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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till - 5 809 (-1 296) KSEK
• Resultat före skatt uppgick till -5 924 (-1 355) KSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -1,31 (-0,42) SEK
• Soliditeten uppgick per den 30 september till 67,7%

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till - 1 048 (-302) KSEK
• Resultat före skatt uppgick till -1 116 (-320) KSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,10) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2016
• Ytterligare ett terapiområde – allergi – har valts ut för fortsatt analys och tekniska studier i   
  samverkan med Enorama Pharmas R&D-partner. Arbetet med att identifiera fler möjliga 
 tillämpningsområden fortgår.
• Den sensoriska analysen av Enorama Pharmas nikotintuggummin och två existerande   
 produkter på marknaden har inletts som planerat. 
• Tekniska defekter på testutrustningen som uppstod under semesterperioden är en   
 bidragande orsak till en försening av bioekvivalensstudien. Problemet är löst och studien  
 beräknas  kunna starta under 2016, vilket innebär att den övergripande tidplanen står fast.
• Under perioden inleddes arbetet med att utveckla två nya innovativa och användarvänliga
  förpackningslösningar som alternativ till blisterförpackningen. Tester kommer att ske i
 samråd med utvalda leverantörer.
• Säljarbetet har intensifierats under perioden, bland annat genom deltagande på 
 branschmässan CPHI i Barcelona.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Resultatet av den sensoriska analysen utföll positivt och bekräftar att bolagets prototyper 
 lever upp till målet att erbjuda konsumenter ett mjukare nikotintuggummi med större 
 smakupplevelse genom hela tuggperioden.

*  Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 534 955 aktier. 
   Resultat per aktie per 2015-12-31 var -0,18 SEK. 
* Antalet aktier per 2016-09-30 uppgick till 4 534 955 (3 200 000 samma period
   föregående år justerat för split). Det genomsnittliga antalet aktier under året       
   uppgår till 4 107 478.
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VD HAR ORDET

Trots semesterperioden så har det tredje kvartalet varit 
intensivt. För det första så har bolagets första produkt 
– nikotintuggummit – passerat en viktig milstolpe. För det 
andra har vi tagit det strategiska beslutet att inleda arbetet 
med ett nytt tillämpningsområde, allergisk rinit, där vi ser att 
det medicinska tuggummit kan vara ett utmärkt sätt att tillföra 
läkemedel som lindrar allergiska besvär. Och sist men inte 
minst så har säljarbetet intensifierats tack vare att bolaget har 
tillförts större resurser.

Under den tredje kvartalet 2016 har arbetet med att 
färdigställa Enorama Pharmas första produkt – ett nytt 
nikotintuggummi baserat på en helt ny tillverkningsteknik – 
intensifierats. Den sensoriska analysen som inleddes under 
perioden på Teknologisk Institut i Danmark gav positivt besked 
i oktober. Vårt mål har varit att skapa ett medicinskt tuggummi 
med en tugg- och smakupplevelse som gör det attraktivt för 
konsumenter att använda produkten. Testet visar att vår pro-
dukt motsvarar våra förväntningar.

Även om vi drabbades av förseningar på två-tre månader på 
grund av tekniska problem med testutrustningen, räknar vi 
med att pilotstudien är klar i år och att både stabilitetsstudien 
och bioekvivalensstudien inleds under det fjärde kvartalet. Vi 
arbetar för att minimera konsekvenserna av förseningen och 
den övergripande tidplanen med målet att lansera bolagets 
första produkt under 2018 ligger fast.

MATS RÖNNGARD VD, ENORAMA PHARMA

Allergiska besvär lämpar sig väl för medicinska tuggummin, 
eftersom det medger potentiellt snabbare upptag av den 
verksamma substansen, är enkelt för patienten att hantera och 
motverkar muntorrhet som är en vanlig biverkning. Det finns 
allergiläkemedel, vars patent har gått ut, som kan vara lämpliga 
att tillföra med hjälp av tuggummin. 
Marknaden är stor: 30-40 procent av världens befolkning lider 
av allergi, enligt World Allergy Organisation. Det arbete vi nu 
inleder tillsammans med våra partners handlar om att 
utvärdera olika möjligheter. Målet är att vi senast till sommaren 
2017 ska ta beslut om utveckling av en prototyp för det första 
medicinska tuggummit som lindrar allergi för att senare kunna 
inleda tester.

I början av oktober besökte vi CPHI i Barcelona, den ledande 
europeiska mässan för läkemedelsindustrin med drygt 30 000 
besökare. Den respons vi möter där, liksom vid andra 
kontakter med potentiella kunder, är mycket positiv. Det finns 
stort intresse för vår produkt, vilket bekräftar möjligheten för 
att vi kommer att kunna ingå fler avtal som säkerställer ett bra 
mottagande på marknaden vid lanseringen 2018. 
Vi ser ljust på framtiden!
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ENORAMA PHARMAS VERKSAMHET

OM VERKSAMHETEN
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus 
på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administra-
tion av beprövade läkemedelsubstanser. Enoramas mål är att 
bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medi-
cinska tuggummin.

AFFÄRSIDÉ
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga medicinska tug-
gummin som innehåller beprövade substanser och erbjuda 
dessa som Private Label. Fördelarna med medicinska tug-
gummin är att de erbjuder ett potentiellt snabbare upptag av 
den verksamma substansen, samt att de är enkla att använda 
för patienten och är populära inte minst bland ungdomar. 
Bolagets produkter kommer att registreras som läkemedel.

AFFÄRSMODELL
Enorama Pharma kommer att ansvara för och kontrollera 
produktutvecklingen och produktionen men överlåter lokala 
marknadsaktiviteter till dess kunder. Marknaden och distribu-
tionspartners är större läkemedels-, tobaks- och Fast Moving 
Consumer Goods-företag, såväl som apotek och livsmedels- 
butiker. Produktionen kommer att hanteras av en anlitad
CMO. Bolagets in-housekompetens kommer att hantera R&D, 
logistik och marknadsdata samt nyckelkunder. Genom denna 
affärsmodell minimeras marknadsrisken och investerings-
behovet samtidigt som kunderna erbjuds en unik produkt som 
kan säljas till en attraktiv prisnivå, vilket i sin tur borgar för goda 
marginaler.

PRODUKTER FÖR RÖKAVVÄNJNING
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt nikotin-
tuggummi i olika smaker som ska erbjudas globalt. Enorama 
Pharma skapar ett tuggummi som är lika uppfriskande som 
ett konfektyrtuggummin och har samma medicinska effekt 
som andra nikotintuggummin.  Bolaget genomför studier 
för administration av nikotin via tugggummi med sikte på att 
lansera bolagets första nikotintuggummi under 2018. Enorama 
Pharma har ingått ett partnerskap med ett läkemedelsföretag 
som har erhållit rättigheterna att sälja Bolagets produkter till 
vissa marknader i Europa genom apotekskedjor med vilka 
läkemedelsbolaget har avtal med.

PRODUKTER SOM LINDRAR ALLERGISKA BESVÄR
Enorama Pharma har valt allergisk rinit som ett tillämpnings-
område.Utvärderingsarbetet som ett led i prototypsutveck-
lingen, har inletts tillsammans med bolagets forsknings- och 
utvecklingspartner, med sikte på att senast till sommaren 2017 
kunna ta beslut om att gå vidare med nödvändiga studier 
och analyser. Allergisk rinit är ett inflammatoriskt tillstånd som 
framkallas av en allergisk reaktion i nässlemhinnan och som 
finns hos uppskattningsvis en tredjedel av befolkningen.

Enorama Pharma avser att utveckla administrationsplattformen 
för andra läkemedel som gynnas av att administreras via mun-
nens slemhinnor och ger snabb effekt.

www.enorama.se
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FINANSIELL UTVECKLING

INTÄKTER OCH RESULTAT
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma under perioden  
uppgick till 0 (0). Bolaget beräknas generera intäkter 2018

Resultat
Kvartalets rörelseresultat -1 048 (-320) KSEK  
Rörelseresultatet för årets nio första  
månader - 5 809 (-1 296) KSEK   
I rörelseresultatet ingår aktivering av utvecklingskostnader 
med 3 905 (0) jämfört med föregående år.

Personalkostnader för kvartalet -454 (-3) KSEK  
Personalkostnader för årets nio första
månader -1 020 (-7) KSEK
Den stora avvikelsen i personalkostnader mot föregående år 
beror på att det under 2015 inte fanns någon anställd personal 
i bolaget.
Övriga externa kostnader i kvartalet -809 (-299) KSEK  
Övriga externa kostnader för årets nio första månader 
-5 531 (-1 290) KSEK    
 
Kostnaderna är kopplade till utvecklingsarbetet som har inten-
sifierats jämfört med motsvarande period föregående år. Samt 
notering på Nasdaq First North.   
 
Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -1 116 (-320) KSEK  
Resultat före skatt uppgick för årets nio första månader 
till -5 924 (-1 355) KSEK     
      

FINANSIELL STÄLLNING
Soliditeten var 67,7 (34,3) procent den 30 september 2016
 och det egna kapitalet 10 992 (1 305) KSEK jämfört med före-
gående år. Likvida medel uppgick till 6 567 ( 45) KSEK per 30 
september 2016 jämfört med föregående år. Totala tillgångar 
uppgick den 30 september 2016 till 16 243  (3 800) KSEK 
jämfört med föregående år.    

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Kassaflödet för perioden var 5 726 (45)   
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med 3 905 (0)
i perioden jämfört med föregående år.    
     

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättar Bolaget sin redo-
visning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Övergången till 
K3 innebar inte några förändringar av värdering eller presenta-
tion, varken för 2015 eller 2016. 

 
GRANSKNING AV REVISOR
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning 
av Bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-15
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK) 16-07-01 15-07-01 16-01-01 15-01-01 15-01-01

Not 16-09-30 15-09-30 16-09-30 15-09-30 15-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning - - - - -

Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning 1 502 - 3 905 - 1 994

Övriga rörelseintäkter 1 - 10 1 -

1 503 0 3 915 1 1 994

Rörelsens kostnader

Inköp av tjänster utveckling -1 288 - -3 169 - -

Övriga externa kostnader -809 -299 -5 531 -1 290 -2 553 

Personalkostnader -454 -3 -1 020 -7 -

Avskrivning materiella anläggningstillgångar - - - - -

Övriga rörelsekostnader - - -4 - 0

Summa rörelsekostnader -2 551 -302 -9 724 -1 297 -2 553 

Rörelseresultat -1 048 -302 -5 809 -1 296 -559 

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -68 -18 -115 -59 -97 

Resultat efter finansiella poster -1 116 -320 -5 924 -1 355 -656 

Resultat före skatt -1 116 -320 -5 924 -1 355 -656 

Skatt på årets resultat 1 - - - - -

ÅRETS RESULTAT -1 116 -320 -5 924 -1 355 -656 

www.enorama.se
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

 16-09-30 15-09-30 15-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 2 415

 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 9 567 3 668 5 662

Summa immateriella anläggningstillgångar 9 567 3 668 5 662

Summa anläggningstillgångar 9 567 3 668 5 662

  

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  

Övriga fordringar 69 71 230

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 16 20

Summa kortfristiga fordringar 109 87 250

Kassa och bank 6 567 45 841

Summa omsättningstillgångar 6 676 132 1 091

SUMMA TILLGÅNGAR 16 243 3 800 9 168
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 16-09-30 15-09-30 15-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 709 500 575

Summa bundet eget kapital 709 500 575

Fritt eget kapital    

Överkursfond 14 463 0 4 205

Balanserat resultat 1 744 2 160 2 400

Årets resultat  -5 924 -1 355 -656 

Summa fritt eget kapital 10 283 805 5 949

SUMMA EGET KAPITAL 10 992 1 305 6 524

Långfristig skuld

Skulder till kreditinstitut 3 400 625 550

Summa Långfristiga skulder 3 400 625 550

Kortfristiga skulder    

Kortfristig skuld kreditinstitut 225 300 300

Leverantörsskulder  1 057 186 422

Skulder till koncernföretag 303 1 188 310

Övriga skulder 103 60 630

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 163 136 432

Summa kortfristiga skulder 1 851 1 870 2 094
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 243 3 800 9 168

 

Ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Företagsinteckning ALMI 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

www.enorama.se
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 16-07-01 15-07-01 16-01-01 15-01-01 15-01-01

16-09-30 15-09-30 16-09-30 15-09-30 15-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 048 -302 -5 809 -1 296 -559
Avskrivningar - - - - -
Erhållen ränta - - - - -
Erlagd ränta -68 -18 -115 -59 -97
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 116 -320 -5 924 -1 355 -656
före förändring av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +) 618 121 2 555 -53 -224
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -) -1 845 217 -169 1 128 1 361
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 343 18 -3 538 -280 481

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 502 - -3 905 - -1 994
Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 502 0 -3 905 0 -1 994

Finansieringsverksamhet

Nyemission - - 10 394 - 1 864
Erhållet aktieägartillskott - - - - 240
Upptagna lån - - 3 000 400 400
Amortering av lån -75 -50 -225 -75 -150
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -75 -50 13 169 325 2 354

Årets kassaflöde -3 920 -32 5 726 45 841
Likvida medel vid periodens början 10 487 77 841 - -
Likvida medel vid periodens slut 6 567 45 6 567 45 841

KASSAFLÖDESANALYS
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NOT 1 - SKATTER 
Bolagets samlade underskott uppgår per den 30 september 2016 till 705 KSEK (59). Uppskjuten skattefordran har värderats till noll 
då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas.

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Malmö, 27 oktober 2016

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

MATS RÖNNGARD, VD  
Telefon:  0708-72 82 50 (mobil)

E-post:  mats.ronngard@enorama.se

Hemsida:  www.enorama.se

Adress:  Södergatan 3, 211 34 Malmö

  

ANDERS ERMÉN
STYRELSENS ORDFÖRANDE

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

MATS PERSSON
STYRELSELEDAMOT

ULF YXKLINTEN
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
STYRELSELEDAMOT

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktiekapital Fria reserver Periodens Totalt
resultat

Ingående balans 1 januari 2015 500 2 180 -20 2 660
Nyemission 75 4 205 4 280
Omföring föregående års resultat -20 20 0
Erhållet aktieägartillskott 240 240
Årets resultat -656 -656
Eget kapital 31 december 2015 575 6 605 -656 6 524

Ingående balans 1 januari 2015 500 2 180 -20 2 660
Omföring föregående års resultat -20 20 0
Årets resultat -1 355 -1 355
Eget kapital 30 september 2015 500 2 160 -1 355 1 305

Ingående balans 1 januari 2016 575 6 605 -656 6 524
Nyemission 134 10 258 10 392
Omföring föregående års resultat -656 656 0
Årets resultat -5 924 -5 924
Eget kapital 30 september 2016 709 16 207 -5 924 10 992

www.enorama.se
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