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Sammanfattning av resultatet

Helår (januari – december 2018)

 ∞ Nettoomsättning 0 Mkr (2,3 Mkr) 

 ∞ FoU-kostnader för perioden uppgick till 22,6 Mkr (19,1 Mkr) 

 ∞ Resultat efter skatt för perioden uppgick till -27,3 Mkr (-21,6 Mkr) 

 ∞ Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,89 kr (-0,71 kr) 

 ∞ Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 Mkr (-11,8 Mkr) 

 ∞ Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 94,7 Mkr (122,0 Mkr) 

 ∞ Likvida medel per den 31 december 2018 uppgick till 8,0 Mkr (17,1 Mkr)

Fjärde kvartalet 2018 (oktober – december)

 ∞ Nettoomsättning 0 Mkr (0 Mkr) 

 ∞ FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 14,3 Mkr (12,4 Mkr) 

 ∞ Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,3 Mkr (-13,7 Mkr) 

 ∞ Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,50 kr (-0,45 kr) 

 ∞ Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till +2,9 Mkr (-3,8 Mkr)

Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning 0 0 0 2 275

Forsknings- och utvecklingskostnader -14 338 -12 394 -22 620 -19 052

Resultat efter skatt -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 2 885 -3 769 -9 139 -11 803

Likvida medel på balansdagen 7 959 17 098 7 959 17 098

Eget kapital på balansdagen 94 700 122 006 94 700 122 006

Ytterligare validering av Klarias 

innovativa drug delivery-plattform
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Väsentliga händelser under  
fjärde kvartalet 2018

Anders Ardstål ny styrelseledamot

Vid en extra bolagsstämma den 15 oktober valdes 
Anders Ardstål som ny styrelseledamot i Klaria. Han 
efterträder Michael Brobjer som begärt utträde ur 
styrelsen. Anders är utbildad civilingenjör och har bred 
erfarenhet från ledningsarbete inom expansiva bolag 
som Vitrolife, Thule-koncernen och startupbolag inom 
tekniksektorn. Hans erfarenhet och kunskap förväntas 
bli värdefull under de kommande åren då Klaria har 
potential att växa kraftigt.

Avtal tecknat om 21 MSEK i bidrag till 
migränprojektet

Den 26 oktober meddelade Klaria att bolaget 
undertecknat avtalet om totalt ca 21 MSEK i bidrag 
från EUs Horizon2020-program till KL-00119, bolagets 
främsta kandidat inom migränrelaterad smärta. 
Bidraget  förväntas täcka samtliga kostnader för 
återstående aktiviteter inom projektet till och med en 
marknadsregistrering i Europa, USA och Kanada. Den 
återstående registreringsstudien planeras att inledas 
under 2019 följt av förväntat marknadsgodkännande i 
Europa under det första halvåret 2020.

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång

Klaria tecknar avtal för akut adrenalinbehandling 
med Purdue Pharma värt 55 miljoner USD plus royalty 

Klaria meddelade den 22 januari 2019 att bolaget 
tecknat exklusiva avtal med Purdue Pharma 
(Canada) gällande utveckling, licensiering och 
tillhandahållande av en akutbehandling för allvarliga 
allergiska reaktioner. Avtalen, som utgör Klarias andra 
samarbetsprojekt med Purdue, avser gemensam 
utveckling av projektet KL-01401 (oromukosal 
adrenalinfilm) med exklusiv global försäljningslicens för 
Purdue och bolag inom Purdue/Napp/Mundipharma-
nätverket.

Det totala värdet för Klaria av samtliga 
delmålsättningar i avtalet uppgår till 55,2 miljoner USD, 
och därutöver kommer Klaria att erhålla medelhög till 
hög ensiffrig procent royalty utifrån nettoförsäljningen. 
Avtalen ger även Klaria exklusiv rätt att tillverka och 
tillhandahålla KL-01401 till den globala marknaden.

Klaria har lagt till adrenalin (epinefrin) i licensavtalet 
med Uppsalagruppen Medical AB, vilket ger 
Uppsalagruppen fyra procent i royalty beräknat utifrån 
Klarias nettointäkter från försäljningen av KL-01401.

Väsentliga händelser 
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Årets fjärde kvartal präglades av intensiva och givande förhandlingar med den kanadensiska 
läkemedelsjätten Purdue. De slutade väl för båda parter och i januari kunde vi presentera ett 
utvecklingsavtal för adrenalinprojektet KL-01401, en revolutionerade och injektionsfri metod för 

att behandla akut allergisk chock. Det är vårt andra samarbetsprojekt med Purdue och utgör därmed 
en oerhört viktig kommersiell validering av vår teknikplattform.

Med ett avtalsvärde om cirka 55 MUSD för samtliga 
milstolpar, plus försäljningsroyalty och exklusiva 
tillverkningsrättigheter, har vi nu bevisat att 
branschen ser mycket stort värde i vår unika drug 
deliverymetod och vår utvecklingskompetens. Det är 
samtidigt inte förvånande för oss då vi har potential 
att öppna upp helt nya behandlingsmöjligheter för 
patienter, läkare och vårdgivare.

Skapandet av nya möjligheter går som en röd tråd 
genom hela vår produktpipeline, från KL-00119 
(sumatriptan) som gör att migränpatienter kan ta 
med sig en dos med pålitlig effekt vart de än går, till 
vårt nya cannabinoid-projekt KL-01203 som erbjuder 
säker och pålitlig administration av substanser för 
smärtlindring. Det här unika möjliggörandet, snarare 
än enskilda substanser som i traditionella bolag, 
utgör själva garanten för värdeskapandet i Klaria.

En ytterligare viktig händelse under kvartalet var 
undertecknandet av avtalet för EU-bidraget om 
21 MSEK till vårt migränprojekt KL-00119. Vi är 
mycket stolta över att projektet valdes ut inom 
EUs Horizon 2020-program, då urvalsprocessen 
präglas av stenhård konkurrens mellan hela 

spektrumet av europeiska innovationsbolag, från 
IT- och telekommunikationsbolag till aktörer inom 
alternativ energi och AI-drivna finansbolag. EU-
bidraget bidrar även till att vi kan ta KL-00119 hela 
vägen till marknadsgodkännande i Europa i egen 
regi, inklusive genomförandet av den återstående 
registreringsstudien.

 Utöver våra nuvarande projekt finns det ett stort antal 
möjligheter med betydande medicinsk potential att 
utforska där vår innovativa teknikplattform kan skapa 
nya möjligheter. Samtidigt är vi övertygade om att 
de projekt som vi kan driva till eller nära marknaden 
i egen regi kommer att generera störst värde i 
närtid. Det gör att vi nu prioriterar den kommande 
registreringsstudien för KL-00119, samtidigt som våra 
samarbeten med Purdue gör att vi kan upprätthålla 
takten även inom projekten i tidig fas.

Scott Boyer

Vd Klaria Pharma Holding AB (publ)

Uppsala i februari 2019

Klarias vd Scott Boyer har ordet
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Strategi

Bolagets strategi är att alla projekt i portföljen så 
snart som möjligt ska nå en fas då projekten kan 
utlicensieras. Inom varje projekt bedriver bolaget 
produktutveckling, tillverkning och vidareutveckling 
av patentskydd för att maximera aktieägarvärdet.

Utveckling, registrering och tillverkning sker i egen regi 
medan försäljning till slutkund sker genom licensiering 
eller produktförsäljning till valda partners. 

Beslut om varje projekts affärsmodell tas utifrån intäktspotential, 
regulatorisk komplexitet och kostnader för  
eventuella lokala studier.

Metodiken att kombinera Klarias patenterade drug delivery-
plattform med välbeprövade aktiva substanser medför 
stora fördelar för Klaria som bolag. Till de främsta hör 
kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader 
samt reducerad risk jämfört med  
traditionell läkemedelsutveckling.

Patent

Huvudpatentet för Klarias drug delivery-plattform ägs av Uppsalagruppen Medical AB. 
Klaria har erhållit exklusiv och evig licens utan krav på framtida villkorade betalningar 
eller royalty avseende kritiska molekyler inom terapiområdena smärttillstånd, 
opioidöverdos, cannabinoider samt akutbehandling av allergisk reaktion.

Inom ramen för varje utvecklingsprojekt utvecklar Klaria löpande 
patentskyddet för den specifika kombinationen av drug delivery-
platt formen och den aktuella aktiva substansen.

Detta innebär att Klaria successivt bygger upp en stark 
patentportfölj trots att de aktiva substanserna är 
välbeprövade sedan tidigare, i vissa fall med  
redan utgångna patent. Klaria har nu  
godkända patent för platformen i alla  
viktiga marknader världen över.

Affärsidé

Klarias affärsidé är att utveckla behandlingsmetoder med unika 
egenskaper inom terapiområdena migrän och smärta relaterad till 
cancer samt till andra allvarliga akuta medicinska tillstånd.

Patientfördelar är kortare tid till effekt, ökad kontroll och enkel hantering.

Intäkter erhålls i form av initiala samt villkorade betalningar vid 
utlicensiering och som royalty vid försäljning till slutkunder.

K larias vision är att bidra till  

en förbättrad livskvalitet för  

människor med svår smärta 

och andra allvarliga akuta  

medicinska tillstånd.
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Klarias drug delivery-plattform

Klarias unika och patenterade drug delivery-plattform 
utgörs av en alginatbaserad polymerfilm som gör det 
möjligt att ta upp en produkts aktiva substans via 
munslemhinnan. Filmen kan liknas vid ett frimärke som 
fästs på insidan av kinden eller gommen. På bara några 
minuter distribueras den aktiva substansen ut direkt i 
blodomloppet i takt med att alginatfilmen smälter  
mot munslemhinnan och löses upp. 

Jämfört med traditionella orala kapslar eller tabletter har 
Klarias drug delivery-plattform ett flertal viktiga fördelar 
för patienten. Bland annat tas den aktiva substansen upp 
betydligt snabbare av kroppen, och den påverkar inte 
heller mag- och tarmsystemet på samma sätt, delvis på 
grund av att det krävs en mindre dos för att uppnå samma 
behandlingseffekt. Eftersom substansen tar en mer 
direkt väg in i blodomloppet blir doseringen dessutom 
mer exakt, vilket kan vara en stor fördel inom vissa 
tillämpningsområden. Filmen kan liknas vid ett frimärke 
som fästs på insidan av kinden eller gommen. På bara 
några minuter distribueras den aktiva substansen ut direkt 
i blodomloppet i takt med att alginatfilmen smälter mot 
munslemhinnan och löses upp.

Bolaget fokuserar på medicinska tillstånd där drug 
delivery-plattformens unika egenskaper som snabb 
upptagning i blodomloppet, kraftfull effekt vid lägre 
dosering jämfört med orala kapslar eller tabletter, 
möjlighet till exakt dosering samt ett mycket behändigt 
format kan användas för att skapa konkurrenskraftiga 
produkter. Initialt bedöms olika smärttillstånd samt 
behandling av akuta medicinska tillstånd som 
överdosering eller allergisk chock bäst  
uppfylla dessa kriterier.

Filmen kan liknas vid ett 

frimärke som fästs på insidan 

av munnen. På bara några 

minuter distribueras den aktiva 

substansen ut direkt i blodomloppet i 

takt med att alginatfilmen smälter mot 

munslemhinnan och löses upp.

“
Klarias verksamhet forts.
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Koncernen

Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning 0 0 0 2 275

Övriga rörelseintäkter 389 90 822 372

Rörelsens kostnader -15 622 -13 812 -28 115 -24 472

Forsknings- och utvecklingskostnader -14 338 -12 394 -22 620 -19 052

Rörelseresultat -15 233 -13 722 -27 293 -21 825

Resultat efter finansiella poster -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Resultat efter skatt -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 885 -3 769 -9 139 -11 803

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 65

Likvida medel på balansdagen 7 959 17 098 7 959 17 098

Eget kapital på balansdagen 94 700 122 006 94 700 122 006

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg

Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,5 -0,45 -0,89 -0,71

Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,5 -0,45 -0,89 -0,71

Soliditet 89% 98% 89% 98%

Eget kapital per aktie, kr 3,08 3,96 3,08 3,96

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,09 -0,12 -0,3 -0,38

Antal anställda vid periodens slut 5 4 5 3
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Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet  
uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 15 622 tkr 
(13 812 tkr), fördelat på administrationskostnader 
705 tkr (920 tkr), försäljningskostnader 579 tkr (498 
tkr) och forsknings- och utvecklingskostnader 14 
338 tkr (12 394 tkr) varav 9 554 tkr (0 tkr) utgör årets 
avskrivning p g a att goodwill omklassificerats till 
immateriella rättigheter som enligt IFRS ska skrivas 
av på dess återstående livslängd. Goodwillvärdet har 
tidigare årligen värderats genom impairment test.

Resultat

Resultatet efter finansiella poster var -15 263 tkr (-13 
724 tkr), eller -0,50 kr (-0,45 kr) per aktie. Resultatet 
är belastat med årets avskrivning 9 554 tkr på 
immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 2 885 tkr  
(-3 769 tkr) och kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 2 885 tkr (-3 769 tkr), eller 
-0,09 kr (-0,12 kr) per aktie. Kvartalets kassaflöde är 
positivt tack vare ett erhållet EU bidrag om 9 373 tkr. 
Klarias likviditet var vid periodens slut  
7 959 tkr (17 098 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har Klaria investerat i materiella 
anläggningstillgångar 0 tkr (0 tkr).

 Eget kapital

Eget kapital i Klariakoncernen uppgick vid periodens 
slut till 94 700 tkr (122 006 tkr) eller 3,08 kr (3,96 kr) per 
aktie. Soliditeten var vid periodens slut 89% (98%). 
Eget kapital har påverkats av justeringar av tidigare 
års ackumulerade avskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar och en under 2017 felaktigt 
redovisad post i samband med förvärv av aktier i 
dotterföretaget FFT Pharmacueticals.

Skattemässiga underskott

Klarias 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 
underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej 
har redovisats. Vid försäljning 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 innebära en låg skattebelastning för bolaget 
när ett projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en 
kommersiell marknad. De skattemässiga underskotten i 
koncernens bolag beräknas uppgå till 50 012 tkr per den 
sista december 2018.

Personal

Antalet anställda var vid kvartalets slut 5 (inkl VD).
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Moderbolaget 

Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras 
av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt 
säte i Stockholm. Klaria Pharma Holding AB (publ) 
är moderbolag i en koncern med totalt fyra bolag. 
Klaria Pharma Holding AB (publ) äger samtliga aktier 
i Klaria Incentive AB (559084-7793) och Klaria AB 
(559012-2577) som i sin tur äger samtliga aktier i FFT 
Pharmaceutical AB (556955-6573).

Fjärde kvartalet oktober-december

Omsättningen i moderbolaget under kvartalet 
uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 
608 tkr (1 428 tkr), varav administrationskostnaderna 
utgjorde 789 tkr (965 tkr), försäljningskostnaderna 
313 tkr (136 tkr) och forsknings- och 
utvecklingskostnaderna 506 tkr (327 tkr). Resultat 
efter finansnetto var för kvartalet -274 tkr (-18 499 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per den 31 december 
2018 var 1 432 tkr (13 502 tkr). Eget kapital uppgick 
vid periodens slut till 135 583 tkr (153 460 tkr) och 
soliditeten var 99% (99%).

Aktiekapital

Klaria Pharma Holdings aktiekapital uppgår till 512 
500 kronor fördelat på 30 792 000 utestående aktier.

Aktien

Klaria Pharma Holdings aktie är listad på First 
North under kortnamnet KLAR. Aktien har ISIN-
kod SE0005506193. Klarias ICB-klassificering är 
Subsector 4577. FNCA Sweden AB är Certified 
Advisor. Bolaget hade per den 31 december 2018 ca 
4 800 aktieägare.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Klaria är genom sin verksamhet exponerat för risker 
och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets 
risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 
15-17 i bolagets årsredovisning för 2017, vilken finns 
tillgänglig på bolagets hemsida www.klaria.com.
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Rapport över totaltresultatet (Koncernen)

Rapport över totalresultatet

Klariakoncernen  
Tkr (om ej annat anges)

 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

2018 2017 2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 2 275

Övriga rörelseintäkter 389 90 822 372

Summa rörelsens intäkter 389 90 822 2 647

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -705 -920 -3 065 -3 058

Försäljningskostnader -579 -498 -2 430 -2 362

Forsknings- och utvecklingskostnader -14 338 -12 394 -22 620 -19 052

Summa rörelsens kostnader -15 622 -13 812 -28 115 -24 472

Rörelseresultat -15 233 -13 722 -27 293 -21 825

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto -30 -2 -13 257

Resultat efter finansiella poster -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Varav minoritetens andel 0 0 0 0

Genomsnitt antal aktier, tusental, före utspädning 30 792 30 792 30 792 30 480

Genomsnitt antal aktier, tusental, efter utspädning 30 792 30 792 30 792 30 480

Antal aktier på balansdagen, tusental 30 792 30 792 30 792 30 792

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,50 -0,45 -0,89 -0,71

Tkr (om ej annat anges)
 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

2018 2017 2018 2017

Periodens resultat -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt 0 0 0 0

Periodens totalresultat -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Minoritetsintresse 0 0 0 0
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Rapport över finansiell ställning (Koncernen)

Klariakoncernen  
Tkr (om ej annat anges)

31 december

2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill & immateriella rättigheter 96 630 106 184

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 68 93

Summa anläggningstillgångar 96 698 106 277

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 1 598 980

Likvida medel 7 959 17 098

Summa omsättningstillgångar 9 557 18 078

TOTALA TILLGÅNGAR 106 255 124 355

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Summa eget kapital 94 700 122 006

Avsättningar och skulder

Kortfristiga skulder 11 555 2 349

Summa avsättningar och skulder 11 555 2 349

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 106 255 124 355
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Rapport över förändringar i eget kapital (Koncernen)

2017

Klariakoncernen  
Tkr (om ej annat anges)

1 januari 2017-31 december 2017

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital Ansamlad förlust Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2017-01-01 500 179 682 -34 474 145 708

Totalresultat

Periodens resultat -21 568 -21 568

Transaktioner med aktieägare 0

Rättelse av fel -7 630 -7 630

Nyemission, kontant 1 498 499

Nyemission, apport 12 4 985 4 997

Utgående balans 2017-12-31 513 185 165 -63 672 122 006

Ingående balans 2017-10-01 513 185 165 -49 948 135 730

Totalresultat

Periodens resultat -13 724 -13 724

Transaktioner med aktieägare 0

Nyemission, kontant 0

Nyemission, apport 0

Utgående balans 2017-12-31 513 185 165 -63 672 122 006

Klariakoncernen  
Tkr (om ej annat anges)

1 januari 2018-31 december 2018

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital Ansamlad förlust Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2018-01-01 513 185 165 -63 672 122 006

Totalresultat

Periodens resultat -27 306 -27 306

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, kontant 0

Nyemission, apport 0

Utgående balans 2018-12-31 513 185 165 -90 978 94 700

Ingående balans 2018-10-01 513 185 165 -75 715 109 963

Totalresultat

Periodens resultat -15 263 -15 263

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, kontant 0

Nyemission, apport 0

Utgående balans 2018-12-31 513 185 165 -90 978 94 700

2018
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Rapport över kassaflöden (Koncernen)

Klariakoncernen  
Tkr (om ej annat anges)

 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

2018 2017 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -15 263 -13 724 -27 306 -21 568

Avskrivningar 9 559 9 548 9 579 9 582

Kassaflöde från den löpande verksamheten  före 
förändringar i rörelsekapitalet -5 704 -4 176 -17 727 -11 986

Förändringar i rörelsekapitalet 8 589 407 8 588 183

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 885 -3 769 -9 139 -11 803

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 0 0 0 -2 633

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -65

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 -2 698

Nettokassaflöde före finansiella poster 2 885 -3 769 -9 139 -14 501

Finansieringsverksamheten

Tillskjutet kapital 0 0 0 499

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 499

PERIODENS KASSAFLÖDE 2 885 -3 769 -9 139 -14 002

Likvida medel vid periodens början 5 074 20 867 17 098 31 100

Likvida medel vid periodens slut 7 959 17 098 7 959 17 098

KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari-december 2018 13

Kassaflödesanalys



Resultaträkning (Moderbolaget)

Moderbolaget Klaria Holding AB 
Tkr (om ej annat anges)

 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

2018 2017 2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -789 -965 -2 633 -2 908

Försäljningskostnader -313 -136 -1 025 -752

Forsknings- och utvecklingskostnader -506 -327 -1 585 -1 363

Övriga intäkter och kostnader 1 334 1 304 4 852 5 178

Summa rörelsens kostnader -274 -124 -391 155

Rörelseresultat -274 -124 -391 155

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning av andelar i dotterföretag -18 710 -18 710

Finansnetto 0 6 14 56

Resultat efter finansiella poster -274 -18 828 -377 -18 499

Bokslutsdispositioner -17 500 -12 184 -17 500 -12 184

Resultat före skatt -17 774 -31 012 -17 877 -30 683

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -17 774 -31 012 -17 877 -30 683
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Resultaträkning



Balansräkning (Moderbolaget)

Moderbolaget Klaria Holding AB 
Tkr (om ej annat anges)

31 december

2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 16 22

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 130 050 130 050

Summa anläggningstillgångar 130 066 130 072

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 5 016 10 640

Kundfordringar och andra fordringar 267 231

Likvida medel 1 432 13 502

Summa omsättningstillgångar 6 715 24 373

TOTALA TILLGÅNGAR 136 781 154 445

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 513 513

Fritt eget kapital 135 070 152 947

Summa eget kapital 135 583 153 460

Avsättningar och skulder

Kortfristiga skulder 1 198 985

Summa avsättningar och skulder 1 198 985

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 136 781 154 445
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Balansräkning



Not 1 Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är för koncernen 
upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och 
Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits 
av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen 
(ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer tillämpats.

Förutom vad som framgår nedan är 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. Koncernens redovisningsprinciper är förändrade 
betr redovisning av goodwill och immateriella 
anläggningstillgångar. Tidigare års goodwill har 
omklassificerats till immateriella rättigheter. Denna 
förändring har lett till att avskrivningar på rättigheterna 
ska börja tillämpas fr o m förvärvstidpunkten i juni 
2015 fram t o m rättigheternas återstående livslängd 
dec 2026. Tidigare års ackumulerade avskrivningar har 
redovisats över eget kapital och årets avskrivning över 
årets resultat.

Från och med 1 januari 2018 tillämpar Klaria 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 Klaria 
inte har någon uppdragsforskning åt externa kunder. 

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.

Från och med 1 januari 2018 tillämpar Klaria IFRS 
15 Intäkter från avtal med kunder som ersätter från 
och med 2018 existerande standarder relaterade 
till intäktsredovisning. Förändringen kommer ej få  
väsentliga effekter på Klarias resultat och ställning 
eftersom bolaget ännu ej har några intäkter och 
milestoneintäkter sker enligt kontantprincipen, d v s 
redovisas som intäkt när betalningar erhålles.

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 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 1 169 TSEK och koncernens skulder med 
1 169 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkas 
negativt med ca 1%-enhet. Redovisningen beräknas 
få en positiv effekt på rörelseresultatet då koncernen 
kommer att redovisa avskrivningar på tillgången i 
stället för leasingavgifter.

Not 2 Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående har skett under 
kvartalet och perioden.
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Noter inklusive redovisningsprinciper



Resultat per aktie 

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier.

Genomsnittligt antal aktier 

Det genomsnittliga antalet aktier i Klaria Pharma 
Holding AB (publ) har beräknats utifrån en viktning av 
det historiska antalet utestående aktier i Klaria Pharma 
Holding AB (publ) efter varje genomförd nyemission 
gånger antal dagar som respektive antal aktier varit 
utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 
(totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter 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 verksamheten dividerat 
med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie 

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt 
antal aktier.
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Definitioner och nyckeltal



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2019-02-21

Styrelsen

Denna bokslutskommuniké har översiktligt varit 
föremål för granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Klaria 
Pharma Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra 
enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom på sid 19 angiven kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:30 CET.
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Underskrifter
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Kommande informationstillfällen

www.klaria.com

Scott Boyer, VD Klaria

073–0716462 Virdings Allé  2

scott.boyer@klaria.com 754 50 UPPSALA 

Årsredovisning 2019-03-26

Årsstämma 2019-04-26

http://www.klaria.com
tel:073-0716462
https://goo.gl/maps/KnsioJS6xQ72
mailto:scott.boyer%40klaria.com?subject=Kontakt%20via%20Q3-rapport
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