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Förvaltningsberättelse

Sammanfattning
· Nettoomsättningen under helåret uppgick till 43 093 (26 746) KSEK
· Rörelsens totala intäkter uppgick till 51 477 (29 856) KSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 1 852 (-15 681) KSEK
· Årets resultat uppgick till -2 141 (-15 686) KSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 3 461 (-18 721) KSEK
Integrums totala nettoomsättning uppgick till 43 093 KSEK, vilket är en ökning med 61% jämfört med
föregående år och den amerikanska marknaden ökade hela 140%. En mycket stark utveckling trots att
bolagets verksamhet har påverkats av den pågående Covid-19 pandemin. Framför allt har kunder i
Europa drabbats av att planerade operationer skjutits upp. Rörelseresultatet justerat för valutaeffekter
var positivt för helåret och uppgick till 4 521 KSEK (10,5%).
Bolaget har vidtagit åtgärder med tanke på den osäkra globala situationen orsakad av pandemin,
framför allt genom ett kostnadsbesparingsprogram med bland annat deltidspermittering av personal.
Integrum erhöll den 18:e december 2020 ett PMA av FDA i USA. OPRATM Implant System är därmed
det första och enda implantatet i världen att erhålla ett FDA godkännande för behandling av
amputerade ovanför knät. Det ger oss möjlighet att marknadsföra och sälja OPRATM Implant System
utan begränsningar och kan på sikt leda til att produkten blir förstahandsval för amputerade patienter
på den amerikanska marknaden.
Kommentar från VD
Integrum har haft en stark utveckling under året. Ett år vi är mycket nöjda med, då vi trots pågående
pandemi nådde vårt hitintills bästa resultat. Pandemins effekter vad gäller reserestriktioner och
uppskjutna planerade operationer samt uppbyggnad av verksamheten för att utföra behandlingarna
som åligger nya sjukhus, tar tid och har påverkat verksamheten. Det är svårt att förutspå när
pandemins effekter avtar helt men vi förväntar oss successivt en snabbare återhämtning under det
kommande verksamhetsåret, vilket innebär att kommersiella aktiviteter kan återgå till en mer normal
nivå.
I december 2020 fick OPRATM Implant System ett PMA av FDA i USA, vilket är en av de viktigaste
milstolparna i Integrums historia. Godkännandet stärkte vår position som världsledande inom
skelettförankrade proteser och ökad acceptans hos såväl specialister som patienter på den
amerikanska marknaden.
Kapitaltillskottet som erhölls i slutet av föregående räkenskapsår syftade till att stärka bolagets
finansiella ställning i den osäkra inledningen av pandemin samt säkerställa att bolaget stod rustat för
att genomföra identifierade marknadsinitiativ som driver tillväxt. Jag är mycket tacksam för det
förtroende investerarna visat.
När vi nu stänger 2020/21 ser vi med stor tillförsikt ett nytt verksamhetsår och framtiden an. Vi vill vi
tacka samtliga medarbetare för fina insatser, passion och uthållighet under ett på många sätt unikt år.
Vi ser positiva tecken på återhämtning på våra nyckelmarknader, trots viss kvarstående påverkan av
den pågående pandemin. Samtidigt driver vi en tillväxtorienterad strategi fokuserad på expansion i
främst USA och arbetar kontinuerligt med att utveckla och växla upp verksamheten.
Verksamheten
Integrum är ett medicintekniskt bolag noterat på Nasdaq First North i Stockholm som utvecklar och
marknadsför system för skelettförankrade amputationsproteser. Med operationer genomförda i fjorton
länder och efter att ha verkat i marknaden över 20 år har bolaget en världsledande ställning inom
området. Integrums unika OPRATM Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade
världen över. De positiva effekterna associerade med skelettförankrade proteser har påvisats i flera
kliniska studier. Därtill bedriver Integrum banbrytande forskning inom relaterade teknikområden och
har bland annat utvecklat tekniker för tankestyrda proteser samt behandling av fantomsmärta.
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Tillsammans utgör de olika delarna i bolagets erbjudande en helhet som förbättrar livet för personer
med amputation.
Bolaget erhöll den 18:e december 2020 ett PMA godkännande av FDA i USA. OPRATM Implant System
är därmed det första och enda implantatet i världen att erhålla ett FDA godkännande för behandling av
amputerade ovanför knät.
OPRATM Implant System säljs idag till framstäende sjukhus och kliniker världen över. I USA har center
etablerats bland annat vid ett av USA:s främsta militärsjukhus, Walter Reed National Military Medical
Center, och vid Johns Hopkins Sjukhus samt University of California San Fransisco (UCSF) Medical
Center som båda rankas bland USA:s tio främsta sjukhus. Intresset för Bolagets erbjudande och
teknik är stort och utvärderingar pågår vid ett flertal ledande sjukhus främst i USA samt på
nyckelmarknader i Europa.
Marknad
Erkännandet av osseointegration och Integrums OPRATM Implant System runt om i världen ökar.
Ledande kliniker ser en framtid där skelettförankrade proteser blir ett primärt behandlingsalternativ för
amputerade. Vår omfattande erfarenhet, med över 29 års vetenskaplig utvärdering och validering i
kontrollerade kliniska studier, är basen för strävan att förändra livet för personer som lever med en
amputerad extremitet. Detta är samtidigt en stark konkurrensfördel.
Den amerikanska marknaden utgör den största delen av Integrums tillväxt. Försäljningsutvecklingen
drivs av såväl viktiga etablerade sjukhus samt nya kunder som Froedert & Medical College of
Wisconsin, Keck Medical Center vid USC i Kalifornien och Memorial Hermann Orthopedic & Spine
Hospital i Texas. Även om flera av dessa nya kunder anslöt sig till OPRATM nätverket under årets
andra och tredje kvartal, så krävs tid för sjukhusen att bygga upp sin verksamhet kring OPRATM
Implant System.
Pandemins effekt på Integrums utveckling i USA var förhållandevis lindrig jämfört med andra länder i
världen. Intresset för behandlingen bland vårdgivare ökar stadigt och allt fler patienter hör av sig via
den digitala tjänsten Find a Hospital i sökandet efter behandling med OPRATM Implant System.
Samarbetet med Onkos Surgical har utvecklats väl och välrenommerade sjukhus som Emory
Healthcare, USC Keck Medical Center och Duke Health har anslutits till OPRATM nätverket. Flera av
sjukhusen har under året genomfört behandlingar av sina första patienter.
Tiilväxten av nya kunder fortsätter även utanför USA och försäljningen uppgick till 9,2 MSEK för
helåret. Effekterna av pandemin har varit en utmaning, utvecklingen visar dock på en förhållandevis
stadig men långsam återhämtning. Australien visade tillväxt jämfört med föregående är, trots ett par
månaders nedstängning. Detta beror sannolikt på det nyetablerade samarbetet med Prince of Wales
Private Hospital i Sydney. Två av bolagets nyckelmarknader, Österrike och Benelux, påverkades
kraftigt av pandemin. Vissa sjukhus har haft begränsad aktivitet i över ett års tid och patienterna har
visat sig vara ovilliga att resa eller besöka sjukhus. Pandemin till trots har flera centra anslutit sig till
OPRATM nätverket, bland annat tyska BG Klinik i Tubingen som är ett av 12 regionala sjukhus som tar
hand om patienter vilka har drabbats av arbetsskador och därmed får ett utökat stöd för
behandlingskostnader. Andra nya kunder är University Medical Center Groningen (UMCG) i
Nederländerna och Art Clinic, Center of Excellence i Norden.
Forskning och utveckling
Integrums e-OPRATM Implant System är den första, och för närvarande enda teknik, som inte bara kan
leverera säker fastsättning av protesen till skelettet i kombination med överlägsen styrning och
artificiell känsel, utan också kan användas med hög tillförlitlighet av patienter i det dagliga livet. Detta
är dokumenterat i vetenskapliga publikationer (t.ex. New England Journal of Medicine (2020;
382:1732-1738.DOI:10.1056/NEJMoa 1917537). NEJM är den högst rankade medicinska tidskriften i
världen.
För att utveckla och förfina teknologin ytterligare fortsätter Integrum samarbetet med sjukhus och
forskningsinstitut runtom i världen. En betydande del av arbetet finansieras genom olika typer av
forskningsanslag genom samarbeten med välrenommerade universitet som Harvard University,
Massachusetts Institute of Technology, University of Michigan, University of California San Francisco
och Brigham and Women's Hospital i USA.
US Patent and Trademark Office beviljade under året Integrum ytterligare ett patent, vilket avser en
fästanordning som möjliggör naturlig handledsrörelse för amputerade nedanför armbågen
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(trans-radiala amputerade) som behandlats med benförankrade proteser. Dessa patienter behandlas
med två implantat som placeras i de två underarmsbenen, radius och ulna. Vid denna
amputationsnivå, har benförankrade proteser potential att återställa en naturlig handledsrotation. Detta
möjliggörs genom att radius och ulna kan röra sig fritt relativt varandra, precis som en intakt arm och
hand utan amputation, medan en traditionell hylsprotes låser underarmens ben i en fix position.
Behandlingen bidrar till ökad förmåga att utöva dagliga fysiska aktiviteter och minskar behovet av
kompenserande rörelser i axeln, vilket långsiktigt ofta leder till överbelastningskador och andra
hälsoproblem.
Finans och Organisation
Integrums huvudkontor är beläget i Mölndal, Sverige. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Integrum Inc,
registrerat i och lydande under lagstiftning i staten Delaware i USA. Integrum Inc. utvecklar och
bearbetar marknaden i USA och kontoret är beläget i San Fransisco. Integrum har 18 anställda, varav
2 är placerade i USA.
Den 1 september 2020 tillträdde James Sheridan tjänsten som Head of Sales and Marketing EMEA.
James har mer än 20 års erfarenhet från försäljning av tandimplantat och senast i rollen som
Managing Director, Nordics vid Dentsply Sirona Implants.
Under året har bolaget erhållit försäkringsersättning i dotterbolaget om 2,9 MSEK, vilket redovisas som
övriga rörelseintäkter.
Finansiell information och kommentarer
Omsättning och resultat
Intäkterna under verksamhetsåret 2020/2021 uppgick till 51 477 (29 856) KSEK varav 43 093 (26 746)
KSEK avser försäljning av bolagets egenutvecklade produkter.
Försäljningsintäkter för varuförsäljning redovisas vid leverans. Försäljning av implantatsystemet står
för huvuddelen av intäkterna följt av protetik. Försäljningen härrör i huvudsak från Bolagets försäljning i
USA, Europa och Australien. Posten övriga rörelseintäkter omfattar valutakursvinster, utbetald
försäkringsersättning, erhållna offentliga bidrag i samband med pandemin samt bidrag för annan
forskning från Vinnova, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning m.fl.
Rörelsens kostnader uppgick till största delen av övriga externa kostnader där en stor del utgörs av
konsultkostnader hänförliga till förberedelse till PMA ansökan. Rörelseresultat under verksamhetsåret
2020/2021 före finansiella poster (EBIT) uppgick till -1 852 (-15 681) KSEK.
Resultat under verksamhetsåret 2019/2020 uppgick till -2 141 (-15 686) KSEK.
Det negativa resultatet beror huvudsakligen på bolagets fortsatta fokus på tillväxt.
Finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 (-18,7) MSEK. Kassaflödet efter
investeringar uppgick till -7,5 MSEK (-19,1). Under året har Bolaget tillförts nytt kapital med 2,1 (21,5)
MSEK efter emissionskostnader. Likvida medel uppgick vid årets slut till 7,7 (13,1) MSEK.
Räntebärande skulder har minskat med 0,2 (0,7) MSEK.
Bolaget hade vid utgången av året två utestående räntebärande låneskulder på totalt 0,5 (0,7) MSEK.
Under räkenskapsåret har bolaget avslutat en nyemission om 4,0 MSEK. Denna emission var
pågående vid föregående års årsbokslut, och tillförde bolaget 2,0 MSEK under de avslutade
räkenskapsåret. Totalt har bolaget tillförts 2,0 MSEK efter emissionskostnader under året.
Efter räkenskapsårets utgång har koncernen tillförts ytterligare 121 MSEK före emissionskostnader.

Transaktioner med närstående
Närstående bolag till styrelsens ordförande Rickard Brånemark har under verksamhetsåret haft avtal
om konsulttjänster med Bolaget. Transaktioner med närstående är på marknadsmässiga villkor.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Riktad Emission
Den 15 juni tillfördes Bolaget 121 MSEK (före transaktionskostnader) genom en riktad emission av
2 200 000 B-aktier.
Styrelsen i Integrum har med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 30 september
2020, beslutat om en riktad nyemission av 2 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 55 kronor per
aktie, beslutet innebär att Bolaget tillfördes cirka 121 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande,
varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande
marknadsförhållanden och efterfrågan.
Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 12,2 procent av totala antalet aktier och 9,2
procent av rösterna i Integrum. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier med 2
200 000 B-aktier från 15 538 039 till 18 038 039 (fördelat på 640 000 A-aktier och 17 398 039
B-aktier). Aktiekapitalet kommer att öka med 154 000,00 kronor från 1 108 662,73 kronor till 1 262
662,73 kronor.
Beslut från Tillväxtverket
Den 11 juni delgav Bolaget beslut från Tillväxtverket om återkrav på stöd vid korttidsarbete som
intäksfört under räkenskapsåret 2020/21.
Efter samråd med bolagets legala rådgivare är bolaget av uppfattningen att Tillväxtverkets beslut är
felaktigt och bolaget kommer överklaga beslutet. Totalt har bolaget intäktsfört 1 538 892 kr i stöd för
perioden 16 mars 2020 - 31 augusti 2020. Stödet redovisades som övriga rörelseintäkter i kvartal 2. I
årsredovisningen har övriga intäkter justerats ner med motsvarande belopp, och bokförts som
förutbetald intäkt i avvaktan på utfall på bolagets överklagan till Förvaltningsrätten.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncern
Belopp SEK
Nettoomsättning
Balansomslutning
Soliditet
Årets resultat
Definitioner: se not 23

2021-04-30
43 093
37 208
65
-2 141

2020-04-30
26 746
32 195
74
-15 686

2019-04-30
22 450
24 903
64
-24 584

2018-04-30
15 174
26 381
68
-18 358

2017-04-30
17 811
19 773
53
-5 746

2021-04-30
55 901
63 874
86
18 025

2020-04-30
24 962
44 153
83
-8 369

2019-04-30
11 150
28 962
74
-24 874

2018-04-30
13 761
31 293
74
-13 978

2017-04-30
15 927
20 098
55
-5 306

Moderföretag
Belopp SEK
Nettoomsättning
Balansomslutning
Soliditet
Årets resultat
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Integrums verksamhet är förenad med risker som kan ha väsentligt negativ inverkan på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedan sammanfattas några av Integrums huvudsakliga
risker utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande:
Marknadsrisker: Det finns en risk att intresset för Integrums produkter avtar, att kunderna väljer att
introducera dessa produkter i långsammare takt än vad Bolaget förväntar sig, att sjukhusens kapacitet
att genomföra operationer påverkas av epidemier eller andra händelser som påverkar belastningen på
sjukvården eller att produkterna inte kommer att generera intäkter som motiverar dess närvaro på
marknaden.
Säsongsrisker: Integrums försäljning påverkas av säsongsvariationer där första och tredje kvartalets
försäljning regelmässigt påverkas negativt av storhelger och semestrar.
Valutarisker: En stor del av Integrums försäljning sker i utländsk valuta vilket innebär att förändringar i
valutakurser mot SEK har påverkan på bolagets resultat.
Tillstånd och certifieringar: För att Bolagets produkter ska kunna marknadsföras och säljas på olika
marknader behöver tillstånd och/eller certifiering erhållas. Vidare kan lagstiftning eller andra regler som
rör Bolagets verksamhet eller produkter ändras vilket kan innebära att Bolaget inte längre uppfyller
relevant myndighets eller administrativt organs krav och Bolaget riskerar således att förlora eventuella
tillstånd eller godkännande som redan erhållits.
Produktkvalitet: Bristande kvalitet i Integrums levererade produkter skulle kunna medföra att
skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ effekt på Bolagets finansiella
ställning. Vidare finns en risk att bristande produktkvalitet skulle kunna resultera i minskad efterfrågan
på Bolagets produkter.
Beroende av leverantörer: Integrum är för sin verksamhet beroende av leverans av sina produkter
såsom implantatsystem samt proteskomponenter från leverantörer som är regulatoriskt godkända
och/eller certifierade av berörd myndighet. Det finns en risk att Bolagets leverantörer inte är villiga att
fortsätta samarbetet med Bolaget eller fortsätta samarbeta på likvärdiga villkor.
Ekonomiska bidrag: Integrum har erhållit ekonomiska bidrag, lån, kunnat delta i samarbeten och
forskningsprojekt och erhållit andra former av stöd till sin forskning och utveckling. Om Bolaget, helt
eller delvis, förlorar dessa stöd och/eller möjligheter att delta i forskningsprojekt kan Integrums
forskning och utveckling försenas vilket leder till att Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella
ställning påverkas negativt.
Likviditetsrisk: Samtliga ovan beskrivna risker kan sammanfalla för Integrum så att likviditetsbrist
uppstår på kort eller lång sikt. Risken varierar samtidigt i olika utvecklingsfaser.

Integrums aktie
Totalt finns 15 838 039 aktier, fördelade på 640 000 A-aktier och 15 198 039 B-aktier. A-aktierna är
inte noterade.
Varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst på
Bolagets bolagsstämma. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Inga
begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet förutom för aktier av serie A, vilka dock kan
omvandlas till aktier av serie B. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier,
teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningens
bestämmelser, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av
bolagsstämmansbemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
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Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet uppgick på balansdagen till 1 109 KSEK. Utöver aktiekapitalet finns två separata
optionsprogram av utställda teckningsoptioner riktade till styrelsen och personal på Integrum.
- Optioner utgivna 2018 ger innehavaren rätt att under perioden oktober till och med november 2021
teckna 177 000 nya aktier av serie B. Vid full konvertering tillförs Bolaget nytt kapital med 3,2 MSEK.
- Optioner utgivna 2019 ger innehavaren rätt att under perioden oktober till och med november 2022
teckna 223 250 nya aktier av serie B. Vid full konvertering tillförs Bolaget nytt kapital med 3,5 MSEK.
- Optioner utgivna 2020 ger innehavaren rätt att under perioden oktober till och med november 2023
teckna 145 100 nya aktier av serie B. Vid full konvertering tillförs Bolaget nytt kapital med 5,4 MSEK.
Integrums aktieägare 2021-04-30
Bolagets största ägare är Rickard Brånemark som genom bolaget Pericardium AB kontrollerar totalt
6,3 miljoner aktier (varav 0,6 miljoner A-aktier) vilket motsvarar 39,8% av antalet aktier och 55,8% av
antalet röster. Härutöver äger Rickard Brånemark 317 780 B-aktier privat.
Integrum-aktien på Nasdaq First North
Marknadsvärde 2021-04-30, 836 MSEK (noterade b-aktier)
Slutkurs 2021-04-30, 55,00 SEK.

Eget kapital

Koncernen
Ingående balans 2020-04-30

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat resultat
inkl årets resultat

1 056 811
1 056 811

87 318 254
87 318 254

-64 648 830
-64 648 830

-

-

2 406 628
2 406 628

51 852
51 852

-51 852
301 808
249 956

-

1 108 663

87 568 210

-64 382 737

Förändringar direkt mot eget kapital
Omräkningsdifferenser
Summa
Transaktioner med ägare
Registrering av nyemission
Optioner utgivna oktober 2020
Summa
Årets resultat

-2 140 535
Eget kapital 2021-04-30

Överkurs-

Moderföretaget
Vid årets början
Registrering av nyemission
Optioner utgivna
oktober 2020
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital

Reservfond

fond

Balanserad
vinst

1 056 811
51 852

5 000

68 599 242

-33 243 362

301 808
1 108 663

5 000

68 901 050

18 025 197
-15 218 165

Utöver aktiekapitalet finns sedan oktober 2018 utställda teckningsoptioner riktade till personal på
Integrum AB genom ett incitamentsprogram om totalt 177 000 teckningsoptioner riktade till styrelse
och anställda. Optionerna ger innehavarna rätt att teckna totalt 177 000 aktier av serie B till en
teckningskurs på 17,88 kronor per aktie under tiden 1 oktober till och med 30 november 2021.
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Vidare finns ytterligare 223 250 teckningsoptioner utställda 2019 riktade till styrelse och anställda.
Optionerna ger innehavarna rätt att teckna totalt 223 250 aktier av serie B till en teckningskurs på
15,51 kronor per aktie under tiden 1 oktober till och med 30 november 2022.
Slutligen finns ytterligare 145 100 teckningsoptioner utställda 2020 riktade till styrelse och anställda.
Optionerna ger innehavarna rätt att teckna totalt 145 100 aktier av serie B till en teckningskurs på
37,25 kronor per aktie under tiden 1 oktober till och med 30 november 2023.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 53 682 885, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i SEK
53 682 885
53 682 885

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

3
4

43 092 562
8 384 589
51 477 151

26 745 926
3 110 164
29 856 090

-8 205 104
-18 898 530
-16 570 803

-5 380 888
-23 126 131
-14 686 075

7
8

-594 708
-9 060 438
-1 852 432

-567 274
-1 776 421
-15 680 699

10
11

454 786
-742 890
-2 140 536

217 654
-215 012
-15 678 057

-2 140 536

-15 678 057

-2 140 536

-7 640
-15 685 697

-2 140 536

-15 685 697

5,9
6

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

12
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-04-30

2020-04-30

-

2 000 007

13

1 511 603

93 249

14

807 351
2 318 954

1 113 042
1 206 291

16

2 156 806
2 156 806

2 232 250
2 232 250

4 475 760

3 438 541

10 047 205
10 047 205

4 931 524
4 931 524

12 059 352
329 436
1 034 231
1 604 303
15 027 322

6 023 829
219 565
1 545 737
971 726
8 760 857

7 658 165

13 064 138

Summa omsättningstillgångar

32 732 692

26 756 519

SUMMA TILLGÅNGAR

37 208 452

32 195 067

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

17
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-04-30

2020-04-30

1 108 663
87 568 210
1 447 569
-65 830 306

1 056 811
87 318 254
-826 573
-63 822 257

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

24 294 136

23 726 235

Summa eget kapital

24 294 136

23 726 235

444 262

485 916

444 262

485 916

41 653
4 424 502
1 044 024
6 959 875

237 887
144 159
2 601 112
1 484 480
3 515 278

12 470 054

7 982 916

37 208 452

32 195 067

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

19

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Avskrivningar
Orealiserade kursdifferenser
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

2021-04-30

2020-04-30

-1 852 432

-15 678 057

594 708
-288 102
-1 545 826
-109 871

549 549
-394 963
-15 523 471
-259 618

-1 655 697

-15 783 089

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-3 341 506
-5 366 303
4 600 977

-134 565
-2 437 216
-366 224

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 762 529

-18 721 094

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1 707 371

-343 683

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 707 371

-343 683

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Optioner
Emissionskostnader
Amortering av låneskulder

2 000 000
301 815
-237 888

21 852 148
178 600
-505 899
-16 760

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 063 927

21 508 089

-5 405 973
13 064 138
7 658 165

2 443 312
10 620 826
13 064 138

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

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

Räntor
Erlagda räntor för året uppgår till 36 KSEK (f.å. 44 KSEK).

Not
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

3
4

55 901 167
4 940 107
60 841 274

24 961 819
3 110 164
28 071 983

-4 400 767
-15 040 212
-13 431 848

-4 825 258
-18 655 265
-10 611 732

7
8

-594 708
-9 060 438
18 313 301

-567 274
-1 776 421
-8 363 967

10
11

454 786
-742 890
18 025 197

217 654
-215 012
-8 361 325

18 025 197

-8 361 325

18 025 197

-7 640
-8 368 965

5,9
6

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2021-04-30

2020-04-30

-

2 000 007

13

1 511 603

93 249

14

807 351
2 318 954

1 113 042
1 206 291

15
16

520 668
1 714 157
2 234 825

520 668
1 714 157
2 234 825

4 553 779

3 441 116

8 383 425
8 383 425

3 831 931
3 831 931

1 900 766
41 436 299
239 052
1 034 231
1 388 056
45 998 404

3 017 181
22 509 372
211 255
1 545 737
971 726
28 255 271

4 938 265

6 625 081

Summa omsättningstillgångar

59 320 094

38 712 283

SUMMA TILLGÅNGAR

63 873 873

44 153 406

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

17
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2021-04-30

2020-04-30

1 108 663
5 000
1 113 663

1 056 811
51 852
5 000
1 113 663

68 599 242
-32 941 555
18 025 197
53 682 884

68 599 242
-24 874 397
-8 368 965
35 355 880

54 796 547

36 469 543

444 262
444 262

485 916
485 916

41 653
3 230 463
1 044 024
4 316 924
8 633 064

237 887
144 159
2 200 076
1 484 480
3 131 345
7 197 947

63 873 873

44 153 406

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (15 097 300 aktier)
Nyemission under registrering
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19

20
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Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Avskrivningar
Orealiserade kursdifferenser
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

2021-04-30

2020-04-30

18 313 301

-8 361 325

594 708
-288 104
18 619 905
-27 797

549 549
-325 505
-8 137 281
-259 618

18 592 108

-8 396 899

-4 551 494
-17 715 336
1 631 351

493 475
-14 406 841
52 530

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 043 371

-22 257 735

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1 707 371

-343 683

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 707 371

-343 683

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Optioner
Emissionskostnader
Amortering av låneskulder

2 000 000
301 815
-237 888

21 852 148
178 600
-505 899
-16 760

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 063 927

21 508 089

-1 686 815
6 625 081
4 938 266

-1 093 329
7 718 410
6 625 081

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

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

Räntor
Erlagda räntor för året uppgår till 36 KSEK (f.å. 44 KSEK).

Not
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Bolagets säte
Bolaget Integrum AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Mölndal i
Sverige. Huvudkontorets adress är Krokslätts Fabriker 50, Mölndal, där också styrelse har sitt säte.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns 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.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Förvärvade immateriella tillgångar
Patent

Koncern
år

Moderföretag
år

5

5

5

5

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer
Datorer

Koncern
år

Moderföretag
år

5
3

5
3

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de
enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Samtliga av koncernens leasingavtal är
operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Integrum AB (publ)

18(30)

556407-3145

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas
om till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till avista kursen per
varje dag för affärshändelserna om inte en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen
används (t.ex. genomsnittlig kurs). Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas
direkt mot eget kapital.

Ersättningar till anställda
Beskrivningen nedan exemplifierar förhållanden som kan förekomma. Beskrivningen av
redovisningsprinciperna måste anpassas och förändras utifrån tillämpade planer och förhållanden.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till
ett annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
Förmånsbestämda planer förekommer ej i koncernen.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
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underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning av varor intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. Försäljningen redovisas efter
avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material
levereras eller förbrukas.

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
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tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Integrum gör uppskattningar och bedömningar om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade
resultat- och balansposterna. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika
antaganden som ledningen och styrelsen anser vara rimliga under rådande omständigheter. I de fall
då det ej är möjligt att fastställa det redovisade värdet på tillgångar och skulder genom andra källor,
ligger sådana uppskattningar och antaganden till grund för värderingen. Om andra antaganden görs
eller andra omständigheter är för handen, kan faktiskt utfall skilja sig från dessa bedömningar.
I koncernen redovisas uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Det redovisade
värdet på dessa skattefordringar har prövats på bokslutsdagen och det har bedömts som sannolikt att
underskotten kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Underskotten förväntas kunna
utnyttjas inom en rimlig framtid.

Not 3 Nettoomsättning per geografisk marknad
2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

34 273 003
8 819 559
43 092 562

14 111 653
12 634 273
26 745 926

47 081 608
8 819 559
55 901 167

12 327 546
12 634 273
24 961 819

Koncern
Nettoomsättning per geografisk marknad
USA
Övriga världen

Moderföretag
Nettoomsättning per geografisk marknad
USA
Övriga världen

All försäljning från moderbolaget till USA utgör koncernintern försäljning.

Not 4 Övriga rörelseintäkter
2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

Koncern
Kursvinster av rörelsekaraktär
Offentliga bidrag
Försäkringsersättning
Summa

4 749 295
704 218
2 931 076
8 384 589

2 245 164
865 000
3 110 164

Moderföretag
Kursvinster av rörelsekaraktär
Offentliga bidrag
Summa

4 749 295
190 812
4 940 107

2 245 164
865 000
3 110 164
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Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

Koncern
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag
Summa

235 530
14 850
6 250
68 000
324 630

197 533
13 600
39 900

Moderföretag
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag
Summa

235 530
14 850
6 250
68 000
324 630

197 533
13 600
39 900

251 033

251 033

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 6 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
Medelantalet anställda
2020-05-012021-04-30

Varav män

2019-05-012020-04-30

Varav män

16
16

7
7

15
15

7
7

Dotterföretag
USA
Totalt dotterföretag

2
2

2
2

2
2

2
2

Koncernen totalt

18

9

17

9

Moderföretag
Sverige
Totalt moderföretaget

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

1 665 960
8 641 141
10 307 101
3 238 491
596 306

1 514 683
6 469 300
7 983 983
3 436 231
623 388

Dotterföretag
Styrelse och VD
Övriga anställda

1 678 083
1 252 226

2 120 514
174 910

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2 930 309
198 634
-

2 295 424
272 941
-

Moderföretag
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)
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Koncern
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 2)

3 344 043
9 893 367
13 237 410
3 437 125
596 306

3 635 197
6 644 210
10 279 407
3 709 172
623 388

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 104 148 (fg år 62 532) företagets ledning avseende 1
(1) personer. Inga övriga förpliktelser finns avseende ledningen.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 104 148 (fg år 62 532) företagets ledning avseende 1 (1)
personer. Inga övriga förpliktelser finns avseende ledningen.

Avgångsvederlag
För verkställande direktören finns från Bolagets sida en uppsägningstid på 6 månader och från den
anställde 6 månader. För övriga anställda gäller Lagen om anställningsskydd.

Ledande befattningshavares ersättningar
Moderföretag
Grundlön,
styrelsearvoden
Styrelsens ordförande,
Rickard Brånemark
Styrelsen ledamot Artur Aira
Styrelsen ledamot Andrew Christensen
Styrelsen ledamot Bengt Sjöholm
Styrelsen ledamot Karin Wingstrand
Styrelsen ledamot Cecilia WIkström
Styrelsen ledamot Lennart Ramberg
Styrelsen ledamot Patric Lindgren
Verkställande direktör Maria Lopez
Summa

2020/2021
Rörlig
ersättning

Övriga
ersättningar

Pensionskostnad

200 000
100 000
100 000
100 000
100 000
58 333
100 000
58 333
849 294
1 665 960

-

787 517

104 148
104 148

Grundlön,
styrelsearvoden

2020/2021
Rörlig
ersättning

Övriga
ersättningar

Pensionskostnad

Koncern

787 517

Styrelsens ordförande,
Rickard Brånemark
Styrelsen ledamot Artur Aira
Styrelsen ledamot Andrew Christensen
Styrelsen ledamot Bengt Sjöholm
Styrelsen ledamot Karin Wingstrand
Styrelsen ledamot Cecilia WIkström
Styrelsen ledamot Lennart Ramberg
Styrelsen ledamot Patric Lindgren
Verkställande direktör Maria Lopez
Andra ledande befattningshavare (1 pers)

1 573 919

104 164

Summa

3 239 879

104 164

1 627 623

104 148

Grundlön,

2019/2020
Rörlig

Övriga

Pensions-

200 000
100 000
100 000
100 000
100 000
58 333
100 000
58 333
849 294

Moderföretag

1 627 623

104 148
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styrelsearvoden
Styrelsens ordförande,
Rickard Brånemark
200 000
Styrelsen ledamot Artur Aira
100 000
Styrelsen ledamot Andrew Christensen
100 000
Styrelsen ledamot Lennart Ramberg
100 000
Styrelsen ledamot Bengt Sjöholm
58 333
Styrelsen ledamot Karin Wingstrand
58 333
Styrelsen ledamot Magnus René
41 667
Verkställande direktör Maria Lopez
856 350
Summa
1 514 683
Koncern
Grundlön,
styrelsearvoden

ersättning

ersättningar

kostnad

1 190 499

-

1 190 499

62 532
62 532

2019/2020
Rörlig
ersättning

Övriga
ersättningar

Pensionskostnad

Styrelsens ordförande,
Rickard Brånemark
Styrelsen ledamot Artur Aira
Styrelsen ledamot Andrew Christensen
Styrelsen ledamot Lennart Ramberg
Styrelsen ledamot Bengt Sjöholm
Styrelsen ledamot Karin Wingstrand
Styrelsen ledamot Magnus René
Verkställande direktör Maria Lopez
Andra ledande befattningshavare (1 pers)

1 927 740

192 774

Summa

3 442 423

192 774

200 000
100 000
100 000
100 000
58 333
58 333
41 667
856 350

2 159 256

62 532

2 159 256

62 532

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

86 076
508 632
594 708

86 076
481 198
567 274

86 076
508 632
594 708

86 076
481 198
567 274

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

Koncern
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Summa

9 060 438
9 060 438

1 776 421
1 776 421

Moderföretag
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Summa

9 060 438
9 060 438

1 776 421
1 776 421

Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

Moderföretag
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

Not 8 Övriga rörelsekostnader
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Not 9 Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Leasingavgifter
Totala leasingkostnader
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Moderföretag
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Leasingavgifter
Totala leasingkostnader
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

853 787
853 787

848 321
848 321

853 787
527 836
1 381 623

817 266
432 717
1 249 983

513 872
513 872

515 191
515 191

513 872
527 836
1 041 708

484 136
432 717
916 853

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

454 786
454 786

217 654
217 654

454 786
454 786

217 654
217 654

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

46 563
696 327
742 890

54 026
160 986
215 012

46 563
696 327
742 890

54 026
160 986
215 012

Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncern
Valutakursvinster

Moderföretag
Valutakursvinster

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncern
Räntekostnader, övriga
Valutakursförluster

Moderföretag
Räntekostnader, övriga
Valutakursförluster
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Not 12 Skatt på årets resultat
2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

-

-7 640
-7 640

-

-7 640
-7 640

Koncern
Uppskjuten skatt

Moderföretag
Uppskjuten skatt

Avstämning effektiv skatt
Koncernen
Resultat före skatt

2020/2021
2019/2020
Belopp Procent
Belopp
-2 140 536
-15 678 057

Procent

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
21,4
Effekt av andra skattesatser för utländska
dotterföretag
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ej redovisad uppskjuten skattefordran
avseende temporära skillnader
Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler
Emissionskostnader

Moderföretaget
Resultat före skatt

Procent

458 075 21,4
-3 716
-20 643
165 068

-45 024
-19 070

-4 483 923

-1 711 765

3 885 139
-

-1 687 507
-7 640
108 262
-7 640

Belopp Procent
18 025 197

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
21,4
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler
Emissionskostnader

3 355 104

-3 857 392 21,4
-15 589
2 959

Belopp
-8 361 325
1 789 324
-19 070

3 870 022
-

-1 878 516
-7 640
108 262

-

-7 640

Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning

2021-04-30

2020-04-30

5 848 357
1 504 430
7 352 787

5 848 357
5 848 357

-5 099 837
-86 076
-5 185 913

-5 013 761
-86 076
-5 099 837
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Ackumulerade nedskrivningar:
- Vid årets början

-655 271
-655 271

-655 271
-655 271

Redovisat värde vid årets slut

1 511 603

93 249

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

5 848 357
1 504 430

5 848 357
-

7 352 787

5 848 357

-5 099 837
-86 076
-5 185 913

-5 013 761
-86 076
-5 099 837

-655 271
-655 271

-655 271
-655 271

1 511 603

93 249

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning

Ackumulerade nedskrivningar:
- Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Not 14 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2021-04-30

2020-04-30

3 316 578
202 941
3 519 519

2 972 895
343 683
3 316 578

-2 203 536
-508 632
-2 712 168

-1 722 338
-481 198
-2 203 536

807 351

1 113 042

3 316 578
202 941
3 519 519

2 972 895
343 683
3 316 578

-2 203 536
-508 632
-2 712 168

-1 722 338
-481 198
-2 203 536

807 351

1 113 042

2021-04-30

2020-04-30

520 668
520 668

502 943
17 725
520 668

Not 15 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Omräkningsdifferens
Redovisat värde vid årets slut

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
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aktier.

Integrum Inc, Kalifornien, USA
Integrum Inc, Kalifornien, USA

Antal
andelar

i%
100

2021-04-30
Redovisat
värde
520 668
520 668

2020-04-30
Redovisat
värde
520 668
520 668

Not 16 Uppskjuten skatt
Koncernen 2021-04-30
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Underskottsavdrag
Koncernen 2020-04-30
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Underskottsavdrag

Moderföretaget 2021-04-30
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Underskottsavdrag
Moderföretaget 2020-04-30
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Underskottsavdrag

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

2 156 806
2 156 806

9 903 169
9 903 169

2 232 250

13 439 767

2 232 250

13 439 767

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

1 714 157
1 714 157

8 321 150
8 321 150

1 714 157

12 073 613

1 714 157

12 073 613

Totala skattemässiga underskott för koncernen uppgår till 42 510 422 kr, varav 38 393 555 kr i
Sverige. Underskotten i Sverige kan utnyttjas på obestämd tid och underskotten i dotterbolaget i USA
kan utnyttjas under minst 20 år. Av tillgängliga underskott har bedömning gjorts att 9 903 169 kr
kommer att kunna utnyttjas inom överskådlig tid varför uppskjuten skattefordran redovisats till denna
del.

Not 17 Varulager m m
Koncern
Varulager redovisat till anskaffningsvärde

Moderföretag
Varulager redovisat till anskaffningsvärde

2021-04-30

2020-04-30

10 047 205
10 047 205

4 931 524
4 931 524

8 383 425

3 831 931

8 383 425

3 831 931
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern
Övriga poster

Moderföretag
Övriga poster

2021-04-30

2020-04-30

1 604 303
1 604 303

971 726
971 726

1 388 056

971 726

1 388 056

971 726

2021-04-30

2020-04-30

41 653
444 262
485 915

147 887
485 916
633 803

41 653
444 262
485 915

147 887
485 916
633 803

2021-04-30

2020-04-30

1 488 501
1 538 892
3 932 482
6 959 875

1 252 847
1 248 510
1 013 921
3 515 278

1 320 251
1 538 892
1 457 781

868 914
1 248 510
1 013 921

4 316 924

3 131 345

Not 19 Övriga skulder till kreditinstitut
Koncern
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Moderföretag
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Personalrelaterade kostnader
Statliga bidrag för permitteringar
Övriga poster

Moderföretaget
Personalrelaterade kostnader
Statliga bidrag för permitteringar
Övriga poster

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen
Ställda säkerheter
2021-04-30

2020-04-30

Företagsinteckningar

5 250 000
5 250 000

5 250 000
5 250 000

Summa ställda säkerheter

5 250 000

5 250 000

För egna skulder och avsättningar

Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser finns.

Integrum AB (publ)
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Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Riktad Emission
Den 15 juni tillfördes Bolaget 121 MSEK (före transaktionskostnader) genom en riktad emission av 2
200 000 B-aktier.
Styrelsen i Integrum har med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 30 september
2020, beslutat om en riktad nyemission av 2 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 55 kronor per
aktie, beslutet innebär att Bolaget tillfördes cirka 121 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande,
varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande
marknadsförhållanden och efterfrågan.
Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 12,2 procent av totala antalet aktier och 9,2
procent av rösterna i Integrum. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier med 2
200 000 B-aktier från 15 538 039 till 18 038 039 (fördelat på 640 000 A-aktier och 17 398 039
B-aktier). Aktiekapitalet kommer att öka med 154 000,00 kronor från 1 108 662,73 kronor till 1 262
662,73 kronor.
Beslut från Tillväxtverket
Den 11 juni delgav Bolaget beslut från Tillväxtverket om återkrav på stöd vid korttidsarbete som
intäksfört under räkenskapsåret 2020/21.
Efter samråd med bolagets legala rådgivare är bolaget av uppfattningen att Tillväxtverkets beslut är
felaktigt och bolaget kommer överklaga beslutet. Totalt har bolaget intäktsfört 1 538 892 kr i stöd för
perioden 16 mars 2020 31 augusti 2020. Stödet redovisades som övriga rörelseintäkter i kvartal 2. I
årsredovisningen har övriga intäkter justerats ner med motsvarande belopp, och bokförts som
förutbetald intäkti avvaktan på utfall på bolagets överklagan till Förvaltningsrätten.

Not 23 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Underskrifter
Mölndal, 2021-09-02

Rickard Brånemark
Styrelseordförande

Maria Lopez
Verkställande direktör

Artur Aira

Andrew Christensen

Cecilia Wikström

Bengt Sjöholm

Karin Wingstrand

Patric Lindgren

Vår revisionsberättelse har lämnats den
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställelse på ordinarie årsstämma.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Integrum AB (publ), org.nr 556407-3145

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Integrum AB (publ) för räkenskapsåret
2020-05-01 – 2021-04-30.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 30 april 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Integrum AB (publ) för räkenskapsåret 2020-05-01 – 2021-04-30 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Göteborg den 2 september 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor
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