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Betydande framsteg i Klarias båda ledande 
utvecklingsprojekt

ANDRA KVARTALET 2019

 ∞ Nettoomsättning 0,1 MSEK (0,0 MSEK)

 ∞ FoU-kostnader för perioden uppgick till 4,3 MSEK (8,2 MSEK)

 ∞ Resultat efter skatt uppgick till -7,9 MSEK (-9,3 MSEK)

 ∞ Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,26 SEK (-0,30 SEK)

 ∞ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 MSEK (-5,0 MSEK)

 ∞ Likvida medel på balansdagen uppgick till 14,4 MSEK (8,3 MSEK)

 ∞ Eget kapital per 30 juni 2019 uppgick till 84,7 MSEK (108,9 MSEK)

Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 apr – 30 jun  1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 124 0 3 948 0 0

Forsknings- och utvecklingskostnader -4 295 -8 170 -9 056 -10 874 -22 620

Resultat efter skatt -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 274 -5 046 -3 524 -8 771 -9 139

Likvida medel på balansdagen 14 435 8 327 14 435 8 327 7 959

Eget kapital på balansdagen 84 711 108 892 84 711 108 892 94 700

Sammanfattning av resultat 
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Sammanfattning av delårsrapporten

Denna delårsrapport 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.



Väsentliga händelser under  
andra kvartalet 2019

Årsstämma i Klaria Pharma Holding AB den 26 
april 2019 

Den 26 april hölls Klarias årsstämma på Advokatfirman 
Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm. 
Stämman beslutade bland annat om omval av 
styrelseledamöterna Björn Littorin, Anders Ardstål och Scott 
Boyer i enlighet med valberedningens förslag samt Björn 
Littorin till styrelseordförande. 

Klaria meddelar om positiva prekliniska proof of 
concept-studieresultat med cannabinoiden CBD

Den 23 maj meddelade Klaria att positiva resultat erhållits 
i en preklinisk proof of concept-studie (PoC-studie) som 
genomförts med cannabinoiden CBD, formulerad i bolagets 
egenutvecklade algbaserade transmukosala film. Resultaten 
visar att Klarias teknologi har potential att signifikant förbättra 
leveransen av substanser, särskilt med hänsyn till snabb, 
precis och reproducerbar dosering. Den skulle således kunna 
bidra med stora fördelar för patienter och intressenter inom 
cannabisbranschen.

PoC-studiens resultat var positiva för båda huvudmåtten, 1) 
tid till klinisk/medicinskt relevant blodkoncentration av CBD 
med filmformuleringen jämfört med en oral formulering samt 
2) biotillgänglighet för CBD med filmformuleringen jämfört 
med en oral formulering. Tiden till medicinskt relevant 
koncentration reducerades med över 50% till mindre än 20 
minuter för filmen jämfört med över 40 minuter för den orala 
formuleringen. Mängden absorberad CBD var mer än dubbelt 
så stor för filmen jämfört med den orala formuleringen. 
Studien genomfördes av Porsolt, en av världens ledande 
prekliniska CRO:er.

Patentansökan för cannabinoidformuleringen, som bolaget 
meddelade om den 7 mars i år, har uppdaterats med data 
från PoC-studien. Dessutom har bolaget inlett diskussioner 
med cannabis-fokuserade bolag om potentiella licensavtal för 
teknologin. 

Klaria meddelar om framsteg inom bolagets två 
ledande projekt samt erhåller icke-utspädande 
finansiering

Den 19 juni meddelade Klaria att viktiga framsteg uppnåtts 
under vintern och våren inom bolagets två ledande projekt, 
Sumatriptan Alginate Film (KL-00119) samt Epinephrine 
Alginate Film (KL-01401). Alla projektaktiviteter under 
2018/2019 har framgångsrikt avslutats i bägge projekten. 

I KL-00119-projektet är allt prekliniskt och 
formuleringsrelaterat arbete framgångsrikt färdigställt, och 
tillverkningen av kliniskt material till den sista kliniska studien 
innan marknadsregistrering har inletts. 

Den tidigare presenterade tidsplanen med färdigställande 
av kliniska studien under 2020 står därmed fast. Därutöver 
har Klaria framgångsrikt färdigställt den internationella 
patent-ansökningsprocessen för att kunna skydda KL-00119 
på samtliga viktiga marknader: USA, EU, Kanada, Kina, Japan, 
Sydkorea, Australien, Nya Zeeland, Brasilien, Mexiko, Israel, 
Indien och Ryssland.

Som en konsekvens av dessa framsteg förväntas en 
utbetalning av den andra halvan av bidraget om 21 MSEK 
från EUs Horizon 2020-program för KL-00119-projektet  (ca 
10,5 MSEK) under Q4 2019. Klaria förväntas sig även en 
milstolpebetalning från samarbetspartnern Purdue Canada/
Mundipharma för KL-01401-projektet under H2 2019.

För att säkerställa bolagets finansiella position tills dessa 
två betalningar erhålls har Klaria erhållit en icke-utspädande 
finansiering i form av en kreditfacilitet om upp till 15 MSEK, 
vilket bedöms som tillräckligt för att ta bolaget genom 2019 
på ett komfortabelt sätt. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
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Väsentliga händelser



K larias struktur liknar de flesta bolag som utvecklar innovativ teknologi: Vi utför forskning som 
leder till patent som skyddar våra produkter när de når marknaden. För att nå marknaden säljer vi 
produkternas rättigheter till större bolag som säljer och distribuerar produkterna till patienterna 

som behöver dem.

Unika produkter skapas inte av sig själva. De kräver 
mycket omfattande forskning som säkerställer 
att patienter erhåller vad de behöver för att 
behandla ett specifikt tillstånd på ett sätt som 
inte var möjligt tidigare. Det gör att forskningen 
i labbet, som är oerhört viktig för att säkerställa 
effekt och patentskydd, bara utgör en del av hela 
”forskningshistorien”. Den andra och lika viktiga 
delen av historien är forskningen om patienternas liv 
och hur Klarias produkter kan göra deras behandling 
enklare, snabbare och mindre påfrestande. Det är 
kombinationen av dessa två forskningsvägar som 
skapar värde för både patienter och investerare, och vi 
tar dem båda på stort allvar.

Ett bra exempel är vårt licensavtal med Purdue/
Mundipharma för KL-01401 (adrenalin), en filmbaserad 
ersättning för EpiPen som är både dyr och 
skrymmande. Projektet är tekniskt mycket utmanande, 
men samtidigt ganska enkelt att motivera ur ett 
patientvärdesperspektiv. Patienter med svår allergi 
behöver ha tillgång till sitt adrenalin var de än är, och 
en liten, platt visitkortsliknande förpackning ryms 
enkelt i plånboken, ryggsäcken eller fickan. Dess låga 
förväntade kostnad gör även att KL-01401 kan förvaras 
på många ställen – i princip överallt där patienten 
spenderar tid. Dessa dramatiska förbättringar utgör 
ett utmärkt exempel på adderat patientvärde.

Produkter baserade på cannabinoiden CBD, för 
vilken vi presenterade positiva POC-studieresultat 
under Q2 2019, är ett annat område där vi kan tillföra 
patientvärde som en snabbare och mer pålitlig effekt.

För att utveckla KL-01401 och kunna teckna ett 
licensavtal krävs både teknisk och patientfokuserad 
forskning. Vi arbetar löpande inom dessa båda 
områden, och de flesta investerare förstår vad vi 

behöver uppnå. Själva licensavtalets utformning kan 
dock vara mer utmanande att förstå. Liksom vårt 
KL-01401-avtal består de ofta av en utvecklings- och 
en licensdel: ”utveckling” innebär i det här fallet att 
Klaria genomför all nödvändig forskning fram till en 
framgångsrik läkemedelsregistrering, och ”licens”-
delen säkerställer att licenstagaren betalar Klaria för 
rätten att marknadsföra det färdiga läkemedlet.

Som aktieägare är det viktigt att förstå dessa två 
delar. Utvecklingsavtal omfattar ofta betalning 
för utvecklingskostnader från licenstagaren 
till Klaria. Licensavtal möjliggör däremot 
betydande milstolpsbetalningar till Klaria under 
registreringsprocessen, det vill säga innan läkemedlet 
börjar marknadsföras. När försäljningen sedan inleds 
träder vanligtvis både försäljningsmilstolpar och royalties 
i kraft. Slutligen, som i fallet med våra två senaste avtal, 
behåller Klaria även de globala tillverkningsrättigheterna. 
Det gör att vi kan behålla kontrollen över produkten samt 
erhålla en marginal på försäljningen. 

Vi tror på vår teknologis förmåga att leverera 
patientfördelar samt vår förmåga att kunna teckna 
fler fördelaktiga licensavtal på detta sätt. Dessutom 
är vi övertygade om att våra satsningar på forskning, 
patienter och patent kommer att generera en mycket 
attraktiv avkastning för våra aktieägare. Våra framsteg 
till och med H1 2019 visar också att vi kan uppfylla vad 
vi lovar. Det kommer vi att fortsätta att göra nu när vi 
kommer allt närmare färdigställandet under 2020 av den 
sista kliniska studien innan marknadsregistrering för KL-
00119, vårt ledande projekt mot migrän.

Scott Boyer

Vd Klaria Pharma Holding AB (publ)

Uppsala i augusti 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. Klaria 
har dessutom erhållit exklusiv och evig licens avseende adrenalin. Inom detta 
kommer Uppsalagruppen Medical AB att erhålla en royalty om fyra procent 
av Klarias nettoförsäljning.

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 på 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. Inom loppet av 
tio minuter distribueras den aktiva substansen ut direkt i 
blodomloppet. 

Jämfört med traditionella orala kapslar eller tabletter har 
filmerna som tillverkas med Klarias drug delivery-plattform 
ett flertal viktiga fördelar för patienten:

 ∞ Den aktiva substansen tas upp betydligt snabbare 
av kroppen, och läkemedlet påverkar inte 
heller mag- och tarmsystemet på samma sätt, 
delvis på grund av att det krävs en mindre dos 
för att uppnå samma behandlingseffekt. 

 ∞ Dosen blir mer exakt eftersom substansen tar en 
direkt väg in i blodomloppet. Detta kan vara en 
stor fördel inom vissa tillämpningsområden. 

 ∞ Den smidiga storleken gör filmerna lätta att bära 
med sig, vilket exempelvis utgör en dramatisk 
skillnad för patienter med allvarlig allergi som i 
dagsläget måste bära med sig en stor spruta.

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 möjliggöra 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 kinden 

eller gommen. Inom tio minuter 

distribueras den aktiva substansen ut 

direkt i blodomloppet.

“
Klarias verksamhet forts.
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Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 apr – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 124 0 3 948 0 0

Övriga rörelseintäkter 187 258 428 341 822

Rörelsens kostnader -8 159 -9 527 -14 307 -13 454 -28 115

Forsknings- och utvecklingskostnader -4 295 -8 170 -9 056 -10 874 -22 620

Rörelseresultat -7 848 -9 269 -9 931 -13 113 -27 293

Resultat efter finansiella poster -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Resultat efter skatt -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 274 -5 046 -3 524 -8 771 -9 139

Likvida medel på balansdagen 14 435 8 327 14 435 8 327 7 959

Eget kapital på balansdagen 84 711 108 892 84 711 108 892 94 700

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,26 -0,31 -0,32 -0,43 -0,89

Soliditet 78% 98% 78% 98% 89%

Eget kapital per aktie, kr 2,75 3,63 2,75 3,63 3,08

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,14 -0,17 -0,11 -0,29 -0,30

Antal anställda vid periodens slut 5 4 5 4 3

Koncernen
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Finansiell utveckling under andra 
kvartalet 2019 



Nettoomsättning

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

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 8 159 tkr (9 
527 tkr), fördelat på administrationskostnader 3 163 
tkr (689 tkr), försäljningskostnader 701 tkr (668 tkr) och 
forsknings- och utvecklingskostnader 4 295 tkr (8 170 
tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -7 891 tkr (-9 272 tkr), 
eller -0,26 kr (-0,30 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 5 726 tkr (-5 046 tkr) och 
kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 
274 tkr (-5 046 tkr), eller -0,14 kr (-0,16 kr) per aktie. Klarias 
likviditet var vid periodens slut 14 435 tkr (8 327 tkr).

Investeringar

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

Eget kapital

Eget kapital i Klariakoncernen uppgick vid periodens slut 
till 84 711 tkr (108 892 tkr) eller 2,75 kr (3,63 kr) per aktie. 
Soliditeten var vid periodens slut 78% (98%).

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 fastställda underskotten i 
koncernens bolag uppgår till 50 130 tkr per sista december 
2018.

Personal

Antalet anställda var vid kvartalets slut 5 (inkl VD) varav 0 
på deltid. 
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Finansiell utveckling under andra 
kvartalet 2019



Moderbolaget

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

Andra kvartalet (april-juni)

Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 
0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 2 394 tkr (1 395 tkr), 
varav administrationskostnaderna utgjorde 713 tkr (676 tkr), 
försäljningskostnaderna 551 tkr (311 tkr) och forsknings- 
och utvecklingskostnaderna 1 130 tkr (408 tkr). Resultat 
efter finansnetto var för kvartalet -1 163 tkr (-65 tkr). 

Likviditeten i moderbolaget per 30 juni 2019 var 1 407 tkr 
(5 440 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 133 
813 tkr (153 491 tkr) och soliditeten var 99% (99%).

Aktiekapital

Klarias 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 AB är 
Certified Advisor. Bolaget hade per den 30 juni 2019 ca 4 
800 aktieägare.

Incitamentsprogram

Årsstämman den 27 maj 2016 beslutade om emission av 
högst 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption 
ska ge rätt att senast den 27 maj 2019 teckna en ny aktie 
för 10 kronor. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, vara ett helägt dotterbolag 
till Klaria Pharma Holding AB, Klaria Incentive AB för 
vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande 
befattningshavare i koncernen. Under det tredje kvartalet 
2018 har vidareöverlåtelse av 300 000 teckningsoptioner 
skett till två ledande befattningshavare i koncernen till ett 
pris motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & 
Scholes värderingsformel för optioner. Då teckningstiden 
för optionerna gick ut den 27 maj 2019 utan att några 
optioner tecknats har dessa förfallit.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Klaria är genom sin verksamhet exponerat för risker och 
osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och 
osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 27-28 i bolagets 
årsredovisning för 2018, vilken finns tillgänglig på bolagets 
hemsida www. klaria.se.
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Finansiell utveckling, forts.



Rapport över totalresultatet (koncernen)

Rapport över totalresultatet

Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 apr – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

2019 2018 2019 2018 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 124 0 3 948 0 0

Övriga rörelseintäkter 187 258 428 341 822

Summa rörelsens kostnader 311 258 4 376 341 822

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -3 163 -689 -4 068 -1 268 -3 065

Försäljningskostnader -701 -668 -1 183 -1 312 -2 430

Forsknings- och utvecklingskostnader -4 295 -8 170 -9 056 -10 874 -22 620

Summa rörelsens kostnader -8 159 -9 527 -14 307 -13 454 -28 115

Rörelseresultat -7 848 -9 269 -9 931 -13 113 -27 293

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto -43 -3 -58 0 -13

Resultat efter finansiella poster -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Varav minoritetens andel 0 0 0 0 0

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 30 792 30 792 30 792 30 792 30 792

Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning 30 792 30 792 30 792 30 792 30 792

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

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,26 -0,31 -0,32 -0,43 -0,89

Tkr (om ej annat anges)
1 apr – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

2019 2018 2019 2018 2018

Periodens resultat -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

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

Periodens totalresultat -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Minoritetsintresse 0 0 0 0 0
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Totalresultat



Rapport över finansiell ställning (koncernen) 

Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

30 jun 30 jun 31 dec

2019 2018 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill & immateriella rättigheter 91 853 101 407 96 630

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 55 80 68

Finansiella tillgångar

Nyttjanderätt 1 017 0 0

Summa anläggningstillgångar 92 925 101 487 96 698

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 1 015 1 184 1 598

Likvida medel 14 435 8 327 7 959

Summa omsättningstillgångar 15 450 9 511 9 557

TOTALA TILLGÅNGAR 108 375 110 998 106 255

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Summa eget kapital 84 711 108 892 94 700

Avsättningar och skulder

Långfristiga skulder 767 0 0

Kortfristiga skulder 22 897 2 106 11 555

Summa avsättningar och skulder 23 664 2 106 11 555

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 375 110 998 106 255
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Finansiell ställning



Tkr (om ej annat anges) Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Ansamlad  
förlust

Totalt 
 eget kapital

Ingående balans 2018-01-01 513 185 165 -63 673 122 005

Totalresultat

Periodens resultat -13 113 -13 113

Summa totalresultat 0 0 -13 113 -13 113

Transaktioner med aktieägare 0

Nyemissioner 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0

Utgående balans 2018-06-30 513 185 165 -76 786 108 892

Tkr (om ej annat anges) Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Ansamlad  
förlust

Totalt 
 eget kapital

Ingående balans 2018-04-01 513 185 165 -68 895 116 783

Totalresultat

Periodens resultat -7 891 -7 891

S:a totalresultat 0 0 -7 891 -7 891

Transaktioner med aktieägare 0

Nyemissioner 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0

Utgående balans 2018-06-30 513 185 165 -76 786 108 892

Rapport över förändring i eget kapital (koncernen) 

Klariakoncernen, 1 januari 2018 – 30 juni 2018

Klariakoncernen, 1 april 2018 – 30 juni 2018
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Förändringar i eget kapital



Rapport över förändring i eget kapital (koncernen) 

Tkr (om ej annat anges) Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Ansamlad  
förlust

Totalt 
 eget kapital

Ingående balans 2019-01-01 513 185 165 -90 978 94 700

Totalresultat

Periodens resultat -9 989 -9 989

S:a totalresultat 0 0 -9 989 -9 989

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 0

S:a transaktioner med aktieägare 0 0 0 0

Utgående balans 2019-06-30 513 185 165 -100 967 84 711

Klariakoncernen, 1 januari 2019 – 30 juni 2019

Tkr (om ej annat anges) Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Ansamlad  
förlust

Totalt 
 eget kapital

Ingående balans 2019-04-01 513 185 165 -93 076 92 602

Totalresultat

Periodens resultat -7 891 -7 891

S:a totalresultat 0 0 -7 891 -7 891

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 0

S:a transaktioner med aktieägare 0 0 0 0

Utgående balans 2019-06-30 513 185 165 -100 967 84 711

Klariakoncernen, 1 april 2019 – 30 juni 2019
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Förändringar i eget kapital



Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

1 apr – 30 juni 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

2019 2018 2019 2018 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella 
poster -7 891 -9 272 -9 989 -13 113 -27 306

Avskrivningar 2 650 4 784 5 044 4 790 9 579

Övriga ej kassaflödespåverkande 
poster -506 -503

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital

-5 747 -4 488 -5 448 -8 323 -17 727

Förändringar i rörelsekapital 1 473 -558 1 924 -448 8 588

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -4 274 -5 046 -3 524 -8 771 -9 139

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 0 0 0 0 0

v

Nettokassaflöde före finansiella 
poster -4 274 -5 046 -3 524 -8 771 -9 139

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 10 000 0 10 000 0 0

Tillskjutet kapital 0 0 0 0 0

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 10 000 0 10 000 0 0

PERIODENS KASSAFLÖDE 5 726 -5 046 6 476 -8 771 -9 139

Likvida medel vid periodens 
början

8 709 13 373 7 959 17 098 17 098

Likvida medel vid periodens slut 14 435 8 327 14 435 8 327 7 959

Rapport över kassaflöden (koncernen) 
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Kassaflödesanalys



Tkr (om ej annat anges)
1 apr – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

2019 2018 2019 2018 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 1 238 1 326 2 410 2 499 4 852

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -713 -676 -1 505 -1 184 -2 633

Försäljningskostnader -551 -311 -841 -529 -1 025

Forsknings- och utvecklingskostnader -1 130 -408 -1 819 -767 -1 585

Summa rörelsens kostnader -2 394 -1 395 -4 165 -2 480 -5 243

Rörelseresultat -1 156 -69 -1 755 19 -391

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto -7 4 -13 12 14

Resultat efter finansiella poster -1 163 -65 -1 768 31 -377

Bokslutsdispositioner -17 500

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 163 -65 -1 768 31 -17 877

Resultaträkning (moderbolaget) 
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Tkr (om ej annat anges) 30 jun 
2019

30 jun 
2018

31 dec 
2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 13 19 16

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 130 050 130 050 130 050

Summa anläggningstillgångar 130 063 130 069 130 066

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 3 826 18 571 4 995

Kundfordringar och andra fordringar 113 341 268

Likvida medel 1 407 5 440 1 432

Summa omsättningstillgångar 5 346 24 352 6 695

TOTALA TILLGÅNGAR 135 409 154 421 136 761

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 513 513 513

Fritt eget kapital 133 300 152 978 135 071

Summa eget kapital 133 813 153 491 135 584

Avsättningar och skulder

Kortfristiga skulder 1 596 930 1 177

Summa avsättningar och skulder 1 596 930 1 177

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 135 409 154 421 136 761

Balansräkning (moderbolaget) 
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Balansräkning
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Noter inklusive redovisningsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport 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 
2018 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 från och med 
förvärvstidpunkten i juni 2015 fram till och med 
rättigheternas återstående livslängd december 
2026. Tidigare års ackumulerade avskrivningar har 
redovisats över eget kapital och årets avskrivning 
över årets resultat. Jämförelsesiffror för 2018 är 
justerade som konsekvens av dessa förändringar. 

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 har ej fått 
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.

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. 

Tillgångarna ökade per 1 januari 2019 med 1 169 
TSEK och koncernens skulder med 1 169 TSEK. 
Soliditeten vid övergången påverkades negativt 
med ca 1%-enhet. Redovisningen har lett till en 
positiv effekt på rörelseresultatet då koncernen 
för första halvåret 2019 redovisade avskrivningar 
127 tkr på tillgången och finansiella kostnader 6 
tkr på leasingskulden i stället för leasingavgifter.

Not 2 Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett 
under kvartalet och perioden.



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

Stockholm 2019-08-29

Björn Littorin   Anders Ardstål   Scott Boyer  
Styrelseordförande  Styrelseledamot   VD och styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte 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 20 angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:30 CET.
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Underskrifter och kalender
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www.klaria.com
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scott.boyer@klaria.com 754 50 UPPSALA 
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