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Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018 
 

Januari – mars 2018 

• FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 3,3 Mkr (2,0 Mkr) 
• Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -4,2 Mkr (-3,1 Mkr)  
• Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till -0,38 kr (-0,28 kr) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -3,6 Mkr (-2,1 Mkr) 
• Soliditeten uppgick vid kvartalets slut till 98% (99%) 

 
 
Detta är Karessa  
Karessa är ett svenskt läkemedelsbolag som genom innovation, nytänkande och en patenterad plattform för 
distribution av läkemedel via en oromucusal alginatbaserad film har som mål att utveckla och kommersialisera 
innovativa läkemedel med tydliga konkurrensfördelar. 
 
Det första terapiområdet som Karessa driver projekt inom är erektil dysfunktion där Karessas läkemedel hjälper 
par till bättre sexliv genom att mannen återfår sin sexuella förmåga.  
 
Karessas affärsmodell går ut på att kombinera beprövade, effektiva och godkända substanser med vår egen 
patenterade drug delivery plattform. Genom kombinationen skapar vi stora fördelar för såväl patienten och hans 
partner som för samhället och Karessa som bolag. För Karessa innebär det kortare tid till marknad, lägre 
utvecklingskostnader och reducerad risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. 
 
 
VD har ordet 
Stort fokus har under perioden lagts på att slutföra den kliniska prövningen med K-03/1 och att utvärdera 
resultaten, vilka publicerades den 27 mars. Det är med stor glädje vi kan konstatera att vår plattform fungerar 
som beredningsform och att den levererar läkemedelssubstans in i kroppen på ett förväntat sätt.  Utifrån 
resultaten har vi satt en plan för hur vi går vidare i projektet för att nå nästa fas parallellt med pågående 
diskussioner med potentiella samarbetspartners. 
 
Att det patent som ligger till grund för Karessas verksamhet och som ägs av Uppsalagruppen Medical AB fick 
godkännande av EPO för Europa visar ytterligare Karessas styrka och förbättrar vår IP-position.  
 
Organisationen har förstärks med en affärsdriven CFO som kommer att stärka Karessas möjligheter vad gäller 
ekonomi, finansiell kontroll och affärsutveckling. Initialt har Björn Petersson sett över våra löpande kostnader 
för att Karessa ska bli så kostnadseffektivt som möjligt men kommer sedan främst ägna sig åt affärsutveckling 
och finansiering. 
 
 
Projektstatus 
Erektil dysfunktion 
Karessas projektportfölj inom erektil dysfunktion bestod i slutet av perioden av tre projekt; K-01 (sildenafil), K-
02 (tadalafil) och K-03 (vardenafil). Alla tre projekten baseras på kända fosfodiesteras-5-hämmare (PDE-5 
hämmare) som används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär 
svårigheter med att få och behålla erektion.  Under perioden rapporterades resultaten på den kliniska prövning 
som genomfördes med K-03/1 under hösten 2017. Resultaten visar att projektet har goda möjligheter att erhålla 
bioekvivalens med Levitra 10 mg tablett. Förberedelser inför pivotal klinisk studie pågår. 
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Väsentliga händelser under kvartalet 
Godkänt patent för buckal film 
Europeiska Patentkontoret (EPO) godkände i januari Uppsalagruppen Medical ABs patentansökan kring 
beredning och tillverkning av buckala filmer baserade på alginat. I och med beviljandet av detta patent i 
Europa har Karessas licens inom området erektil dysfunktion förstärkts. Detta innebär också ett erkännande 
för Karessas drug delivery plattform och en ensamrätt för företagets produkter på samtliga stora och 
växande marknader.  

Kliniskt studieresultat  
I mars rapporterades resultaten från Karessas första kliniska studie på K-03. Studien var en fas I-studie med 
16 frivilliga friska försökspersoner med syfte att undersöka den famakokinetiska profilen för upptag av 
vardenafil. Resultaten visar att förväntade plasmanivåer uppnåddes och att beredningen är säker och 
tolererbar. Inga oväntade biverkningar rapporterades under studien. Karessa fokuserar nu på att genomföra 
en registreringsgrundande studie av K-03 vardenafil buckal film. Målet är att erhålla en konkurrenskraftig 
produkt i en ny beredningsform. 

Fortsatt stark kassa  
Vid kvartalets utgång fanns likvida medel om ca 36 Mkr vilket täcker Karessas planerade verksamhet till och 
med 2019. 

Förstärkt ledning  
Karessa har utökat sin ledning från mars med en operativ finanschef som tillför styrka inom finansiering, 
affärsutveckling och administration. 
 
 
Efter rapportperiodens slut 
Bolagstämma  
Karessa publicerade årsredovisningen för 2017 den 6 april och höll sin årsstämma den 30 april 2018.  
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Finansiell utveckling i sammandrag 
 

 
 
 
Första kvartalet januari – mars  
 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). 
 
Kostnader 
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 4 263 tkr (3 287 tkr), fördelat på administrationskostnader 563 tkr (702 
tkr), försäljningskostnader 356 tkr (606 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnader 3 344 tkr (1 979 tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -4 165 tkr (-3 122 tkr), eller -0,38 kr (-0,28 kr) per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kvartalets kassaflöde uppgick till -3 564 tkr (-2 125 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -3 594 tkr (-2 182 tkr), eller -0,32 kr (-0,19 kr) per aktie. Karessas likviditet var vid periodens slut 35 933 tkr (50 
046 tkr). 
 
Investeringar 
Under kvartalet har Karessa investerat 0 tkr (0 tkr) i materiella anläggningstillgångar. 
 
Skattemässiga underskott 
Karessas nuvarande verksamhet innebär initialt negativa resultat och skattemässiga underskott. Vid framtida 
försäljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas men i vilken mån de skattemässigt 

      jan-mar jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2017

Nettoomsättning - - -
Rörelsens kostnader -4 263 -3 287 -48 398
Forsknings- och utvecklingskostnader -3 344 -1 979 -10 882
Rörelseresultat -4 195 -3 179 -47 937
Resultat efter finansiella poster -4 165 -3 122 -47 626
Resultat efter skatt -4 165 -3 122 -47 626
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 594 -2 182 -12 688
Likvida medel på balansdagen 35 933 50 046 39 497
Eget kapital på balansdagen 170 004 218 673 174 169
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - -297

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg
Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,38 -0,28 -4,33
Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,38 -0,28 -4,33
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,33 -0,20 -1,15
Soliditet 98% 99% 98%
Eget kapital per aktie, kr 15,45 19,88 15,83
Antal anställda vid periodens slut 4 4 4
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kommer kunna avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott är inte säkert. Någon uppskjuten 
skattefordran har därför inte redovisats. Detta skulle kunna innebära en låg skattebelastning för Karessa när ett 
projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en kommersiell marknad. De skattemässiga fastställda underskotten 
i koncernens bolag uppgår till 40,7 Mkr per 31 mars. 
 
Personal 
Antalet anställda inklusive VD var vid kvartalets slut fyra. Dessutom arbetar Karessas CFO på konsultbasis. 
 
 
Moderbolaget 
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm. Karessa är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Karessa Pharma Holding AB äger samtliga 
aktier i Karessa Pharma AB (556966-7420) och Karessa Incentive AB (559114-8514). 
 
Första kvartalet januari – mars  
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 873 tkr (2 054 
tkr), varav administrationskostnaderna utgjorde 355 tkr (882 tkr), försäljningskostnaderna 155 tkr (360 tkr) och 
forsknings- och utvecklingskostnaderna 363 tkr (872 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet 188 tkr (-
1 038 tkr).  
 
Aktiekapital 
Karessas aktiekapital uppgår till 550 000 kronor fördelat på 11 000 000 utestående aktier. 
 
Aktien 
Karessa Pharma Holding ABs aktie är listad på NASDAQ First North Stockholm under kortnamnet KARE. Aktien 
har ISIN-kod SE0005506193 och ICB-klassificeringen är Subsector 4577. Remium Nordic Holding AB är Certified 
Advisor till Karessa som per den 31 mars 2018 hade knappt 5 000 aktieägare. 
 
Optionsprogram 
Karessa har enligt stämmobeslut den 29 maj 2017 infört ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner 
avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna ledande befattningshavare. En 
marknadsvärdering av programmet har skett med Black & Scholes modell för värdering av optioner. 
Teckningsoptionerna i programmet ger innehavarna rätt att senast den 29 maj 2020 teckna sammanlagt 330 000 
aktier i Karessa till en lösenkurs om 20 kr per aktie. Dotterföretaget Karessa Incentive AB tecknade sig för samtliga 
optioner, och har per 31 mars överlåtit 280 000 av dessa till nyckelpersoner allt efter beslut av styrelsen. Om 
samtliga teckningsoptioner utnyttjas skulle de nya aktierna, baserat på antal utestående aktier per 31 mars 2018, 
utgöra 3,0% av aktiekapitalet i Karessa. Aktiernas kvotvärde är 0,05 krona.  
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Karessa är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om dessa återfinns 
på sidorna 18-21 i årsredovisningen för 2017 som finns tillgänglig på hemsidan www.karessa.se. 
 
Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas 
”IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder” ersätter från och med 2018 existerande standarder relaterade till 
intäktsredovisning. Inga effekter har identifierats eftersom Karessa ännu inte har några intäkter. 
 
”IFRS 9 Finansiella instrument” ersätter ”IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering” från och med 
2018. Ingen påverkan har identifierats på redovisningen av kreditförluster eftersom Karessa ännu inte har några 
finansiella fordringar eller intäkter. 
 
”IFRS 16 Leasingavtal” ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Karessa har för närvarande inga leasingavtal 
som påverkas av detta. 
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Rapport över totalresultatet 
KARESSAKONCERNEN 
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Rapport över finansiell ställning 
KARESSAKONCERNEN 
 

 
 
 
 
 
 
  

tkr (om ej annat anges)      31 mar 31 dec
2018 2017 2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 2 100 2 800 2 240
Goodwill och immateriella rättigheter 133 945 167 445 133 945
Materiella tillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 306 88 326
Summa anläggningstillgångar 136 351 170 333 136 511
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 1 017 1 118 977
Likvida medel 35 933 50 046 39 497
Summa omsättningstillgångar 36 950 51 164 40 474
TOTALA TILLGÅNGAR 173 301 221 497 176 985

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital 170 004 218 673 174 169
Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 3 297 2 824 2 816
Summa avsättningar och skulder 3 297 2 824 2 816
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 173 301 221 497 176 985
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Rapport över förändringar i eget kapital 
KARESSAKONCERNEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

tkr (om ej annat anges) Övrigt Ansamlad Totalt
Aktiekapital tillskjutet förlust eget 

kapital kapital
Jan-mar 2017
Ingående balans 550 247 234 -25 989 221 795
Totalresultat
Periodens resultat -3 122 -3 122
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner 0
Utgående balans 550 247 234 -29 111 218 673

Jan-dec 2017
Ingående balans 550 247 234 -25 989 221 795
Totalresultat
Periodens resultat -47 626 -47 626
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner 0
Utgående balans 550 247 234 -73 615 174 169

Jan-mar 2018
Ingående balans 550 247 234 -73 615 174 169
Totalresultat
Periodens resultat -4 165 -4 165
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner - - 0
Utgående balans 550 247 234 -77 780 170 004
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Rapport över kassaflöden 
KARESSAKONCERNEN 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

     Jan-mar Jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -4 195 -3 179 -47 937
Avskrivningar 160 5 625
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - 33 500
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 035 -3 174 -13 812
  före förändringar i rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapitalet 441 992 1 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 594 -2 182 -12 688

Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - -297
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -297

Nettokassaflöde före finansiella poster -3 594 -2 182 -12 985

Finansieringsverksamheten
Erhållen och erlagd ränta 30 57 311
Tillskjutet kapital - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 57 311

PERIODENS KASSAFLÖDE -3 564 -2 125 -12 674

Likvida medel vid periodens början 39 497 52 171 52 171
Likvida medel vid periodens slut 35 933 50 046 39 497
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Resultaträkning 
MODERBOLAGET KARESSA HOLDING AB 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Jan-mar Jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning - - -
Intäkter - - -

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader -355 -822 -2 560
Försäljningskostnader -155 -360 -820
Forsknings- och utvecklingskostnader -363 -872 -1 861
Övriga intäkter och kostnader 1 029 959 5 117

Summa rörelsens kostnader 156 -1 095 -124

Rörelseresultat 156 -1 095 -124

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av andelar i dotterföretag -55 590
Ränteintäkter och räntekostnader 32 57 124
Finansnetto 32 57 -55 466

Resultat efter finansiella poster 188 -1 038 -55 590

Bokslutsdispositioner -15 710

Resultat före skatt 188 -1 038 -71 300

Skatt på årets resultat - - -

Periodens resultat 188 -1 038 -71 300
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Balansräkning 
MODERBOLAGET KARESSA HOLDING AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             31 mar  31 dec
tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 238 - 253
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 135 250 190 790 135 250
Summa anläggningstillgångar 135 488 190 790 135 503

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 5 181 6 508 1 153
Kundfordringar och andra fordringar 286 162 146
Likvida medel 33 968 48 848 37 919
Summa omsättningstillgångar 39 435 55 518 39 218
TOTALA TILLGÅNGAR 174 923 246 308 174 721

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 550 550 550
Fritt eget kapital 173 428 243 501 173 240
Summa eget kapital 173 978 244 051 173 790
Avsättningar och skulder
Skulder till koncernföretag 0 0 0
Kortfristiga skulder 945 2 257 931
Summa avsättningar och skulder 945 2 257 931
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 174 923 246 308 174 721
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Redovisningsprinciper och noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen 
(ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för 
Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. 
 
Not 2 Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet. 
 
Definitioner och nyckeltal 
Genomsnittligt antal aktier 
Det genomsnittliga antalet aktier har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier 
efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.  
 
Resultat per aktie 
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar). 
 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter skatt i relation till eget kapital. 
 
Sysselsatt kapital 
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier 
 
Kassaflöde per aktie 
Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier 
 
 
 
 
Stockholm 2018-05-22 
 
 
Styrelsen 
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Kommande rapporter 
Kvartalsrapport april – juni 2018  29 aug 2018 
Kvartalsrapport juli – september 2018  14 nov 2018 
Bokslutskommuniké för 2018 21 feb 2019 
Årsredovisning för 2018   5 apr 2019 
Ordinarie bolagsstämma 25 apr 2019 
 
 
För ytterligare information 
Kontakta gärna Michael Brobjer, VD 
08-768 22 33 
michael.brobjer@karessa.se 
Lahällsvägen 48, 183 30 TÄBY 
 
www.karessa.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:michael.brobjer@karessa.se
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Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
på sidan 13 angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl 08.30 CET. 
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