
Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 
	

 1 

 
 

Delårsrapport 
1 januari-30 september  
2015 
 
Karessa Pharma Holding AB (publ)  

VD Torbjörn Kemper: 
Utvecklingen av Vigressa™ – Karessas läkemedelskandidat för snabb och pålitlig 
behandling av impotens – fortskrider enligt plan. Förutsatt positiva resultat från 
de planerade registreringsgrundande studierna finns goda möjligheter till lanse-
ringar i både USA och Europa redan under 2018. 
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Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB  

1 januari-30 september 2015  
 
Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2015* 
• FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (n.a) 
• Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (n.a.) 
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,31 kr (n.a.) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,8 Mkr (n.a.) 
• Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 235,5 Mkr (n.a.) 
• Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 30 september 2015 till 66,3 Mkr (n.a.) 

 

Perioden: 1 januari – 30 september 2015* 
• FoU-kostnader för perioden uppgick till 4,4 Mkr (n.a.) 
• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -9,4 Mkr (n.a.)  
• Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,85 kr (n.a.)  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -8,6 Mkr (n.a.)  
• Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 235,5 Mkr (n.a.)  
• Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 30 september 2015 till 66,3 Mkr (n.a.)  
 
* Koncernens verksamhet inleddes den 22 augusti 2014 då Karessa Pharma Holding genom en apportemission förvärvade Karessa Pharma 
AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej. 
 

 
Väsentliga händelser under kvartalet 

• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
• Ett patent avseende Karessas läkemedelsfilm godkändes i Mexiko. Patentets giltighetstid sträcker 

sig till slutet av 2026. 

• Karessa presenterade en uppdaterad operativ plan vid investerarseminariet Next Big Thing 

• Martin Nilsson föreslås bli ny styrelseordförande i Karessa Pharma Holding AB 

• Kallelse till extra bolagstämma den 2 december 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor,  

Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm 
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VD har ordet 
 
 

Utvecklingen av Vigressa™ – Karessas läkemedelskandidat för snabb och pålit-
lig behandling av impotens – fortskrider enligt plan. Förutsatt positiva resultat 
från de planerade registreringsgrundande studierna finns goda möjligheter till 
lanseringar i både USA och Europa redan under 2018. 
 

Karessa presenterade sin uppdaterade ope-
rativa plan för Vigressa™ vid ett välbesökt 
investerarseminarium med över 100 delta-
gare i Stockholm i november. De begränsade 
kliniska prövningar som återstår innan en 
registreringsansökan kan lämnas in planeras 
att starta under andra kvartalet 2016, och 
övergripande data bedöms kunna presente-
ras redan under fjärde kvartalet samma år. 
En registreringsansökan skulle därför kunna 
lämnas in under första kvartalet 2017. Pro-
duktionen av Vigressa™ kommer utföras av 
en extern leverantör och Karessa ligger nu i 
slutförhandlingar inför val av tillverkare, för 
att ha en tillräcklig mängd av produkten på 
plats i god tid inför starten av de kliniska 
prövningarna. Vi bedömer att produktions-
kostnaden kommer bli mycket begränsad i 
jämförelse med ett framtida marknadspris 
för produkten.  

 
Parallellt med utvecklingsarbetet fortsätter 

vi att träffa potentiella kommersiella part-
ners som kan ta ansvar för de kommande 
lanseringarna av Vigressa™ runt om i värl-
den. Många företag kontaktar oss spontant, 
men vi bedriver även aktiv marknadsföring 
av projektet – senast i samband med den 
stora läkemedelskongressen CPhI i Madrid. 
Där hade vi möjlighet att träffa ett stort antal 
globala och regionala läkemedelsföretag 
som önskar fortsatt kontakt med oss i avvak-
tan på resultaten från de planerade kliniska 
prövningarna.  

 

Ett starkt patentskydd är en förutsättning 
för att uppnå attraktiva villkor i framtida li-
censavtal och i november fick vi det gläd-
jande beskedet att ett nyckelpatent för vår 
unika drug delivery-plattform godkänts i 
Mexiko. Våra patentansökningar och bevil-
jade patent täcker nu stora delar av den glo-
bala marknaden, vilket kan ge oss marknads-
exklusivitet fram till 2029 i USA och 2026 i 
Europa och stora delar av Asien. 

 
Marknaden för impotensläkemedel är värd 

över 35 miljarder kronor. Vigressa™ har en 
unik potential att hjälpa patienter till en 
snabb och säker effekt och vägen till ett 
marknadsgodkännande är betydligt mindre 
osäker, resurs- och tidskrävande än för ett 
traditionellt läkemedelsprojekt. Karessa har 
medarbetare med lång erfarenhet av fram-
gångsrik läkemedelsutveckling, men också 
den nödvändiga kommersiella kompetensen 
för att maximera värdet av projektet i sam-
band med en utlicensiering. Dessutom har vi 
finansiella resurser att ta vårt första projekt 
hela vägen fram till ett marknadsgodkän-
nande. Sammantaget gör detta att jag bedö-
mer förutsättningarna som utmärkta för en 
fortsatt effektiv och professionell utveckling 
för att nå vårt mål – en framgångsrik lanse-
ring av Vigressa™ redan under 2018.  

 
Stockholm, 19 november 2015 
 
Torbjörn Kemper 
Vd 
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Om Karessa 

 
 
Problemet  
Varannan man över 40 år lider av impotens1. Viagra (sil-
denafil) är idag ett av de mest använda läkemedlen för att 
förbättra erektionsförmågan, men eftersom det ges i tablett-
form måste substansen först lösas upp i magsäcken, tas upp i 
blodet och sedan passera levern innan den tar sig vidare till 
rätt plats i kroppen. Det här är en onödig omväg som gör att 
det många gånger tar lång tid innan man uppnår rätt kon-
centration av läkemedlet i blodet, framför allt om tabletten 
måste samsas med föda i magsäcken. Då kan det till och med 
ibland vara svårt att överhuvudtaget uppnå den önskade 
koncentrationen i blodet2. Att vara osäker på om och när ef-
fekten sätter in kan ställa till problem i sexlivet. 
 
Lösningen  
Vigressa är en tunn bioorganisk film som laddas med den 
aktiva substansen i Viagra. Filmen är betydligt mindre än ett 
frimärke och placeras under läppen. Där löses den snabbt 
upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tar 
sig direkt ut i blodbanan. Helt oberoende av om man nyss 
ätit en god middag. Vigressa tar helt enkelt en genväg i krop-
pen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och åter-
skapa ett normalt sexliv.  
 
Status 
Den unika teknologin för att ladda impotensläkemedel i en 
bioorganisk film skyddas av patent och patentansökningar 
på de allra flesta potentiella marknaderna. Vigressa har tes-
tats utförligt i laboratorier och nu återstår endast två mindre 
kliniska prövningar innan en registreringsansökan kan läm-
nas in. Dessa prövningar beräknas starta i början av 2016 och 
avslutas under samma år. Karessa bedriver dessutom ett se-
parat projekt baserat på den aktiva substansen i impotenslä-
kemedlet Cialis. 
 
Framtiden  
Intresset för att investera i Karessa har varit stort och bolaget 
har säkrat finansiella resurser för att slutföra den kliniska ut-
vecklingen av sin två första produkter. Förutsatt ett positivt 
utfall i den planerade kliniska prövningen med Vigressa, pla-
nerar Karessa en utlicensiering till större läkemedelsbolag 
som kan ansvara för den globala lanseringen. I gengäld kan 
Karessa erhålla delbetalningar samt en royalty på framtida 
försäljning. Ett sådant upplägg kan generera betydande 
kassaflöden utan att Karessa behöver ta den ekonomiska ris-
ken att sätta upp en egen global marknadsorganisation.  
 
 

  

                                                             
1 http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=215 
2 Fass 2015 
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Projektstatus 

 
Vigressa™ (K-01) 
• Vigressa™ består av Karessas unika bioorganiska film laddad med sildenafil – den aktiva substansen i 

Viagra. 
• Patent och patentansökningar ger ett gott immaterialrättsligt skydd fram till 2026 på de för bolaget 

viktigaste marknaderna. Patent för Karessas läkemedelsfilm erhölls nyligen för Mexiko. Sedan tidi-
gare har Karessa erhållit patentskydd i USA, Australien, Kanada, Kina, Israel, Japan, Nya Zeeland, 
Ryssland, Sydafrika, Sydkorea och Sverige. I Europa är patentansökan inlämnad och under  
behandling. 

• Prekliniska studier styrker produktkonceptet. 
• Förberedelser inför produktion av läkemedel till de planerade registreringsstudierna befinner sig i ett 

sent skede. Slutförhandlingar pågår inför val av tillverkare och en tech transfer beräknas utföras un-
der första kvartalet 2016.  

• Den kliniska utvecklingsplanen har färdigställts i samarbete med extern expertis.  
• Två registreringsgrundande kliniska prövningar för att utvärdera biotillgänglighet och inverkan av 

födointag i jämförelse med sildenafil i tablettform planeras att påbörjas under andra kvartalet 2016. 
Studierna kommer ligga till grund för registreringsansökningar i USA och Europa.  

• Övergripande resultat från de kliniska prövningarna beräknas bli tillgängliga under fjärde kvartalet 
2016 och en registreringansökan kan komma att lämnas in under första kvartalet 2017 i USA och 
Europa. 

•  Inledande kontakter med potentiella licenspartners har tagits.  

 
K -02 
• K-02 består av Karessas unika bioorganiska film laddad med tadalafil – den aktiva substansen i ett 

annat storsäljande impotensläkemedel, Cialis.  
• Patent och patentansökningar ger ett gott immaterialrättsligt skydd fram till 2026 på de för bolaget 

viktigaste marknaderna. Patent för Karessas läkemedelsfilm erhölls nyligen för Mexiko. Sedan tidi-
gare har Karessa erhållit patentskydd i USA, Australien, Kanada, Kina, Israel, Japan, Nya Zeeland, 
Ryssland, Sydafrika, Sydkorea och Sverige. I Europa är patentansökan inlämnad och under  
behandling. 

• Prekliniska studier styrker produktkonceptet. 
• Förberedelser inför produktionsstart pågår.  
• Synergier med projektet Vigressa™ ger möjlighet till en snabbare produktutveckling av K-02.  
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Finansiell utveckling 

 
 
Kvartalet juli-september 
Nettoomsättning 
Koncernens övriga rörelseintäkter för det tredje kvartalet 
uppgick till 144 tkr. 
 
Kostnader 
Kostnaderna under tredje kvartalet uppgick till 2 943 tkr, 
fördelat på administrationskostnader 730 tkr, försälj-
ningskostnader 795 tkr och forsknings- och utvecklings-
kostnader 1 418 tkr. Orsaken till den stora andelen för-
säljningskostnader under kvartalet är deltagande på mäs-
sor och events. 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -3 434 tkr eller -
0,31 kr per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet uppgick till -2 550 tkr eller -0,23 kr per aktie 
och kassaflödet från den löpande verksamheten för kvar-
talet uppgick till -2 780 tkr eller -0,25 kr per aktie. Ka-
ressas likviditet vid periodens slut uppgick till 25 848 tkr 
eller 66 310 tkr inklusive långfristiga finansiella place-
ringar. Under oktober månad har finansiella placeringar 
realiserats med ungefär den vinst som redovisas ackumu-
lerat per 30 september 2015. 
 
Investeringar 
Under kvartalet har Karessa investerat 0 tkr i immateri-
ella eller materiella anläggningstillgångar.. 

 
Perioden januari-september 
Nettoomsättning 
Koncernens övriga rörelseintäkter för perioden uppgick 
till 144 tkr. 
 
Kostnader 
Kostnaderna för perioden uppgick till 9 761 tkr, fördelat 
på administrationskostnader 2 770 tkr, försäljningskost-
nader 2 616 tkr och forsknings- och utvecklingskostnader 
4 375 tkr.  
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -9 379 tkr eller -
0,85 kr per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet uppgick till -8 411 tkr eller -0,76 kr per aktie 
och kassaflödet från den löpande verksamheten för peri-
oden uppgick till -8 641 tkr eller -0,79 kr per aktie. Ka-
ressas likviditet vid periodens slut uppgick till 25 848 tkr 
eller 66 310 tkr inklusive långfristiga finansiella place-
ringar.  
 
Investeringar 
Under perioden har Karessa investerat 0 tkr i immateri-
ella eller materiella anläggningstillgångar. 
 

Eget kapital 
Eget kapital i Karessakoncernen uppgick vid kvartalets 
slut till 235 473 tkr eller 21,41 kr per aktie. Soliditeten 
per 2015-09-30 var 99%. 
 
Skattemässiga underskott 
Karessas nuvarande verksamhet förväntas initialt inne-
bära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det 
finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som ta-
lar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i 
framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av 
underskotten, varför uppskjuten skattefordran ej har re-
dovisats. Vid en försäljning av en läkemedelskandidat 
förväntas vinster kunna redovisas vilka för närvarande 
bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot ti-
digare års skattemässiga underskott vilket skulle komma 
att innebär en låg skattebelastning för Bolaget när ett 
projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en kommer-
siell marknad. De skattemässiga fastställda underskotten 
i koncernens bolag uppgår till 2 875 tkr per sista decem-
ber 2014. 
 
Personal 
Antalet anställda i koncernen vid kvartalets utgång upp-
gick till 5 varav 2 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 to-
talt tre bolag. Karessa äger samtliga aktier i Pertubatio 
AB (556966-7420) som i sin tur äger samtliga aktier i 
Karessa Pharma AB (556959-2891). 
 
Kvartalet april-juni 
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 
0 tkr.  
 
Kostnaderna uppgick till 1 254 tkr, varav administrat-
ionskostnader utgjorde 846 tkr, försäljningskostnader 
127 tkr och forsknings- och utvecklingskostnader 281 
tkr.  
 
Resultatet efter finansiella poster var för kvartalet -1 139 
tkr.  
 
Perioden januari-juni 
Omsättningen i moderbolaget under perioden uppgick till 
0 tkr.  
 
Kostnaderna uppgick till 4 731 tkr, varav administrat-
ionskostnader utgjorde 3 311 tkr, försäljningskostnader 
466 tkr och forsknings och utvecklingskostnader 954 tkr.  
 
Resultatet efter finansiella poster var för perioden -2 243 
tkr.  
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Likviditeten i moderbolaget per 2015-09-30 var 24 421 
tkr eller 64 627 tkr inklusive långfristiga finansiella pla-
ceringar. Under oktober månad har finansiella place-
ringar realiserats med ungefär den vinst som redovisas 
ackumulerat per 30 september 2015. 
 
Eget kapital uppgick per 2015-09-30 till 245 039 tkr eller 
99% soliditet. 
 
 

Aktiekapital 
Karessas aktiekapital uppgår till 550 000 kronor fördelat 
på 11 000 000 utestående aktier. 
 
Aktien 
Karessa Holdings aktie är listad på First North under 
kortnamnet KARE. Aktien har ISIN-kod SE0005506193. 
Karessas ICB-klassificeringar Subsector 4577. Remium 
Nordic AB är Certified Adviser. Bolaget hade per den 30 
september 2015 cirka 5 700 aktieägare. 

  



Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 
	

 8 

 
Finansiell utveckling i sammandrag 

KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 
juli-sept 

2015 
 jan-sept  

2015 
22 aug 2013- 

31 dec 2014 

Nettoomsättning - - - 
Rörelsens kostnader -  - 
Forsknings- och utvecklingskostnader -2 943  -9 761 
Rörelseresultat -1 418  -4 375 
Resultat efter finansiella poster -2 799  -9 617 
Resultat efter skatt -3 434  -9 379 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 434  -9 379 
Resultat per aktie, kr -2 780  -8 641 

    
Likvida medel inkl långfristiga finansiella  
placeringar på balansdagen 66 310 66 310 74 559 
Soliditet 99% 99% 99% 

    

Nyckeltal    

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg 
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - 2 800 
Soliditet 99% 99% 99% 
Antal anställda vid periodens slut 5 5 2 
Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,31 -0,85 -0,56 
Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,31 -0,85 -0,56 
Eget kapital per aktie, kr 21,41 21,70 22,24 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per ak-
tie, kr -0,25 -0,79 -0,53 
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Rapport över totalresultatet 

KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 
juli-sept 

2015 
jan-sept 

 2015 
22 aug 2013 –  

31 dec 2014 

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning - - - 
Övriga rörelseintäkter 144 144 - 
Summa rörelsens intäkter 144 144 - 
    

Rörelsens kostnader    
Administrationskostnader -730 -2 770 -1 363 
Försäljningskostnader -795 -2 616 -398 
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 418 -4 375 -1 505 
       
Summa rörelsens kostnader -2 943 -9 761 -3 266 
       
Rörelseresultat -2 799 -9 617 -3 266 
    
Resultat från finansiella investeringar    
Finansnetto -635 238 333 
       
Resultat efter finansiella poster -3 434 -9 379 -2 933 
    
Skatt på årets resultat - - - 
       
Periodens resultat -3 434 -9 379 -2 933 
    
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -3 434 -9 379 -2 933 
Varav minoritetens andel - - - 
    
Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 11 000 11 000 5 201 
    
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning 11 305 11 305 5 506 
    
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,34 -0,88 -0,56 
    
    

Rapport över totalresultatet    

TKR (om ej annat anges) 
juli-sept 

2015 
jan-sept 

2015 
22 aug2013 – 

 31 dec 2014 
tkr (om ej annat anges)    
    
Periodens resultat -3 434 -9 379 -2 933 
    
Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt    
Periodens totalresultat -3 434 -9 379 -2 933 
    
Hänförligt till moderbolagets aktieägare -3 434 -9 379 -2 933 
Minoritetsintresse - - - 
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Rapport över finansiell ställning 

KONCERNEN 
 
TKR (om ej annat anges) 30 sept 2015 31 juni2015 31 dec 2014 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Immateriella tillgångar    
Balanserade utvecklingsutgifter 2 800 2 800 2 800 
Goodwill & Immateriella rättigheter 167 445 167 445 167 445 
Finansiella tillgångar    
Långfristig placering 40 462 41 097 40 300 
Summa anläggningstillgångar 210 707 211 342 210 545 
    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar och andra fordringar 954 847 1 114 
Likvida medel 25 848 28 398 34 259 
Summa omsättningstillgångar 26 802 29 245 35 373 
       
TOTALA TILLGÅNGAR 237 509 240 587 245 918 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital       
Eget kapital 235 473 238 677 244 622 
Avsättningar och skulder    
Långfristiga skulder - - - 
Kortfristiga skulder 2 036 1 910 1 296 
Summa avsättningar och skulder 2 036 1 910 1 296 
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 237 509 240 587 245 918 
 

Rapport över förändringar i eget kapital  
KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) Aktiekapital 

Övrigt till-
skjutet 
kapital 

Ansamlad 
förlust 

Totalt eget 
kapital 

Karessakoncernen, 1 jan 2015-30 juni 2015     
     
Ingående balans 2015-01-01 550 247 005 -2 933 244 622 
Totalresultat     
Periodens resultat   -2 669 -2 669 
Transaktioner med aktieägare     
Nyemissioner - -   0 
Utgående balans 2015-03-31 550 247 005 -5 602 241 953 
Totalresultat     
Periodens resultat   -3 276 -3 276 
Transaktioner med aktieägare     
Nyemissioner         
Utgående balans 2015-06-30 550 247 005 -8 878 238 677 
Totalresultat     
Periodens resultat   -3 434 -3 434 
Transaktioner med aktieägare    0 
Erhållna optionspremier   230   230 
Utgående balans 2015-09-30 550 247 235 -12 312 235 473 
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Kassaflödesanalys 

KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 
1 juli-30 sept 

2015 
1 jan-30 sept 

2015 
22 aug 2013- 

31 dec 2014 
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat efter finansiella poster -3 434 -9 379 -2 933 
Avskrivningar  - - 
Orealiserade värdeförändringar på placeringar 635 -162 -333 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 799 -9 541 -3 266 
före förändringar i rörelsekapitalet    
Förändringar i rörelsekapitalet 19 900 515 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 780 -8 641 -2 751 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan - - 55 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - -2 800 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - -40 300 
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -43 045 
       
Nettokassaflöde före finansiella poster -2 780 -8 641 -45 796 
    
Finansieringsverksamheten    
Tillskjutet kapital 230 230 80 055 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 230 230 80 055 
       
PERIODENS KASSAFLÖDE -2 550 -8 411 34 259 
    
Likvida medel vid periodens början 28 398 34 259 0 
Likvida medel vid periodens slut 25 848 25 848 34 259 
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Resultaträkning 

MODERBOLAGET 
 

TKR (om ej annat anges) 
1 juli-30 sept 

2015 
1 jan-30 sept 

2015 
22 aug 2013- 

31 dec 2014 

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning - - - 
Intäkter - - - 
    
Rörelsens kostnader    
Administrationskostnader -846 -3 311 -1 123 
Försäljningskostnader -127 -466 -147 
Forsknings- och utvecklingskostnader -281 -954 -309 
Övriga intäkter och kostnader 750 2 250 1 000 
    
Summa rörelsens kostnader -504 -2 481 -579 
       
Rörelseresultat -504 -2 481 -579 
    
Resultat från finansiella investeringar    
Finansnetto -635 238 333 
       
Resultat efter finansiella poster -1 139 -2 243 -246 
    
Skatt på årets resultat - - - 
       
Periodens resultat -1 139 -2 243 -246 
 

Balansräkning 
Moderbolaget 
  30 sept  31 juni  31 dec 
TKR (om ej annat anges) 2015 2015 2014 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 170 200 170 200 170 200 
Långfristiga placeringar 40 462 41 250 40 300 
Summa anläggningstillgångar 210 662 211 450 210 500 
    
Omsättningstillgångar    
Fordringar hos koncernföretag 13 830 7 983 6 092 
Kundfordringar och andra fordringar 81 3 281 207 
Likvida medel 24 421 27 955 33 955 
Summa omsättningstillgångar 38 332 39 219 40 254 
TOTALA TILLGÅNGAR 248 994 250 669 250 754 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
Bundet eget kapital 550 550 550 
Fritt eget kapital 244 745 246 332 246 759 
Summa eget kapital 245 295 246 882 247 309 
Avsättningar och skulder    
Långfristiga skulder - - - 
Skulder till koncernföretag 2 700 2 700 2 700 
Kortfristiga skulder 999 1 087 745 
Summa avsättningar och skulder 3 699 3 787 3 445 
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 248 994 250 669 250 754 
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Redovisningsprinciper och noter 
 
 

Not 1: Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport är för koncernen upp-
rättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och 
Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så 
som antagits av EU. För moderbolaget har 
Årsredovisnings-lagen (ÅRL) och Rådet för 
Finansiell Rapporterings rekommendation 
RFR2 Redovisning för juridiska personer till-
lämpats.  
 
Not 2: Transaktioner med närstående  
Inga transaktioner med närstående har skett 
under kvartalet.  
 
Not 3: Definitioner och nyckeltal  
Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat 
med genomsnittligt antal aktier  
 
Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnitt-
liga antalet aktier i Karessa Pharma Holding 
AB har beräknats utifrån en viktning av det 
historiska antalet utestående aktier i Karessa 
Pharma Holding AB efter varje genomförd 
nyemission gånger antal dagar som respek-
tive antal aktier varit utestående.  
 
Soliditet: Eget kapital i förhållande till ba-
lansomslutningen (totala tillgångar)  
 
Avkastning på eget kapital: Resultat före 
skatt i relation till eget kapital  
 
Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat ef-
ter finansnetto i relation till sysselsatt kapital  
 
Sysselsatt kapital: Totala tillgångar minus ej 
räntebärande skulder  
 
Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat 
med antal aktier på balansdagen  
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
per aktie: Kassaflöde från den löpande verk-
samheten dividerat med genomsnittligt antal 
aktier  
 
Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde di-
viderat med genomsnittligt antal aktier  

 
Styrelsen och verkställande direktören för-
säkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av företagets verksamhet, ställning 
och resultat.  
 
 
Stockholm 2015-11-19  
 
Styrelsen  
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål 
för granskning av bolagets revisorer.  
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Om Karessa Pharma Holding AB 
Karessas unika teknologi gör att läkemedel kan ta en  
genväg till rätt plats i kroppen. Målet med bolagets längst  
framskridna projekt – Vigressa – är att ge en snabb och  
mer pålitlig effekt av dagens ledande läkemedel mot  
impotens. En registreringsgrundande klinisk prövning  
beräknas kunna genomföras redan under 2016.  
Karessas aktie är listad på Nasdaq First North.  
Remium Nordic AB är bolagets  
Certified Adviser.  
 
För mer information, se www.karessa.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karessa Pharma Holding AB 
Lahällsvägen 48 

183 30 Täby 
www.karessa.se 
info@karessa.se 


