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DETTA ÄR KANCERA
Kancera AB utvecklar läkemedel mot cancer och inflammatoriska sjukdomar i laboratorier i Karolinska Institutet
Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier.
Antalet aktieägare uppgick per den 28 december 2018 till cirka 7400. FNCA Sweden AB är bolagets Certified
Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders
Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt
styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Affärsmodell
Att utveckla patentskyddade läkemedel, som kan förlänga liv och minska vårdkostnader, för försäljning till
internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning.
Utlicensiering av läkemedelskandidater förväntas ske mot delbetalningar vid signatur och milstolpar i
produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II, III och vid registrering) samt royaltyintäkter.

Historik
Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för
utveckling av läkemedelskandidater till bolaget iNovacia. Under 2008
startade iNovacia läkemedelsutveckling i samarbete med forskare vid
Karolinska Institutet.
I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum Karolinska, iNovacia AB
och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av kapital
och två läkemedelsprojekt inom cancer.
NASDAQ godkände Kancera AB för upptagande till handel på First
North med första handelsdag den 25 februari 2011. I mars 2013
förvärvade Kancera AB ett komplett utvecklingslaboratorium för
läkemedel från sitt nu avvecklade dotterbolag iNovacia AB varefter
läkemedelsutveckling sker i egen regi inom Karolinska Institutet Science
Park, Stockholm. Inför byte av segment för notering från Nasdaq First
North till Nasdaq First North Premier, vilket skedde den 28 oktober
2016, bildades dotterbolaget Kancera Förvaltning AB varefter Kancera
fr.o.m. andra kvartalet 2016 övergick till redovisning i enlighet med IFRS
i Koncernen och RFR2 i Moderbolaget samt i enlighet med
årsredovisningslagen.
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VD HAR ORDET
Idag saknas effektiva läkemedel för att minimera den akuta vävnadsskada
som uppstår i hjärtat vid en hjärtinfarkt. Relativt ny kunskap visar att en stor
del av skadan orsakas av en inflammatorisk process i samband med att
blodet åter börjar flöda i hjärtats kranskärl efter att patienten genomgått
livräddande ballongvidgning. Denna kunskap ger helt nya möjligheter att
utveckla läkemedel som skyddar hjärtvävnaden. Målet är att rädda liv och
minska de långsiktiga skador som bidrar till både nya infarkter och kronisk
hjärtsvikt.
Kanceras fractalkine-blockerare KAND567 utvecklas för att minska
inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt. I flera djurstudier har vi
också kunnat visa att KAND567 minskar skadeområdet med upp till 50
procent, och under det gångna året har vi slutfört en fas I-studie där
läkemedelskandidaten uppvisade en god säkerhetsprofil i dosnivåer som
bedöms tillräckliga för att uppnå en farmakologisk effekt. Dessutom har vi
uppnått betydande framsteg i utvecklingen av en storskalig produktionsmetod. Det internationella intresset för vårt projekt blir allt större, och i
samband med den årliga JP Morgan-kongressen i San Fransisco i januari
fick vi tillfälle att träffa en rad globala läkemedelsföretag som ville veta mer
om KAND567 och våra planer för framtiden.
De senaste årens framsteg i fractalkine-projektet, med KAND567 i spetsen, har lett fram till att bolaget sedan en tid
tillbaka allokerar i stort sett alla sina interna resurser till just detta område. Nästa steg är att utvärdera en intravenös
beredningsform i en kompletterande fas I-studie i friska försöksperoner, varefter projektet förväntas ta klivet in i fas II. I
den första patientstudien kommer KAND567 administreras intravenöst till hjärtinfarktpatienter. Resultat förväntas bli
tillgängliga redan under andra halvåret 2020. På sikt ser vi också stora möjligheter att utveckla läkemedelskandidaten
även mot kroniska inflammatoriska sjukdomar och vissa typer av cancer. Cancerområdet bedöms som allt mer intressant
– nyligen presenterade vi resultat från analyser av lymfompatienters immunceller som visar att fractalkine-systemet är
aktiverat vid kronisk lymfatisk leukemi, diffust storcelligt B-cellslymfom och Hodgkins lymfom.
Utvecklingen av Kanceras övriga pipeline-projekt kommer vara beroende av externa samarbeten. I december meddelade
vi att Grünenthal – ett ledande läkemedelsföretag inom smärtbehandling – tar över ansvaret för den prekliniska
forskningen vad gäller våra HDAC-hämmare. Grünenthal har rätt att senare förvärva HDAC-substanserna, med målet att
utveckla ett eller flera nya och potentiellt sjukdomsmodifierade läkemedel mot neuropatisk smärta. Det totala avtalsvärdet
uppgår till cirka 340 mkr. Dessutom har Kancera rätt till försäljningsbaserade royalties.
Vår finansiella position stärktes under 2018 genom en nyemission samt genom ett avtal med den amerikanska
investeraren Global Corporate Finance (GCF) om framtida riktade nyemissioner till ett maximalt belopp om 60 mkr. Vi
bedömer att avtalet, som är fritt från aktielån och teckningsoptioner, erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till
traditionella emissioner. Kapitaltillskott från GCF avses användas till kliniska studier samt för bolagets drift.
Den globala marknaden för läkemedel vid akut hjärtinfarkt uppskattas av Zion Market Research till cirka 12 miljarder
kronor 2016 med en beräknad tillväxt om 40% fram till 2022 , men idag saknas läkemedel som likt KAND567 kan
motverka de inflammationskopplade skadorna på hjärtat i det akuta skedet. Ett sådant läkemedel skulle ha potential att
på ett betydande sätt ytterligare expandera marknaden. Vi ser fram emot att under andra halvåret 2019 inleda en fas IIstudie av KAND567 i just hjärtinfarktpatienter och resultaten förväntas bli tillgängliga ungefär ett år senare. Positiva
studieresultat skulle vara transformerande för Kancera. Inte enbart för den fortsatta utvecklingen av vår längst
framskridna läkemedelskandidat inom hjärtinfarktområdet, utan även för utveckling inom andra kommersiellt attraktiva
områden där behovet av förbättrade behandlingar är stort.
Thomas Olin
Verkställande direktör
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FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER –
31 DECEMBER I KORTHET
•

Nettoomsättning för perioden (januari till december) uppgick till 0,4
MSEK (0,1 MSEK) varav fjärde kvartalet utgjorde 0,3 MSEK (0,0
MSEK).

•

FoU-kostnader för perioden uppgick till 45,2 Mkr (55,8 Mkr) varav fjärde
kvartalet utgjorde 14,0 Mkr (16,0 Mkr).

•

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -45,9 Mkr (-56,1 Mkr) varav
fjärde kvartalet utgjorde -12,4 Mkr (-11,9 Mkr).

•

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -45,9 Mkr
(-56,2 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -12,1 Mkr (-12,0 Mkr).

•

Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,26 kr (-0,39 kr)
varav fjärde kvartalet utgjorde -0,06 kr (-0,09 kr).

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
-47,3 Mkr (-53,5 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde –13,8 Mkr
(-18,6 Mkr).

•

Eget kapital uppgick per den 31 december 2018 till 33,4 Mkr (38,7 Mkr)
eller 0,18 kr (0,26 kr) per aktie.

•

Soliditeten uppgick per den 31 december 2018 till 73 procent
(76 procent).

•

Likvida medel uppgick den 31 december 2018 till 21,0 Mkr (27,8 Mkr).

•

Likvida medel exkluderar betalning från Grünenthal om 324 164 EUR
enligt avtal rörande HDAC-projektet. Denna likvid har betalats under
januari 2019.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER
FJÄRDE KVARTALET
•

Kancera rapporterade att bolaget har registrerat en patentansökan
(EP18205819.8) för en tredje serie av nya substanser som selektivt hämmar
enzymet HDAC6 för behandling av inflammation och cancer.

•

Kancera tilldelades inom ramarna för EU:s forskningsprogram Horizon 2020
ett forskningsanslag om totalt cirka 260 000 Euro för finansiering av en
doktorand i syfte att utforska fractalkine-systemets roll i uppkomsten av smärta
vid ledinflammation.

•

Kancera meddelade att avsiktsavtal ingicks med Global Corporate Finance
(GCF), New York om en investering som omfattar maximalt 60 miljoner kronor.
Bemyndigande om att slutföra detta avtal samt nyemission av aktier mot
kontant betalning godkändes av extra bolagsstämma den 13e december 2018.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Kancera att resa rörelsekapital
för utveckling av Fractalkine-projektet.

•

Kancera rapporterade att en ny effektstudie i djurmodell av hjärtinfarkt visade att lägre doser än förväntat ger
en signifikant hjärtskyddande effekt.

•

Kancera AB meddelade att bolaget har ingått ett forsknings- och optionsavtal med Grünenthal, ett ledande
läkemedelsföretag inom smärtforskning och behandling. Enligt detta avtal ansvarar Grünenthal för all preklinisk
forskning för att utveckla läkemedelskandidater från Kanceras serier av HDAC-hämmare och erhåller rätt att
förvärva dessa substanser. Enligt avtalet får Kancera en förskottsbetalning på cirka 3 miljoner kronor. Vid
genomförande av utveckling och kommersialisering, sker milstolpebetalningar uppgående till totalt cirka 340
miljoner kronor och därutöver betalning i form av försäljningsrelaterade royalties.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG
•

Kancera har meddelat att två delmål uppnåtts inför den planerade starten av kliniska studier med
läkemedelskandidaten KAND567 för att visa minskad vävnadsskada i samband med hjärtinfarkt. KAND567 har i
en nyss avslutad preklinisk toxikologisk studie uppvisat en gynnsam säkerhetsprofil för intravenös tillförsel,
samtidigt som betydande framsteg gjorts i utvecklingen av en storskalig produktionsmetod.

•

Kancera har meddelat att resultaten från en studie av lymfom-patienters immunceller visar att fractalkinesystemet är aktiverat vid cancerformerna kronisk lymfatisk leukemi, diffust storcelligt B-cellslymfom och
Hodgkins lymfom. Med anledning av denna upptäckt kommer bolaget nu att fördjupa studierna av hur
läkemedelskandidater som interagerar med fractalkine-systemet, såsom KAND567, kan komma att spela en roll i
framtida behandlingar av dessa sjukdomar.

•

Kancera har meddelat att idag att det tidigare annonserade finansieringsavtalet med amerikanska Global
Corporate Finance (GCF) har signerats – detta i enlighet med bemyndigande från en extra bolagsstämma den
13 december 2018. Avtalet ger Kancera rätt att erhålla upp till 60 mkr under 30 månader i utbyte mot
nyemitterade aktier. I anslutning till signeringen erlägger Kancera en engångsbetalning genom en riktad
nyemission av aktier till GCF till ett värde motsvarande 3,5% av investeringsomfånget (2,1 mkr).
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LÄKEMEDELSUTVECKLING
Bolaget har fem läkemedelsprojekt i portföljen. Bolagets huvudsakliga resurser investeras i de två fractalkineprojekten. Den vidare utvecklingen av HDAC-projektet externfinansieras genom avtal med läkemedelsbolaget
Grünenthal. PFKFB3-projektet finansieras genom ett EU Horizon2020 projekt och ROR1 huvudsakligen genom
akademiska samarbeten.
Projekt i klinisk fas
•

Blockerare av fractalkine-receptorn CX3CR1. Kancera utvecklar den småmolekylära läkemedelskandidaten
KAND567, som blockerar receptorn för Fractalkine och därmed specifika delar av immunsystemet, för
behandling mot hjärtskada efter hjärtinfarkt. Expansionsmöjligheter för blockerare av fractalkine-systemet
utvärderas även inom inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Projekt i preklinisk fas
•

Partnerskap ingått med Grünenthal om utvärdering och vidare utveckling av Kanceras HDAC-projekt
inom inflammation, smärta och cancer.

•

ROR-hämmare för behandling av cancer. Hämmare av ROR omprogrammerar cancerceller så att de
destruerar sig själva. ROR-hämmare har i laboratoriet visat sig fungera på celler från både solida tumörer och
blodcancer (leukemi och lymfom).

•

PFKFB3-hämmare för behandling av cancer. Hämmare av PFKFB3 stryper energitillförseln till solida
tumörer, samt minskar cancercellers förmåga att reparera sitt DNA vilket tillsammans kan öka tumörens
känslighet för andra cancerterapier.

Kanceras projektportfölj:

Läs mer om projektportföljen, aktuell projektstatus och patentportföljen i Projektrapporten på
vår webbsida: http://www.kancera.com
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FINANSIELLA UTVECKLINGEN I
SAMMANDRAG
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KOMMENTARER TILL DEN
FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Minskade kostnader för perioden i jämförelse med motsvarande period 2017 är i huvudsak hänförligt till att den
kliniska Fas I-studien som initierades under andra kvartalet 2017 nu är slutförd. Under fjärde kvartalet ökar åter
kostnaderna i jämförelse med motsvarande period 2017 vilket i huvudsak är hänförligt till förberedelser inför kliniska
studier 2019. Dessa förberedelser omfattar bl.a. GLP toxikologi och storskaliga tekniska batcher av intravenös
beredning av KAND567. Efter förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas delårsrapporter fr.o.m.
kvartal 2, 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Fjärde kvartalet, oktober – december 2018
•
•
•

Kancera AB:s verksamhet var i huvudsak utveckling av läkemedel.
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (0,0 MSEK)
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 16,8 Mkr (16,9 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och
utvecklingskostnader 14,0 Mkr (16,0 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 2,8 Mkr
(0,9 Mkr).
Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,06 kr
(-0,09 kr).
Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -12,1 Mkr (-12,0 Mkr).

•
•
•

Perioden januari – december 2018
•
•

•
•

Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 0,4 MSEK (0,1 MSEK)
Kostnaderna under perioden uppgick till 50,7 Mkr (61,2 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och
utvecklingskostnader 45,2 Mkr (55,8 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 5,5 Mkr (5,4
Mkr).
Resultat per aktie för perioden uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,26 kr (0,39 kr).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –45,9 Mkr (-56,1 Mkr).
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FINANSIELL STÄLLNING OCH
LIKVIDITET
BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE
Totalt eget kapital uppgick per den 31 december 2018 till
33,4 Mkr (38,7 Mkr).
Kancera AB:s soliditet per den 31 december 2018 var 73
procent (76 procent). Eget kapital per aktie var 0,18 kr (0,26
kr).
Kassaflödet uppgick till -13,8 Mkr (-18,3 Mkr) under fjärde
kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -13,8 Mkr (-18,6 Mkr) eller -0,07 kr per aktie (0,14 kr) och från finansieringsverksamheten uppgick det till
0,0 Mkr (0,0 Mkr).
Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 31 december
2018 till 21,0 Mkr (27,8 Mkr). Likvida medel exkluderar
genomförd betalning från Grünenthal om 324 164 EUR enligt
avtal rörande HDAC-projektet.

MEDARBETARE
Kancera AB hade ca 15 (20) heltidsanställda inklusive 2 EU
finansierade doktorander per den 31 december 2018, varav
9 är män och 6 är kvinnor.

Posterna för ROR1- och PFKFB3-projekten uppkom
som resultat av apportemission vid bildandet av
Kancera AB. Posten för Fractalkineprojektet är summan
av två kvittningsemissioner som genomförts enligt
förvärvsavtal.
Styrelsen bedömer i enlighet med årligt genomförd
nedskrivningsprövning att värdet av Fractalkine-, ROR1
och PFKFB3-projekten uppfyller det respektive värde
som åsätts projekten i balansräkningen.
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under
fjärde kvartalet till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2018 till 15 878
574 kr fördelat på 190 542 892 aktier med ett kvotvärde
om, avrundat, 0,08 kr per aktie. Dessa uppgifter
inkluderar registrering av nyemission med företrädesrätt
under maj månad 2018 som inbringade 48 Mkr.

INVESTERINGAR SAMT AVSKRIVNINGAR
Immateriella anläggningstillgångar uppgår i balansräkningen
till totalt 18 Mkr som fördelas på 3 Mkr för ROR1-projektet, 3
Mkr för PFKFB3-projektet och 12 Mkr för
Fractalkineprojektet.

AKTUELLA OPTIONSPROGRAM
Med stöd av bemyndigande av extra stämman den 28 september 2017 har beslut fattats om emission av teckningsoptioner innebär att Kancera emitterar högst 4 miljoner teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna
ska ligga till grund för utställande av högst 3 miljoner personaloptioner till anställda och befattningshavare. Varje option
ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie
på Nasdaq First North under perioden 22 september – 5 oktober 2017 vilket motsvarar cirka 3 kr. De tilldelas då
vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år. Kancera behåller 1 miljon teckningsoptioner för täckande av bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av personaloptionerna.
Om samtliga 4 miljoner teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer de nytecknade aktierna att utgöra
cirka 2,7 procent av aktiekapitalet.
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SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTT
Kancera AB:s nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det
finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i
framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av underskotten, och ingen uppskjuten skattefordran har
redovisats.
Vid en försäljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas vilka f n bedöms kunna komma att
skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebära en låg
skattebelastning för Bolaget när ett projekt säljs. De skattemässiga underskotten uppgick per den 31 december 2018
till 219 Mkr.
KONCERNEN
Kancera består av två bolag, moderbolaget Kancera AB (publ) i vilket all forskning och produktutveckling sker samt det
helägda dotterbolaget Kancera Förvaltnings AB i vilket teckningsoptioner är placerade. Moderbolag i koncernen är det
svenska publika aktiebolaget Kancera AB (publ.) vars aktier är noterade på Nasdaq First North, Premier Segmentet
fr.o.m. den 28:e oktober 2016.
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NOTER
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och
den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 inklusive ett antal nya eller omarbetade standarder,
tolkningar och förbättringar har antagits av EU.
Förutom vad som framgår nedan är koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och
beräkningsgrunder för rapporten oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade
den 31 december 2017 och ska läsas tillsammans med den.
Från och med 1 januari 2018 tillämpar Kancera IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med
kunder. IFRS 15 har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter då Kancera ABs
uppdragsforskning åt kunder ej förekommer i väsentlig omfattning.
IFRS 9 har inte fått någon effekt på koncernen då koncernens finansiella instrument som består av kundfordringar
och övriga fordringar samt upplåning som redovisas till upplupet anskaffningsvärde, ej förekommer i väsentlig
omfattning.
Klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder
De finansiella tillgångarna och skulderna redovisas, med undantag för kundfordringarna, första gången till verkligt
värde justerat för transaktionskostnader. Kundfordringar redovisas initialt till transaktionspriset. Nedan beskrivs
vilka typer av finansiella tillgångar och skulder som finns i Kancera samt hur dessa värderas. Kancera har
klassificerat sina finansiella instrument enligt följande.
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån både företagets affärsmodell för förvaltningen av tillgången och
egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången i följande kategorier:
•
•
•

Upplupet anskaffningsvärde
Verkligt värde via resultatet (FVTPL)
Verkligt värde via övrigt totalresultat (FVOCI)

Bolagets finansiella tillgångar är samtliga klassificerade som värderade till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde om tillgångarna uppfyller följande villkor och inte
redovisas till verkligt värde via resultatet:
•
•

de innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha de finansiella tillgångarna och inkassera
avtalsenliga kassaflöden, och
avtalsvillkoren för de finansiella tillgångarna ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet

Efter första redovisningstillfället värderas dessa till upplupet anskaffningsvärde med användning av
effektivräntemetoden. Diskontering utelämnas om effekten av diskontering är oväsentlig.
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Alla intäkter och kostnader avseende finansiella tillgångar som redovisas i resultatet klassificeras som finansiella
kostnader eller finansiella intäkter, förutom när det gäller förväntad kreditförlust i kundfordringar som klassificeras
som rörelsekostnad.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Redovisningen av förväntade kreditförluster bedöms enligt den förväntade kreditförlustmodellen i IFRS 9. De
finansiella tillgångar som omfattas av modellen för förväntade kreditförluster är fordringar och värdepapper som
värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt IFRS 9 samt kundfordringar som redovisas och värderats till
transaktionspris enligt IFRS 15.
Redovisning av kreditförluster är inte längre beroende av att koncernen först identifierar en kreditförlusthändelse.
Istället beaktar koncernen mer omfattande information vid bedömningen av kreditrisk och värderingen av
förväntade kreditförluster inkluderande tidigare händelser, nuvarande förhållanden och rimliga och underbyggda
prognoser som påverkar den förväntade möjligheten att erhålla framtida kassaflöden från tillgången.
Koncernen använder sig av den förenklade metoden för kundfordringar och redovisar förväntade kreditförluster
för återstående löptid. Vid beräkningen använder koncernen sin historiska erfarenhet, externa indikatorer och
framåtblickande information för att beräkna de förväntade kreditförlusterna.
Kundfordringar
Kundfordringar, som vanligtvis förfaller till betalning efter 30 dagar, redovisas och
bokförs till fakturerat belopp efter avdrag för förväntade kreditförluster. Då företaget har ett litat antal fordringar
som exponeras för kreditrisk under en kort tidsperiod och då koncernen historiskt sett inte haft några betydande
kundförluster görs ingen kollektiv reservering. Koncernen gör dock en individuell bedömning av förväntade
kreditförluster på kundfordringar som förfallit till betalning då detta tillsammans med avsaknaden av en
betalningsplan är indikatorer på att det inte finns någon sannolik förväntan att erhålla full betalning.
Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas efter första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med hjälp av
effektivräntemetoden. Alla ränterelaterade avgifter ingår i finansiella kostnader.
Bedömda effekter av övergången till IFRS 16 Leasingavtal
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2019 den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16
introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler och
bilar som tidigare klassificerats som operationell leasing enligt IAS 17 kommer att redovisas i balansräkningen
som tillgång i form av en nyttjanderätt och leasingskuld.
Företaget har valt att tillämpa lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre värde och avtal som löper under kortare
tidsperiod än 12 månader från övergångstidpunkten inte inkluderas. Bolaget har valt att tillämpa partiell
retroaktivitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten redovisas som en justering av
ingående eget kapital vid första tillämpningsdagen.
Enligt bolagets initiala beräkning kommer tillgångarna att öka med 6 303 TSEK och koncernens skulder med 6
303 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkas negativt med ca 9%-enheter. Redovisningen beräknas få en
positiv effekt på rörelseresultatet då koncernen kommer att redovisa avskrivningar på tillgången i stället för
leasingavgifter.
Bolaget investerar löpande i forsknings- och utvecklingsprojekt som ökar bolagets kunskap kring teknologi och
där även patentansökningar kring teknologi kan ingå. I redovisningen kostnadsförs dessa investeringar
inkluderande kostnader för prekliniska och kliniska studier samt patent då aktiveringstidpunkt för projekt utgår från
tidpunkten då projektet bedöms komma att kunna kommersialiseras och då denna tidpunkt inte ännu inträtt.
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Under 2017 har aktivering av Balanserade Utvecklingsutgifter skett som avser delbetalning för
Fractalkineprojektet. Aktivering av betalningar sker i takt med att dom aktualiseras i enlighet med avtal.
Belopp anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar till
tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom
parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Not 2. Transaktioner med närstående
Under perioden har Kancera AB erlagt ersättning till Mellstedt Consulting AB för tjänster omfattande
vetenskaplig rådgivning och vetenskaplig marknadsföring med ett belopp om 270 tkr (240 tkr), 76 tkr (195 tkr)
till Allmora Life Science AB samt 30 tkr (0tKr) till Fomaga AB. Håkan Mellstedt, styrelseledamot i Kancera AB
är VD för och ägare till Mellstedt Consulting AB. Charlotte Edenius, styrelseledamot i Kancera AB, är VD och
ägare till Allmora Life Science AB. Anders Gabrielsen, styrelseledamot är vice VD i Fomaga AB. Inga andra
ersättningar har utgått till närstående utöver styrelsearvode samt utlägg för kostnader.
Not 3. Optionsprogram
Se uppgifter om personaloptionsprogram under rubriken Finansiell Ställning och Likviditet.

Not 4. Erhållna bidrag som skall slutredovisas vid senare tillfälle
Anslagsgivare

Belopp beviljat, tkr

Belopp utbetalt, tkr

Datum för redovisning

EU SYNTRAIN1

4 986

2 991

Nästa: april 2020

EU TOBEATPAIN2

2 637

Nästa: juli 2020

Summa

5 482

0

3 677

1enligt

EUR kurs 10 kr. Utbetalat belopp om ca 2 991 tkr motsvarar 60% av bidraget. Ytterligare 25 % av bidraget betalas
motsvarande ca 1 246 tkr är under utbetalning första kvartalet 2019 efter godkänd redovisning för period 1 och ytterligare 15%
efter godkänd slutredovisning som lämnas i oktober 2020.

2enligt

EUR kurs 10 kr. Beviljat belopp om ca 2 637 tkr. Motsvarande 60% av bidraget förväntas utbetalas under första kvartalet
2019. Ytterligare 25 % av bidraget betalas ut efter godkänd redovisning för period 1 som beräknas att lämnas juli-september 2020
och ytterligare 15% efter godkänd slutredovisning som lämnas i juli 2022.

Not 5. Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Vid bedömning av Kancera AB:s framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även
beakta riskfaktorer. Kancera AB:s verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Kancera AB:s
resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till sid 19 i
bolagets årsredovisning för 2017.

1 januari – 31 december 2018

19

Not 6. Definitioner
Alternativa nyckeltal
Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet
med IFRS presenterar Kancera finansiella nyckeltal som
inte definieras enligt IFRS, till exempel avkastning eget
kapital, avkastning sysselsatt kapital och kassaflöde per
aktie. Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga
resultat och prestationsindikationer för investerare och
andra användare av delårsrapporten. De alternativa
nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en
ersättning för, den finansiella information som upprättats i
enlighet med IFRS. Eftersom inte alla företag beräknar
finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid
jämförbara med mått som används av andra företag.
Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
genomsnittligt antal aktier.
Optionsbaserad affär
Avtal mellan två parter där ena parten genom förbetalning
förvärvar möjligheten att senare förvärva ensamrätt till
tillgången ifråga.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med icke räntebärande
skulder.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som företaget och koncernen står inför.

Stockholm den 22 februari 2019

Erik Nerpin
Ordförande

Håkan Mellstedt
Ledamot

Charlotte Edenius
Ledamot

Carl-Henrik Heldin
Ledamot

Anders Gabrielsen
Ledamot

Thomas Olin
VD/Ledamot

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen samt årsstämma
•
•
•
•
•
•

Årsredovisning 20181:
Delårsrapport januari-mars 2019:
Årsstämma 2019:
Delårsrapport januari-juni 2019:
Delårsrapport januari-september 2019:
Bokslutskommuniké januari-december 2019:

03 maj 2019
24 maj 2019
27 maj 2019
23 augusti 2019
22 november 2019
21 februari 2020

1Årsredovisningen

offentliggörs genom pressmeddelanden som sänds ut av en
etablerad informationsdistributör (Cision) och tillgängliggörs så snart som möjligt via
Kancera ABs hemsida (www.kancera.se).
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
KONTAKTA
Thomas Olin, VD: +46 73 520 40 01
Erik Nerpin, Ordförande i styrelse & sammankallande till
valberedning: +46 70 620 73 59

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna Bolagets hemsida www.kancera.se
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