretag eller kapitel 15 Joint Venture med det verkliga
värdet vid försäljningstidpunkten som anskaffningsvärde.
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Utdelning och ränteintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som
gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av
fordran.
Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal.
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
Utländsk valuta
Moderföretagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).
Omräkning av poster i utländsk valuta
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som
värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i
rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med
undantag för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av
nettoinvesteringar.
Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
En monetär post som är en fordran eller skuld på en utlandsverksamhet, där en reglering inte är planerad eller trolig inom
en överskådlig framtid, anses vara en del av koncernens nettoinvestering i utlandsverksamheten. Valutakursdifferenser
avseende monetära poster som utgör del av företagets nettoinvesteringar i utlandsverksamhet och som värderas utifrån
anskaffningsvärdet redovisas koncernens omräkningsreserv i eget kapital. Vid avyttring av en nettoinvestering i
utlandsverksamhet redovisas valutakursdifferensen i resultaträkningen.
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Omräkning av dotterföretag och utlandsverksamhet
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterföretags tillgångar och skulder till svenska kronor enligt
balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte valutakursen fluktuerat
väsentligt under perioden då istället transaktionsdagens valutakurs används. Eventuella omräkningsdifferenser som
uppstår redovisas direkt mot eget kapital. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas sådana
omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en del av realisationsresultatet.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i
takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det
finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde, exklusive eventuell
inverkan från icke marknadsrelaterade villkor, vid tilldelandetidpunkten vilket är den tidpunkt då företaget ingår avtal om
aktierelaterade ersättningar. Det verkliga värdet som fastställs vid tilldelandetidpunkten redovisas som en kostnad med
motsvarande justering i eget kapital fördelat över intjänandeperioden, baserat på koncernens uppskattning av det antal
aktier som förväntas bli inlösbara. Verkligt värde har beräknats genom att tillämpa Black-Scholes värderingsmodell.
Sociala avgifter hänförliga till de aktierelaterade ersättningarna periodiseras på samma sätt som kostnaden för de tjänster
som erhålls och skulden omvärderas vid varje bokslutstidpunkt fram tills dess att den är reglerad.
Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt
redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga
temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom i
de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den
temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre
är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den
uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
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Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid
aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i
förvärvskalkylen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats
där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll
samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas
tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat
med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning
påbörjas är den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder
uppskattas till:
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Inventarier

5 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring,
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade
nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 5 år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns
en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella
ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.
Anskaffning som en del av ett rörelseförvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv identifieras och redovisas separat från goodwill när de uppfyller
definitionen av en immateriell tillgång och deras verkliga värden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet
för sådana immateriella tillgångar utgörs av deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten.
Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar på samma sätt som separat
förvärvade immateriella tillgångar.
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Anskaffning genom intern upparbetning
Koncernen tillämpar aktiveringsmodellen vilket innebär att arbetet med att ta fram en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från koncernens
forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. Samtliga utgifter för utveckling redovisas som en tillgång om
samtliga följande villkor är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas,
• företaget avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången,
• det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar,
• det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången, och
• de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt.

Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning påbörjas när
tillgången kan användas.
Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som
uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet,
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt
att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande
enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan
kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana
kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida
kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars
tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har koncernen använt
budget för de kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En
nedskrivning har omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är
fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande
enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade
värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år.
En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för
värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för
förvärvet.
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Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir,
eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen.
Eventualtillgångar
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas
av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. En
eventualtillgång redovisas inte som en tillgång i balansräkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
Redovisningsprinciper för moderföretaget
Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan:
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få
utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Andelar i intresseföretag och joint ventures
Andelar i intresseföretag och joint ventures redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
Utdelning från andelar i intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt i resultaträkningen.
Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
Valutakursdifferenser avseende monetära poster som utgör del av företagets nettoinvesteringar i utlandsverksamhet och
som värderas utifrån anskaffningsvärdet redovisas i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år
redovisas som kostnad vid det första redovisningstillfället förutsatt att företaget kan göra motsvarande avdrag enligt
Inkomstskattelagen.
Beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för en
materiell anläggningstillgång. Dessa redovisas som en avsättning då kriterierna för detta är uppfyllda.
Leasing
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.
Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom de som innefattar uppskattningar (se ovan), som
företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och som har den mest betydande
effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.
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Valutarisk
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade valutakurser.
Koncernen bedriver verksamhet på flera olika geografiska marknader och i olika valutor och är därigenom exponerad för
valutarisk. Exponeringen för valutarisk härrör huvudsakligen från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad
transaktionsexponering, och från omräkning av balansposter i utländsk valuta samt vid omräkning av utländska
dotterföretags resultaträkningar och balansräkningar till koncernens presentationsvaluta som är svenska kronor, så
kallad balansexponering.
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Not 4 Upplysning om ersättning till revisorn
Koncernen
2017

2016

Moderföretaget
2017
2016

Ernst & Young AB
revisionsuppdrag
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
övriga tjänster

179
45
71

0
0
0

140
0
0

0
0
0

PWC AB
revisionsuppdrag
övriga tjänster

100
196

18
0

100
196

18
0

Summa

591

18

436

18

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av
årsredovisningen och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt
arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.
Not 5 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2017
Medeltalet anställda

Antal
anställda

2016
Varav
antal män

Antal
anställda

Varav
antal män

Moderföretaget
Sverige

1

0

1

0

Totalt i moderföretaget

1

0

1

0

Dotterföretag
Asarina Pharma ApS

1

1

-

-

Totalt i dotterföretag

1

1

0

0

Totalt i koncernen

2

1

1

0

Koncernen
2017-12-31

Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31

Fördelning ledande befattningshavare per
balansdagen
Män:
styrelseledamöter

6

6

6

Totalt

6

6

6

2017

Löner, andra ersättningar m m

Löner och
andra
ersättningar

Moderföretaget

1 166

Dotterföretag

2 072

Totalt i koncernen

3 238

Soc kostn
(varav
pensionskostnader)

Löner och
andra
ersättning
ar

2016
Soc kostn
(varav
pensionskostnader)

613
(287)
3

712

363
(191)

616
(287)

712

363
(191)
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Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter och anställda

2017
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda

Moderföretaget

0

1 166

Dotterföretag

0

2 072

Totalt i koncernen

0

3 238

2016
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda
0

712

0

712

Pensioner
Koncernens kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 287 Tkr (191). Moderföretagets kostnad för
avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 287 Tkr (191). Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner.

Av koncernens pensionskostnader avser 0 Tkr (0) gruppens styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelse
till dessa uppgår till 0 Tkr (0).
Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 Tkr (0) gruppens styrelse och VD. Företagets utestående
pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 Tkr (0).
Avtal om avgångsvederlag
Moderbolaget och koncernen har inga avtal om avgångvederlag.
Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Ränteintäkter
Summa

Koncernen
2017
251
251

Moderföretaget
2017
2016
509
14
509

14

Not 7 Räntekostnader och liknande kostnader

Räntekostnader
Summa

Koncernen
2017
-25
-25

Moderföretaget
2017
2016
0
0
0

0
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Not 8 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Skatt på årets resultat

Koncernen
2017
4 009
4 009

Moderföretaget
2017
2016
0
0
0
0

Koncernen
2017
-32 305

Moderföretaget
2017
2016
-11 143
-7 704

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
avseende
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
avseende
Ej aktiverade underskottsavdrag
Summa
Årets redovisade skattekostnad

7 107

2 451

1 695

-19

-19

-7

0
-3 079
4 009

0
-2 432
0

1
-1 689
0

4 009

0

0

Moderbolaget har ej aktiverade underskottsavdrag uppgående till 116 696 KSEK (114 264 KSEK).
Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Nedskrivning

3 848
-3 848

3 848
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

3 848

Utgående planenligt restvärde

0

3 848

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31

341
-323

341
-323

341
0

18

18

341

-311
323
-30

-311
323
-30

-276
0
-35

-18

-18

-311

0

0

30
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Not 11 Andelar i koncernföretag
Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31
1
0
1
0

Förvärv av Asarina Pharma ApS
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

1

0

Bokfört värde
Företagets
namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

2017-12-31

2016-12-31

100%

100%

50 000

1

0

1

0

Asarina Pharma ApS
Summa
Företagets namn
Asarina Pharma ApS

Org.nr

Säte

CVR no 38 49 57 12

Köpenhamn

Not 12 Fordringar hos koncernföretag
Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31
24 775
0
24 775
0

Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

24 775

0

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Koncernen
2017-12-31
1
1
1

Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31
1
1
1
1
1
1

Avser 1 aktier med nominellt belopp om 1 000 SEK och motsvarar ett innehav om 0,33% i LFF Service AB, 556197-9211.
Aktien är pantförskriven och ger Läkemedelsföreningen Service AB att förvärva aktien till dess kvotvärde 1 000 SEK om
Asarina Pharma AB frånträder aktieägaravtalet.
Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga poster
Summa

Koncernen
2017-12-31
103
103

Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31
48
263
48

263

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga poster
Summa

Koncernen
2017-12-31
518
518

Not 16 Poster inom linjen
Koncernen och moderföretaget har inga ställda panter eller eventualförpliktelser.

Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31
518
301
518

301
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Not 17 Förvärv av dotterföretag/rörelse
Under året har dotterföretaget Asarina Pharma ApS startats.
Not 18 Upplysningar om närstående
Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.
Not 19 Händelser efter balansdagen
Bolaget har genom en nyemission i februari 2018 tillförts ca 8,9 Mkr i kontanta medel. I april genomfördes en ytterligare
emission och ytterligare 8,9 Mkr tillfördes bolaget.
Not 20 Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras

46 263 872
-9 437 539
-11 142 328
25 684 005

25 684 005
25 684 005

