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 Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en 
felskrivning i pressmeddelandet rörande låneavtal 
från den 11 dec 2019. Korrekt beskrivning är att 
Swede Unipharma under 2018 åtagit sig att låna ut 
21 MSEK till Bolaget. Av angivet belopp har Bola-
get ännu inte kallat på utbetalning av 700 000 SEK, 
samtidigt som 4 MSEK har konverterats till villkorat 
aktieägartillskott och amortering har skett med  
3,2 MSEK. Ovan innebär sammantaget att Bolagets 
låneskuld till Swede Unipharma AB vid tidpunkten 
för pressmeddelandet uppgick till 13,1 MSEK  
(med möjlighet att öka till 13,8 MSEK när Bolaget 
så begär).

 Efter ingåendet av det beskrivna låneavtalet upp-
går således Bolagets totala låneutrymme från 
Swede Unipharma AB till 30,8 MSEK (varav hittills 
utbetalt lån är 29 MSEK, varför Bolaget när som 
helst har möjlighet att begära utbetalning om  
ytterligare 1,8 MSEK), och av Swede Unipharma AB 
lämnat villkorat aktieägartillskott uppgår till  
4 MSEK. Ovan beskrivet påverkar inte det totala 
belopp som Swede Unipharma AB tillfört Bolaget.

 Den 11 mars meddelade Enorama Pharma att  
Bolaget ingick ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet 
med det nordeuropeiska läkemedelsföretaget  
Evolan Pharma AB, avseende försäljning av  
Bolagets nikotintuggummi inom Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och 
Litauen. Avtalet är ingånget för en period om 5 år 
från lansering och tilläggsavtalet innebär att  
Enorama Pharma och Evolan har kommit överens 
om minimikvantiteter och priser för Evolans köp av 
produkten. Parterna har även överenskommit att 
Evolan kommer ansöka om och bekosta nationella 
tillstånd för försäljning av produkten. Tidpunkten 
för lansering är beroende av handläggningstiden 
vid respektive läkemedelsverk. Överenskomna  
minimikvantiteter består i förväntade marknads- 
andelar på respektive marknad för respektive år.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2020

Sammanfattning av delårssrapport

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 31 MARS 2020

 Nettoomsättningen uppgick till 3 043 (386) KSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -4 415 (-4 366) KSEK
 Resultat före skatt uppgick till -4 594 (-4 557) KSEK
 Resultat per aktie* uppgick till -0,83 (-0,86) SEK
 Soliditeten uppgick per den 31 mars till 7,18% (45,89%)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 531 481 aktier. 
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 Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredo-
visningen för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen 
kan laddas ner från Bolagets hemsida  
www.enorama.se

 Den 15 april kallades aktieägarna till årsstämma den 
20 maj 2020 kl. 18.00 i Bolagets lokaler på Söder- 
gatan 3, Malmö. 

 Den 28 april meddelade Styrelsen för Enorama 
Pharma att man beslutat att flytta bolagsstämman till 
en större lokal med bättre förutsättningar för större 
fysisk spridning av deltagarna. Ändringen gjordes i 
syfte att minska risken för smittspridning av corona-

 viruset covid-19. Stämman flyttades till Nyströms 
Gastronomi, Norra Vallgatan 66 Malmö.

 Den 5 maj fick Enorama Pharma besked från svenska 
Läkemedelsverket att MRP-processen för nikotin-
tuggummit är avslutad och att samtliga länder där 
ansökan skickats in är överens om att produkten 
uppfyller alla krav för godkännande. För att nationellt 
godkänna produkten i varje enskilt land återstår 
enbart inlämning och granskning av de nationella 
översättningarna av nikotintuggummits slutliga  
produktinformation.

 Den 7 maj meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
ingått ett licens- och leveransavtal med betapharm 
Arzneimittel GmbH avseende försäljning av Bolagets 
nikotintuggummi i Tyskland. Licens- och leverans- 
avtalet har en initial löptid om tio år och bekräftar 
villkoren i Term Sheet-avtalet och innehåller de 
definitiva villkoren. Betapharm beviljas en villkorad 
exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och distribuera 
Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Exklusiviteten 
är avtalad för fem år och är även villkorad av  
uppfyllande av minimikvantiteter i förhållande  
till marknadsandel.

 Den 18 maj meddelade styrelsen i Enorama Pharma 
att årsstämman som skulle ha ägt rum den 20 maj 
2020 skjuts upp till den 26 juni 2020. Beslutet baseras 
på den senaste tidens utveckling av covid-19-pande-
min och den lagstiftning som trätt i kraft om tillfälliga 
undantag för genomförande av bolagsstämmor. Be-
slutet att skjuta upp årsstämman har fattats i syfte att 
istället kunna genomföra stämman digitalt utan per-
sonlig närvaro för att minska risken för smittspridning 
och därmed värna Enorama Pharma AB:s aktieägares 
och medarbetares säkerhet samt för att möjliggöra ett 
ökat deltagande under rådande omständigheter. 

 Covid-19. Enorama Pharma bevakar händelseut- 
vecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rikt-
linjer. För att bidra till minskad risk för smittspridning  
i samhället arbetar Enorama Pharmas medarbetare 
på distans – något vi redan hade rutiner och resurser 
på plats för att kunna göra. Arbetet i labbet sker i skift 
för att undvika personlig kontakt. Efter virusets fram-
fart har Bolagets påverkan av covid-19 hittills varit 
marginell. Periodvis kan det komma att uppstå smärre 
leveransproblem beroende av vilken covid-19-fas 
olika länder befinner sig i. Hittills har leveranser till 
och från företaget fungerat väl. Vidare har säljarbetet 
kunnat fortgå utan några större problem. Bolaget  
bedömer det rimligt att anta att behovet av nikotin-
produkter, såväl läkemedel (NRT) som icke-medicin-
ska produkter (dvs vitt snus), kommer att vara oför-
ändrat eller öka. Vi följer utvecklingen såväl i Sverige 
som globalt och har tät kund- och leverantörskontakt 
för att anpassa oss till rådande omständigheter.  
Bolaget har beredskap för snabba förändringar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Sammanfattning av delårssrapport

 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01  
Data per aktie 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31  
     

Antal aktier före full utspädning 5 531 481 5 298 562 5 531 481   
Antal aktier efter full utspädning 5 531 481 5 298 562 5 531 481  
Resultat per aktie före full utspädning -0,83 -0,86 -4,30    
Resultat per aktie efter full utspädning -0,83 -0,86  -4,30     
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 5 531 481 5 298 562 5 376 202 
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 5 531 481 5 298 562 5 376 202   
Antal utestående aktier vid periodens slut 5 531 481 5 298 562 5 531 481   

       

https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/
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Kära Aktieägare,

MRP-ansökan
I början av maj fick vi som väntat ett positivt besked 
på vår MRP-ansökan för vårt nikotintuggummi. Vi har 
därmed en regulatoriskt godkänd produkt att sälja i 
Sverige, Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Polen, 
Danmark och Grekland. Det totala antalet invånare i 
dessa länder är närmare 330 miljoner och av dessa 
är det idag ca 65 miljoner som röker. Potentialen är 
mycket stor. Utöver det pågår sedan tidigare även en 
process i Holland (ytterligare 3 miljoner rökare), som 
drivs av vår avtalspartner MAE Holding. 

Finalt avtal
Till följd av det positiva MRP-beskedet kunde vi  
också nyligen meddela att vi slutit ett finalt avtal med 
betapharm Arzneimittel GmbH avseende försäljning 
av våra nikotintuggummin i Tyskland. Licens- och 
leveransavtalet löper över 10 år, under vilka beta- 
pharm har exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och 
distribuera våra tuggummin på den tyska markna-
den. Bara i Tyskland räknar man med att det finns 
över 17 miljoner rökare och omkring 19 000 apotek, 
vilket gör landet till en mycket intressant marknad 
med stor potential.

Vi lever i märkliga tider, i mars månad eskalerade covid-19 situationen över hela världen.
Covid-19 påverkar inte bara hur vi på Enorama Pharma tänker och arbetar just i stunden 
utan även hur vi ser på framtiden. Den akuta situationen påverkar så klart vårt dagliga 
arbete, men även om vi alla jobbar på distans har vi full fart på verksamheten. Jag skulle 
vilja påstå att vi aldrig haft så mycket att göra som just nu. Det beror ju så klart inte på  
virusets framfart, utan på att vi just nu är i en sådan fas av vår utveckling att väldigt mycket 
händer. Om världsläget i någon mån påverkat oss ännu, så är det kanske en bidragande 
orsak till att vi får fler förfrågningar kring våra produkter från potentiella partners än  
någonsin. Det är kanske inget djärvt antagande att tro att motivationen att sluta röka har 
ökat hos många den senaste tiden. Trots ett utmanande marknadsklimat på kort sikt, är  
vi övertygade om vår förmåga att nå våra långsiktiga mål.
 

VD har ordet
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Fokus på vitt snus
Även om vi nu har full fart inom affärsområdet för 
medicinska tuggummin, lägger vi minst lika mycket 
tid på vårt icke-medicinska affärsområde. Där foku- 
serar vi stenhårt på att utveckla vårt All White- 
portionssnus, eller vitt snus som vi kallar det. Inom 
detta marknadssegment går utvecklingen, som vi 
tidigare beskrivit, rasande fort och vi har en uttalad 
ambition att ligga i utvecklingens absoluta framkant. 
Vi blir också mer och mer övertygade om att vi gjort 
rätt som gett oss in i på detta område. Det bekräftas 
nästan dagligen genom alla de intresseförfrågningar 
kring våra icke-medicinska produkter som kommer 
från potentiella partners. Det är nog inte fel att tro att 
den pågående rökminskningstrend som vi sett under 
senare år (och som kanske kommer att förstärkas av 
den pågående pandemin) inte bara kommer att  
gynna de medicinska NRT-produkterna. Det finns 
nog alla skäl att tro att även icke-medicinska nikotin- 
ersättningsprodukter som är 100 % tobaksfria  
kommer att öka kraftigt framöver. 

Flera positiva nyheter
Vi har precis avslutat ett spännande kvartal med  
positiva nyheter på flera områden. Tempot är högt 
och våra fantastiska medarbetare jobbar numera på 
bred front: 
1) När det gäller de medicinska tuggummina så är
 det framför allt försäljning som gäller nu, även  
 om vi fortsätter vårt utvecklingsarbete med  
 Dr. Reddy´s.

2) Avseende icke-medicinska produkter, dvs vitt  
 snus, gäller fortsatt produktutveckling, mycket  
 fokus på försäljning och leverans av befintliga  
 beställningar.
3) I cannabis-labbet fortgår utvecklingsarbetet och  
 samtidigt arbetar vi vidare med att utvärdera 
 möjliga samarbetspartners.

Intensivt försäljningsarbete
I juni är det dags för Årsstämma för 2019, och vi ser 
fram emot fortsättningen av det här året. Trots ett  
utmanande marknadsklimat på kort sikt har vi inte 
kunnat identifiera en nedgång i marknaden, vilket 
visar att vår affärsmodell är motståndskraftig. Vi är 
ett stabilt, starkt företag på en starkt expansiv global 
marknad med egenutvecklade produkter med stor 
efterfrågan. Vi är helt övertygade om att det intensiva 
försäljningsarbete som just nu pågår kommer ge 
goda resultat. Parallellt pågår arbetet med förbere-
delser inför storskalig tillverkning och distribution. 
Enligt vår kännedom, är vi det enda bolaget i världen  
som erbjuder både regulatoriskt godkända och 
icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter, vilket 
ger oss en helt unik och attraktiv ställning. Det är 
med stort engagemang som vi fortsätter arbeta på 
ett kostnadseffektivt sätt med hela världen som vår 
spelplan.

VD MATS RÖNNGARD, 
ENORAMA PHARMA

forts.

VD har ordet
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Enorama Pharmas verksamhet

Om verksamheten
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag 
med fokus på utveckling och tillverkning av konsu-
mentvänliga medicinska tuggummin, innovativa  
nikotinersättningsprodukter och medicinsk cannabis. 
Vårt mål har från början varit att bli en ledande global 
leverantör av medicinska tuggummin, utvecklade  
genom vår ChewMed®-teknologi. Nu utökar vi den 
ambitionen till att även inkludera icke-medicinska 
nikotinprodukter, t ex vitt snus och andra helt nya, 
tobaksfria nikotinprodukter. Samtidigt pågår proto- 
typutveckling av ett cannabistuggummi innehållande 
CBD. 

Affärsidé
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga nikotin- 
ersättningsprodukter, både medicinska och icke- 
medicinska, och erbjuda dessa som Private Label. 

Affärsmodell
Vi arbetar i en flexibel och kostnadseffektiv affärs- 
modell där viktiga funktioner som produktion,  
regulatoriska frågor och kliniska prövningar är out-
sourcade till globala partners. Enorama Pharmas 
egen organisation besitter kärnkompetens kring 
nikotinersättningsprodukter och kunskap om tillverk-
ningsmetoder, bl a compressed chewing gum, samt 
licensiering och avtal. Det är denna mycket kom-
plexa kompetens som gör oss unika och utgör grun-
den för vår verksamhetsnisch på̊ den globala arenan. 
I huvudsak arbetar vi som ett B2B-företag och våra 
produkter ska säljas under Private Label, licens eller 
egna varumärken där vi överlåter lokala marknads- 
aktiviteter till våra kunder. Affärsmodellen kräver  
därför mindre kostnader för marknadsföring och 
distribution jämfört med försäljning direkt mot  
konsument. Genom denna affärsmodell minimeras 
marknadsrisken och investeringsbehovet samtidigt 
som kunderna erbjuds en unik produkt som kan 
säljas till en attraktiv prisnivå. Potentiella kunder och 
distributionspartners är större läkemedels-, tobaks- 
och Fast Moving Consumer Goods-företag, såväl 
som apotek och livsmedelsbutiker. 
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Produkter

Medicinska nikotintuggummi 
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt 
nikotintuggummi i olika smaker som erbjuds globalt. 
Enorama Pharmas registreringsansökan för Bolagets 
nikotintuggummin, 2 mg respektive 4 mg med mint- 
och fruktmintsmak, godkändes av svenska Läkeme-
delsverket i augusti 2019 och samma månad erhölls 
patentgodkännande för nikotintuggummits formule-
ring i Sverige. Därtill har Enorama Pharma ingått flera 
kundavtal som ger tillgång till de nordamerikanska 
och europeiska marknaderna. Under hösten 2019 
sände Enorama Pharma in en MRP-ansökan för att 
erhålla godkännande för nikotintuggummit på fler  
relevanta marknader inom EU. I maj 2020 fick  
Enorama Pharma det positiva beskedet att MRP- 
processen för nikotintuggummit är avslutad och att 
samtliga länder där ansökan skickats in är överens om 
att produkten uppfyller alla krav för godkännande.

Medicinsk cannabis
2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd från Läkeme-
delsverket för införsel och hantering av cannabis. 
Under 2019 byggdes ett utvecklingslaboratorium upp 
i Malmö och utvecklingsarbetet med ett prototyp-
tuggummi innehållande CBD pågår. Enorama Pharma 
ser möjligheter att längre fram i utvecklingsarbetet 
kunna finansiera projektet tillsammans med partners 
som redan är verksamma inom medicinsk cannabis. 

ChewMed®-teknologin
Bolagets ChewMed®-teknologi är grunden för allt 
medicinskt utvecklingsarbete på Enorama Pharma. 
ChewMed®-teknologin gör det möjligt att producera 
tuggummi från ett torrt gummipulver under högt 

tryck, så kallad compressed gum. Plattformen kan 
användas som bärare av en stor mängd aktiva läke-
medelssubstanser. Beroende på vilka partnerskap 
som kan identifieras framöver kan antalet utveck-
lingsprojekt öka eller minska. De sidoprojekt som 
för närvarande ingår i Enorama Pharmas portfölj är 
Allergisk Rinit och Cough & Cold. Förstudier inom 
dessa segment har tidigare genomförts med positiva 
resultat, men utan tydligt externt partnerskap kom-
mer dessa områden inte att utvecklas till prioriterade 
affärsområden. 

Icke-medicinska nikotinprodukter
Enorama Pharma beslutade i maj 2019 att etablera 
en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria 
nikotinprodukter, ej läkemedel. De produkter som 
utvecklas inom detta område gör inte anspråk på  
att ha medicinska effekter och omfattas därmed inte 
heller av medicinska regulatoriska direktiv. 
Bolagets första produkt inom det icke-medicinska 
området är en tobaksfri vit snus, en så kallad ”All 
White Nicotine Pouch”. Det är en nikotinprodukt som 
liksom snus läggs under läppen. All White-produkter 
är dock helt tobaksfria och har varken smak eller lukt 
av tobak, istället kan de vara smaksatta med olika 
fräscha smaker. Produkten är utvecklad i Enorama 
Pharmas Malmöbaserade utvecklingslaboratorium 
som en del i Bolagets långsiktiga produktstrategi där 
nikotindistribution i munhålan står i fokus. Fler inno-
vativa produkter är under utveckling och patent- 
ansökningar avseende formulering och fyllnings-
process för det tobaksfria, vita snuset har skickats in 
under hösten 2019. 
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Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma uppgick under perio-
den till 3 043 (386) KSEK. Intäkterna utgörs dels av fakturering 
i samband med avslutade Milestones i pågående utvecklings-
projekt i enlighet med avtal, dels av två order från USA på den 
tobaksfria vita nikotinprodukten, s.k. All White Nicotine Pouch. 
Framtida variation i intäkter kan uppkomma då fakturor intäkts-
förs när villkoren enligt avtal är uppfyllda.

Resultat      
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -4 415 (-4 366) KSEK.

Personalkostnader uppgick i kvartalet till -1 999 (-1 775) KSEK. 
Periodens personalkostnader följer budget. Avvikelsen i perso-
nalkostnader mot föregående år beror på att Bolaget har fler 
anställda än mot föregående år. 

Övriga externa kostnader uppgick i kvartalet till  
-4 110 (-2 892) KSEK. Ökning av kostnader under perioden 
hänförs till uppstart av produktion av tobaksfritt, vitt snus och 
marknadsbearbetning av denna i USA. Kostnader för regi- 
streringsansökningar i sju europeiska länder belastar även 
dessa kostnader. 

Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -4 594 (-4 557) KSEK.

Finansiell ställning
Per den 31 mars 2020 var soliditeten 7,18 (45,89) procent och 
det egna kapitalet 2 585 (12 462) KSEK. Likvida medel uppgick 
till 3 871 (3 604) KSEK per den 31 mars 2020 och förväntas räcka 
till augusti 2020. Totala tillgångar uppgick per den 31 mars 2020 
till 36 030 (27 153) KSEK. Arbetet i styrelsen med att säkerställa 
det framtida kapitalbehovet sker kontinuerligt. Bolagets framtida 
kapitalbehov säkerställs genom intäkter från försäljning eller i 
enlighet med avtal, lån eller emission, enskilt eller i kombination 
därav.  

Lager
Lagret består av material för tillverkning av den tobaksfria, vita 
snusprodukten. Varulagret uppgick per den 31 mars 2020 
till 956 (0) KSEK.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för perioden var -10 734 (-12 826) KSEK. Aktivering 
av utvecklingsutgifter har gjorts med 915 (1 509) KSEK. 

Principer för delårsrapportens upprättande
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av  
Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
 Delårsrapport 2 för perioden januari–juni 2020 publiceras den 12 augusti 2020
 Delårsrapport 3 för perioden januari–september 2020 publiceras den 11 november 2020
 Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021

Kontaktperson avseende finansiell information: Mats Rönngard, VD, mats.ronngard@enorama.se

Finansiell utveckling
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  2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
 Not 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
     

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  3 043  386 7 611
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  916  1 509  2 824 
Övriga rörelseintäkter  175  17 100 

      Summa rörelseintäkter  4 134  1 912  10 535

Rörelsens kostnader      
Kostnad såld vara  -2 043 0 0
Inköp av tjänster utveckling  -335 -1 567 -9 315   
Övriga externa kostnader  -4 110 -2 892 -15 819     
Personalkostnader  -1 999 -1 775 -7 840   
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  -44 -22 -153
Övriga rörelsekostnader  -18 -22  -284
Summa rörelsekostnader  -8 549 -6 278 -33 411   
      
Rörelseresultat  -4 415 -4 366  -22 876
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter  -179 -191  -923     

 
Resultat efter finansiella poster  -4 594  -4 557  -23 799
      
Resultat före skatt  -4 594  -4 557  -23 799
      

Skatt på periodens resultat 1 - - -
      
PERIODENS RESULTAT  -4 594  -4 557  -23 799

Resultaträkning i sammandrag
(KSEK)
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TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 23 850 21 620 22 934  
Summa immateriella anläggningstillgångar 23 850 21 620 22 934 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier  1 671 818  1 634
Summa materiella anläggningstillgångar 1 671 818  1 634   

Summa anläggningstillgångar 25 521  22 438  24 568  
 
Omsättningstillgångar 
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 956 0 0
Summa varulager mm 956 0 0

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 4 313  229 1 205   
Övriga fordringar 1 058 554  732 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 311  328  1 474  
Summa kortfristiga fordringar 5 682 1 111 3 411   
 
Kassa och bank 3 871 3 604  14 605  
 
Summa omsättningstillgångar 10 509 4 715  18 016  
 
SUMMA TILLGÅNGAR 36 030 27 153  42 584  
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 864 828  864 
Fond för utvecklingsutgifter 18 188 15 957  17 272
Summa bundet eget kapital 19 052  16 785 18 136  
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond  13 923 21 922 13 923   
Balanserat resultat -25 796 -21 688  -1 081  
Årets resultat -4 594 -4 557 -23 799  
Summa fritt eget kapital -16 467 -4 323   -10 957 
 
SUMMA EGET KAPITAL 2 585 12 462   7 179 
 
Långfristig skuld 
Skulder till kreditinstitut 0  0  0
Skulder till koncernföretag 23 200 5 300 25 000 
Summa långfristiga skulder 23 200 5 300  25 000 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristig skuld kreditinstitut 0  750  0 
Leverantörsskulder 3 786 2 200 3 669
Skulder till koncernföretag 4 347 5 110  4 356 
Aktuella skatteskulder 224 144 282    
Övriga skulder 268 418  288 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 620  769  1 810 
Summa kortfristiga skulder 10 245  9 391  10 405 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 030 27 153  42 584

    
 Not 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
    

Balansräkning i sammandrag
(KSEK)
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  2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
 Not 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -4 415 -4 366 -22 876 
Avskrivningar 44 22 153 
Erlagd ränta -179 -191 -923 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 550 -4 535 -23 646 
före förändring av rörelsekapital 
 
 
Förändringar i rörelsekapital 
Lagerförändring  (ökning - / minskning +) -956 0 0
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +) -2 273 737 -1 562 
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -) -159 -3 120 -1 356 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 938 -6 918 -26 564 
 
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -915 -1 509 -2 824
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -81 -399 -1 347 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -996 -1 908 -4 171 
 
 
Finansieringsverksamhet 
Nyemission - - 13 960 
Upptagna lån - - 19 700 
Aktieägartillskott - - -
Amortering av lån -1 800 -4 000 -4 750 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -1 800 -4 000 28 910 
 
 
Periodens kassaflöde -10 734 -12 826 -1 825 
Likvida medel vid periodens början 14 605 16 430 16 430 
Likvida medel vid periodens slut 3 871 3 604 14 605

(KSEK)
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Ingående balans 1 januari 2019 828 14 448 18 082 -16 339 17 019 
Omföring föregående års resultat     0 
Omföring bundet fritt kapital  1 509 -1 509  0 
Årets resultat    -4 557 -4 557 
 
Eget kapital 31 mars 2019 828 15 957 16 573 -20 896 12 462 
 
Ingående balans 1 april 2019 828 15 957 16 573 -20 896 12 462 
Nyemission 36  13 923  13 959 
Omföring föregående års resultat   -16 339 16 339 0 
Aktieägartillskott   0  0
Omföring bundet fritt kapital  1 315 -1 315  0 
Periodens resultat    -19 242 -19 242 
 
Eget kapital 31 december 2019 864 17 272 12 842 -23 799 7 179
   
Ingående balans 1 januari 2020 864 17 272 12 842 -23 799 7 179 
Omföring föregående års resultat     0 
Omföring bundet fritt kapital  916 -916  0 
Årets resultat    -4 594 -4 594 
 
Eget kapital 31 mars 2020 864 18 188 11 926 -28 393 2 585
   

Förändring av eget kapital

Not 1  Skatter
Uppskjuten skattefordran har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma  
när det skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas.

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

Malmö, 20 maj 2020

ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

BENGT JÖNSSON
STYRELSELEDAMOT

ANDERS DAHLIN 
STYRELSELEDAMOT

För ytterligare information

MATS PERSSON
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD 
VD / STYRELSELEDAMOT

(KSEK)

  Fond för   
  utvecklings- Fria Periodens  

 Aktiekapital utgifter reserver resultat Totalt

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD, VD  
Telefon:  0708-72 82 50 (mobil)
E-post:  mats.ronngard@enorama.se
Hemsida:  www.enorama.se
Adress:  Södergatan 3, 211 34 Malmö
  



Meet us at First North Nasdaq

ENORAMA PHARMA AB 
Södergatan 3   |   SE-211 34 Malmö   |   Sweden   

Phone: +46 (0)40 14 06 20   |   Email: info@enorama.se
www.enorama.se

Enorama Pharma uppmärksammar den 31 maj den  
av WHO instiftade så kallade World No Tobacco Day.  
Årets tema är ”Protecting youth from industry  
manipulation and preventing them from tobacco  
and nicotine use”.


