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 Bokslutskommuniké 
 1 januari-31 december 
 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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Bokslutskommuniké för Karessa Pharma Holding AB  

1 januari-31 december 2015  
 
Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2015* 
• FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (n.a) 

• Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,2 Mkr (n.a.) 

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,29 kr (n.a.) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,0 Mkr (n.a.) 

• Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 232,3 Mkr (n.a.) 

• Likvida medel uppgick den 31 december 2015 till 63,1 Mkr (n.a.) 

 

Perioden: 1 januari – 31 december 2015* 
• FoU-kostnader för perioden uppgick till 5,8 Mkr (n.a.) 

• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -12,8 Mkr (n.a.)  

• Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,14 kr (n.a.)  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -11,6 Mkr (n.a.)  

• Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 232,3 Mkr (n.a.)  

• Likvida medel uppgick den 31 december 2015 till 63,1 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 
• 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 

• Karessa Pharma AB deltog i Aktiespararnas möte Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg den 
23 november 2015. VD Torbjörn Kemper presenterar företagets verksamhet, med fokus på utveckl-
ingen av Vigressa™ – ett nytt potentiellt läkemedel för behandling av impotens. 

• Karessa Pharma AB deltog i Aktiespararnas möte Stora Aktiedagen på Hotel Birger Jarl i Stockholm 
den 7 december 2015. Under mötet presenterades företagets verksamhet, med fokus på utvecklingen 
av Vigressa™ – ett nytt potentiellt läkemedel för behandling av impotens. 

• Extra bolagstämma hölls den 2 december 2015, där Martin Nilsson valdes in i styrelsen som ny styrel-
seordförande. Styrelsen i Karessa Pharma Holding utgörs härefter av Martin Nilsson (ordförande), 
Scott Boyer, Torbjörn Kemper, Erik Nerpin och Stefan Arver. 
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Väsentliga händelser under året 
• Listning av aktien. Den 10 februari 2015 listades Karessas aktie på Nasdaq Stockholm First North. 

• Förstärkt patentsituation. Genom ett beviljat patent i Sydkorea förstärktes skyddet kring Karessas li-
cens inom området erektil dysfunktion ytterligare. Detta innebär ett erkännande för Karessas tekniska 
plattform och en ensamrätt för bolagets produkter på den stora och växande sydkoreanska mark-
naden. 

• Utbyggnad och effektivisering av laboratoriet i Stockholm. I syfte att växla upp utvecklingsarbetet in-
för kliniska studier genomfördes i mars 2015 en utbyggnad och effektivisering av laboratoriet i 
Stockholm. Kapaciteten har utökats och ny analysutrustning installerades. Åtgärderna är viktiga steg i 
arbetet med att effektivisera slutfasen i utvecklings- och formuleringsarbetet av de två läkemedelspro-
jekten Karessa som nu fokuserar på. 

• Samarbetsavtal med CRO-företag. I april 2015 ingicks samarbetsavtal med kontraktsforskningsföreta-
get Pharma Consulting Group (PCG). Avtalet ger Karessa tillgång till en välrenommerad partner i det 
fortsatta arbetet med att utveckla nästa generations läkemedel mot impotens. Avtalet innebär vidare 
att PCG kommer att bistå i arbetet med planering, genomförande och registrering av Karessas läke-
medelskandidat baserad på drug deliveryplattformen i kombination med den aktiva substansen sil-
denafil. 

• Årsstämma i Karessa Pharma Holding AB. I maj genomfördes Karessas årsstämma. Stämman omvalde 
bolagets styrelse i sin helhet samt godkände ett teckningsoptionsbaserat optionsprogram för bolagets 
anställda. 

 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

 
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
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VD har ordet 
 

Fortsatta diskussioner med tillverkare, potentiella kommersiella partners 
och gediget patentskyddsarbete under kvartalet har stärkt Karessas po-
sition. Nu pågår de avslutande förberedelserna inför starten av kliniska 
prövningar med Vigressa™ under andra kvartalet 2016. 
 
På Karessas väg mot att bli det ledande företaget inom impotens, har fokus under det fjärde kvartalet le-
gat på intensifierade diskussioner med externa tillverkare kring en storskalig produktion av Vigressa™. 
Detta är naturligtvis viktigt för att säkerställa en tillräcklig mängd prövningsläkemedel inför de kom-
mande kliniska prövningarna, men vi bedömer dessutom att tillgången till storskalig produktion i ett ti-
digt skede ökar projektets attraktivitet bland potentiella kommersiella samarbetspartners. Ett produkt-
ionsavtal med en välrenommerad tillverkare gör det lättare att uppskatta framtida vinstmarginaler och 
minskar risken för onödiga förseningar inför marknadslanseringarna.  
 
Vi har under perioden fortsatt vårt aktiva marknadsföringsarbete av projektet genom att presentera oss 
för investerare och potentiella kommersiella partners i både nationella och internationella sammanhang. 
Vi bibehåller tät kontakt med de företag som med intresse inväntar resultaten från de planerade kliniska 
prövningarna. Dessutom har ytterligare företag kontaktat oss för att diskutera samarbeten kring 
Vigressa™, vilket understryker projektets kommersiella attraktivitet.  
 
Vårt noggranna och omfattande patentarbete fortsatte under kvartalet och vi har redan kunnat säker-
ställa att vår drug delivery-plattform har ett gott skydd på alla våra viktigaste marknader. Patentskyddet 
sträcker sig exempelvis fram till 2029 i USA och till 2026 i Europa och stora delar av Asien. Vi kan också 
konstatera att företagets finansiella situation är fortsatt god – bolaget har tillräckliga finansiella resurser 
för att ta Vigressa™ hela vägen fram till ett marknadsgodkännande.  
 
Huvudfokus under 2016 är att genomföra de planerade kliniska prövningarna, där övergripande data be-
döms kunna presenteras redan under det fjärde kvartalet. Risken för ett negativt utfall bedöms vara låg, 
eftersom Vigressa™ är baserad på en redan godkänd och väldokumenterad läkemedelssubstans.  
 
Karessas medarbetare kommer nu fortsätta arbetet med att maximera värdet av projektet inför en fram-
tida utlicensiering, med hjälp av sin kommersiella kompetens och långa erfarenhet av läkemedelsutveckl-
ing. Min övertygelse är att det finns utmärkta förutsättningar att lansera Vigressa™ redan i under 2018, 
vilket ligger väl i linje med vår operativa plan. 
 
Stockholm, 26 februari 2016 
 
Torbjörn Kemper 
Vd 
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Om Karessa 

 
 

Problemet  
Varannan man över 40 år lider av impotens1 i varierande 
grad. Viagra (sildenafil) är idag ett av de mest använda lä-
kemedlen för att förbättra erektionsförmågan, men ef-
tersom det ges i tablettform måste substansen först lösas 
upp i magsäcken, därefter tas upp i blodet och sedan pas-
sera 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 koncentration av läke-
medlet i blodet, framför allt om tabletten måste samsas 
med föda i magsäcken. Födoämnesinteraktionen kan bidra 
till svårigheter att överhuvudtaget uppnå den önskade kon-
centrationen 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 kroppen och säkerställer därmed en snabb och på-
litlig effekt och återskapar 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 lämnas in. Dessa prövningar beräknas starta i början av 
2016 och avslutas under samma år. Karessa bedriver dessu-
tom ett separat projekt baserat på den aktiva substansen i 
impotensläkemedlet Cialis. 
 
Framtiden  
Intresset för att investera i Karessa har varit stort och bola-
get har säkrat finansiella resurser för att slutföra den kli-
niska utvecklingen av sin två första produkter. Förutsatt ett 
positivt utfall i den planerade kliniska prövningen med 
Vigressa, planerar Karessa en utlicensiering till större läke-
medelsbolag som kan ansvara för den globala lanseringen. I 
gengäld kan Karessa erhålla delbetalningar samt en royalty 
på framtida försäljning. Ett sådant upplägg kan generera be-
tydande kassaflöden utan att Karessa behöver ta den eko-
nomiska risken i att bygga en egen global marknadsorgani-
sation.  
 
 
  

                                                      
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 tidigare har Karessa er-
hållit patentskydd i USA, Australien, Kanada, Kina, Israel, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea 
och Sverige. I Europa är patentansökan inlämnad och under  
behandling. I USA sträcker sig patentet till 2029.  

• Karessas målsättning är att ansöka om fler patent under projekttiden.  

• 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 beräkna vi kunna utföras under 
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 planerar 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 stor-

säljande 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 tidigare har Karessa er-
hållit patentskydd i USA, Australien, Kanada, Kina, Israel, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea 
och Sverige. I Europa är patentansökan inlämnad och under  
behandling. 

• Karessas målsättning är att ansöka om fler patent under projekttiden.  

• Prekliniska studier styrker produktkonceptet. 

• Formuleringsarbete pågår  

• Synergier med projektet Vigressa™ ger möjlighet till en snabbare produktutveckling av K-02 
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Finansiell utveckling 

 
 

Kvartalet okt-dec 
Nettoomsättning 
Koncernens övriga rörelseintäkter för det tredje 
kvartalet uppgick till 115 tkr. 
 
Kostnader 
Kostnaderna under tredje kvartalet uppgick till 3 
311 tkr, fördelat på administrationskostnader 1 361 
tkr, försäljningskostnader 559 tkr och forsknings- 
och utvecklingskostnader 1 391 tkr.  
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -3 211 tkr el-
ler -0,29 kr per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet uppgick till 37 296 tkr eller 3,39 kr per 
aktie då finansiella placeringar om 40 300 tkr 
avyttrades, och kassaflödet från den löpande verk-
samheten för kvartalet uppgick till -3 004 tkr eller -
0,27 kr per aktie. Karessas likviditet vid periodens 
slut uppgick till 63 144 tkr.  
 
Investeringar 
Under kvartalet har Karessa investerat varken i 
immateriella eller materiella anläggningstillgångar. 
 

Perioden januari-december 
Nettoomsättning 
Koncernens övriga rörelseintäkter för perioden 
uppgick till 259 tkr. 
 
Kostnader 
Kostnaderna för perioden uppgick till 13 072 tkr, 
fördelat på administrationskostnader 4 131 tkr, för-
säljningskostnader 3 175 tkr och forsknings- och ut-
vecklingskostnader 5 766 tkr.  
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -12 590 tkr 
eller -1,14 kr per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet uppgick till 28 885 tkr eller 2,63 kr per 
aktie och kassaflödet från den löpande verksamhet-
en för perioden uppgick till -11 644 tkr eller -1,06 
kr per aktie. Karessas likviditet vid periodens slut 
uppgick till 63 144 tkr.  
 
Investeringar 
Under perioden har Karessa investerat varken i 
immateriella eller materiella anläggningstillgångar. 
 

 
 

Eget kapital 
Eget kapital i Karessakoncernen uppgick vid kvarta-
lets slut till 232 261 tkr eller 21,11 kr per aktie. Soli-
diteten per 2015-12-31var 99%. 
 
Skattemässiga underskott 
Karessas nuvarande verksamhet förväntas initialt 
innebära negativa resultat och skattemässiga under-
skott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt överty-
gande skäl som talar för att skattemässiga överskott 
kommer att finnas i framtiden som kan försvara en 
aktivering av värdet av underskotten, varför upp-
skjuten skattefordran ej har redovisats. Vid en för-
säljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster 
kunna redovisas vilka för närvarande bedöms kunna 
komma att skattemässigt avräknas mot tidigare års 
skattemässiga underskott vilket skulle komma att 
innebär en låg skattebelastning för Bolaget när ett 
projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en 
kommersiell marknad. De skattemässiga fastställda 
underskotten i koncernens bolag uppgår till 2 875 
tkr per sista december 2015. 
 
Personal 
Antalet anställda i koncernen vid kvartalets utgång 
uppgick 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 totalt 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 oktober-december 
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet upp-
gick till 0 tkr.  
 
Kostnaderna uppgick till 940 tkr, varav administrat-
ionskostnader utgjorde 368 tkr, försäljningskostnader 
248 tkr och forsknings- och utvecklingskostnader 
324 tkr.  
 
Resultatet efter finansiella poster var för kvartalet  
-205 tkr.  
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Perioden januari-december 
Omsättningen i moderbolaget under perioden upp-
gick till 0 tkr.  
 
Kostnaderna uppgick till 5 671 tkr, varav administ-
rationskostnader utgjorde 3 679 tkr, försäljnings-
kostnader 714 tkr och forsknings och utvecklings-
kostnader 1 278 tkr.  
 
Resultatet efter finansiella poster var för perioden -
2 448 tkr.  
 
Likviditeten i moderbolaget per 2015-12-31 var 62 
414 tkr. Under oktober månad har finansiella place-
ringar. 
 
Eget kapital uppgick per 2015-12-31 till 245 090 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 Sub-
sector 4577.  
 
Remium Nordic AB är Certified Adviser. Bolaget 
hade per den 31 december 2015 cirka 5 700 aktieä-
gare. 
 
Kommande rapporttillfällen 
• Q1 2016 – 2016-05-17 

• Årsredovisningen publiceras – v.18, 2016 

• Årsstämma 2016 – 2016-05-26 

• Q2 2016 – 2016-08-23  

• Q3 2016 – 2016-11-15 
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Finansiell utveckling i sammandrag 
 

KONCERNEN 
 
TKR (om ej annat anges) Okt-dec 2015 Jan-dec 2015 22 aug 2013 –  

31 dec 2014 
Nettoomsättning - - - 
Rörelsens kostnader -3 311 -13 072 -3 266 
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 391 -5 766 -1 505 
Rörelseresultat -3 196 -12 813 -3 266 
Resultat efter finansiella poster -3 211 -12 590 -2 933 
Resultat efter skatt -3 211 -12 590 -2 933 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 003 -11 644 -2 751 
Resultat per aktie, kr -0,29 -1,14 -0,56 

 
   

Likvida medel inkl långfristiga finansiella  
placeringar på balansdagen 

63 144 63144 74 559 

 
   

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 -0,29 -1,14 -0,56 
Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,29 -1,14 -0,56 
Eget kapital per aktie, kr 21,11 21,11 22,24 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,27 -1,06 -0,53 
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Rapport över totalresultatet 
 
 

KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 
Okt-dec 

2015 
Jan-Dec 

2015 
22 aug 2013 –  

31 dec 2014 
Rörelsens intäkter 

 
 

 Nettoomsättning -  - 
Övriga rörelseintäkter 115 259 - 
Summa rörelsens intäkter 115 259 - 

  
 

 Rörelsens kostnader 
 

 
 Administrationskostnader -1 361 -4 131 -1 363 

Försäljningskostnader -559 -3 175 -398 
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 391 -5 766 -1 505 

 
      

Summa rörelsens kostnader -3 311 -13 072 -3 266 

 
      

Rörelseresultat -3 196 -12 813 -3 266 

  
 

 Resultat från finansiella investeringar 
 

 
 Finansnetto -15 223 333 

 
     

Resultat efter finansiella poster -3 211 -12 590 -2 933 

  
 

 Skatt på årets resultat - - - 

 
     

Periodens resultat -3 211 -12 590 -2 933 

  
 

 Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -3 211 -12 590 -2 933 
Varav minoritetens andel - - - 

  
 

 Genomsnittligt antal aktier, tusental, före ut-
spädning 11 000 

11 000 
5 201 

    
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter ut-
spädning 11 305 

11 305 
5 506 

  
 

 Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,29 -1,14 -0,56 
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Rapport över totalresultatet 
 

TKR (om ej annat anges) 
Okt-Dec 

2015 
Jan-Dec 

2015 
22 aug2013 – 

 31 dec 2014 
tkr (om ej annat anges) 

 
 

 
  

 
 Periodens resultat -3 211 -12 590 -2 933 

  
 

 Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt 
 

 
 Periodens totalresultat -3 211 -12 590 -2 933 

  
 

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare -3 211 -12 590 -2 933 
Minoritetsintresse - - - 
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Rapport över finansiell ställning 
KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 31 dec 2015 30 sept 2015 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 0 40 462 40 300 
Summa anläggningstillgångar 170 245 210 707 210 545 
    
Omsättningstillgångar 

   Kundfordringar och andra fordringar 586 954 1 114 
Likvida medel 63 144 25 848 34 259 
Summa omsättningstillgångar 63 730 26 802 35 373 

 
      

TOTALA TILLGÅNGAR 233 975 237 509 245 918 

    
Eget kapital och skulder 

   Eget kapital       
Eget kapital 232 261 235 472 244 622 
Avsättningar och skulder 

   Långfristiga skulder - - - 
Kortfristiga skulder 1 714 2 037 1 296 
Summa avsättningar och skulder 1 714 2 037 1 296 
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 233 975 237 509 245 918 
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Rapport över förändringar i eget kapital  
KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 
Ansamlad  

förlust 
Totalt eget 

kapital 
Karessakoncernen,  
1 jan 2015-31 december 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   229   229 
Utgående balans 2015-09-30 550 247 234 -12 312 235 472 
Totalresultat     
Periodens resultat   -3 211 -3 211 
Transaktioner med aktieägare    0 
Erhållna optionspremier       0 
Utgående balans 2015-12-31 550 247 234 -15 523 232 261 
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Kassaflödesanalys 
KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 
1 okt – 31 dec 

2015 
1 jan-31 dec 

2015 
22 aug 2013- 

31 dec 2014 
Den löpande verksamheten 

   Rörelseresultat efter finansiella poster -3 211 -12 590 -2 600 
Avskrivningar 

 
- - 

Orealiserade värdeförändringar på placeringar 162   -333 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 049 -12 590 -2 933 
före förändringar i rörelsekapitalet 

   Förändringar i rörelsekapitalet 45 946 182 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 004 -11 644 -2 751 

    Investeringsverksamheten 
   Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan - - 55 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - -2 800 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 40 300 40 300  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - -40 300 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 40 300 40 300 -43 045 

 
      

Nettokassaflöde före finansiella poster 37 296 28 656 -45 796 

    Finansieringsverksamheten 
   Tillskjutet kapital 0 229 80 055 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 229 80 055 

 
      

PERIODENS KASSAFLÖDE 37 296 28 885 34 259 

    Likvida medel vid periodens början 25 848 34 259 0 
Likvida medel vid periodens slut 63 144 63 144 34 259 
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Resultaträkning 
MODERBOLAGET 
 

TKR (om ej annat anges) 
1 okt – 31 dec 

2015 
1 jan – 31 dec 

2015 
22 aug 2013- 

31 dec 2014 
Rörelsens intäkter 

   Nettoomsättning - - - 
Intäkter - - - 

    Rörelsens kostnader 
   Administrationskostnader -368 -3 679 -1 123 

Försäljningskostnader -248 -714 -147 
Forsknings- och utvecklingskostnader -324 -1 278 -309 
Övriga intäkter och kostnader 750 3 000 1 000 

    Summa rörelsens kostnader -190 -2 671 -579 

 
      

Rörelseresultat -190 -2 671 -579 

    Resultat från finansiella investeringar 
   Finansnetto -15 223 333 

 
      

Resultat efter finansiella poster -205 -2 448 -246 

    Skatt på årets resultat - - - 

 
      

Periodens resultat -205 -2 448 -246 
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Balansräkning 
Moderbolaget 

 
31 dec 30 sept  31 dec 

TKR (om ej annat anges) 2015 2015 2014 
Tillgångar 

   Anläggningstillgångar 
   Finansiella anläggningstillgångar 
   Andelar i koncernföretag 180 300 170 200 170 200 

Långfristiga placeringar 0 40 462 40 300 
Summa anläggningstillgångar 180 300 210 662 210 500 

    
Omsättningstillgångar 

   Fordringar hos koncernföretag 16 005 13 830 6 092 
Kundfordringar och andra ford-
ringar 125 81 207 
Likvida medel 62 414 24 421 33 955 
Summa omsättningstillgångar 78 544 38 332 40 254 
TOTALA TILLGÅNGAR 258 844 248 994 250 754 

    
Eget kapital och skulder 

   Eget kapital 
   Bundet eget kapital 550 550 550 

Fritt eget kapital 244 540 244 745 246 759 
Summa eget kapital 245 090 245 295 247 309 
Avsättningar och skulder 

   Långfristiga skulder - - - 
Skulder till koncernföretag 12 800 2 700 2 700 
Kortfristiga skulder 954 999 745 
Summa avsättningar och skulder 13 754 3 699 3 445 
TOTALT EGET KAPITAL och 
SKULDER 258 844 248 994 250 754 
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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 moderbo-
laget har Årsredovisnings-lagen (ÅRL) och Rådet för 
Finansiell Rapporterings rekommendation RFR2 Redo-
visning för juridiska personer tillämpats.  
 
Not 2: Transaktioner med närstående  
Inga transaktioner med närstående har skett under 
kvartalet.  
 
Not 3: Definitioner och nyckeltal  
Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat med genom-
snittligt antal aktier  
 
Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga anta-
let aktier i Karessa Pharma Holding AB har beräknats 
utifrån en viktning av det historiska antalet utestående 
aktier i Karessa Pharma Holding AB efter varje genom-
förd nyemission gånger antal dagar som respektive antal 
aktier varit utestående.  
 
Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslut-
ningen (totala tillgångar)  
 
Avkastning på eget kapital: Resultat före skatt i relat-
ion till eget kapital  
 
Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter fi-
nansnetto i relation till sysselsatt kapital  
 
Sysselsatt kapital: Totala tillgångar minus ej räntebä-
rande skulder  
 
Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med 
antal aktier på balansdagen  
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per 
aktie: Kassaflöde från den löpande verksamheten divi-
derat med genomsnittligt antal aktier  
 
Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde dividerat 
med genomsnittligt antal aktier  

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrap-
porten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, 
ställning och resultat.  
 
 
Stockholm 2016-02-26  
 
Styrelsen  
 
 
Denna delårsrapport har varit föremål för en övergripande 
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 snabbare och  
mer pålitlig effekt än 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 


