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2021 

ÅRET I KORTHET

 • De totala rörelsekostnaderna minskade med mer än 50% till 38,3 Mkr.

 • FoU-kostnaderna sjönk till 29,9 miljoner kronor från 63,7 miljoner kronor 2020. Bolaget erhöll ett konvertibelt 
lån på 5,3 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen. Vi räknar med att kassan på 21,7 miljoner kronor vid årsskiftet 
är tillräcklig för att finansiera fas IIa Tourette-studien.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

FORSKNING OCH UTVECKLING 2021
 • FEBRUARI 11: Prof. Marco Bortolato (Univ. of Utah, USA) presenterar data från två nya prekliniska studier som 

bekräftar att Sepranolon undertrycker tics vid Tourette syndrom utan observerbara biverkningar.  

 • JUNI 8: Patent- och registreringsverket i USA har beviljat ett patent för Sepranolon som behandling av Tourette 
syndrom, tvångssyndrom (OCD) och sjukligt spelberoende.  

 • JUNI 23:  Topline-resultat från Asarinas fas IIa-studie med Sepranolon för menstruell migrän visade att en  
statistiskt signifikant skillnad jämfört med placebo inte uppnåddes i studiens primära och sekundära effektmått. 

 • SEPTEMBER 28: En post hoc-analys av Sepranolon för PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom) visade att 
Sepranolon i doser på 10 mg vid undersökning av symptomreduktion  i en utökad analys omfattande 9 dagar  
visade på en signifikant behandlingseffekt jämfört med placebo. (Den ursprungliga studien var inriktad på en 
undersökning av symptomreduktion under 5 dagar).

 • DECEMBER 22: Administrativt godkännande av två studieplatser för vår kliniska fas IIa-studie med Tourettes 
syndrom erhölls efter en fem månader lång fördröjning till följd av administrativa eftersläpningar hos  
Köpenhamns Region Hovedstaden.  
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BÄSTA AKTIEÄGARE HOS ASARINA PHARMA,  

2021 var ännu ett utmanande år där pandemin fortsatte att 
påverka stora delar av vårt samhälle och näringsliv. Många kliniska 
studier pausades eller tvingades avslutas helt och hållet. För Asarina 
påverkade de fortsatta restriktionerna slutrekryteringen av patienter 
och orsakade omfattande administrativa eftersläpningar. Trots detta 
kunde vi slutföra vår fas IIa-studie inom menstruell migrän med 
endast ett kvartals försening. Dessvärre kunde inte resultaten bevisa 
att Sepranolon har en signifikant effekt på den här sjukdomen. Vi 
kunde också slutföra de sista förberedelserna för vår fas IIa-studie 
med Tourettes precis innan jul. Den första patienten randomiserades 
i februari 2022 och topline-data för studien förväntas under Q1  
år 2023. Studien är fortsatt helt finansierad. Vi fortsätter  
på vår inslagna väg med fullt fokus på Sepranolons  
potentiella effekt som neurologisk substans när  
vi rör oss framåt mot 2022.  

HÄNDELSER 2021

FEBRUARI 11:  Prof. Marco Bortolato (Univ. of Utah, 
USA) presenterar data från två nya prekliniska studier på 
konferensen Allopregnanolone och dess syntetiska analoger: 
från skrivbordet till kliniska strategier för neuropatologi i 
Torino, Italien och bekräftar att Sepranolon undertrycker 
tics i Tourettes syndrom utan observerbara biverkningar.  

JUNI 8: Patent- och registreringsverket i USA har beviljat 
ett patent för Sepranolon som behandling av Tourettes 
syndrom, tvångssyndrom (OCD) och sjukligt spelberoende. 

JUNI 23:  Topline-resultat från Asarinas fas IIa-studie 
med Sepranolon för menstruell migrän visade att en 
statistiskt signifikant skillnad jämfört med placebo inte 
uppnåddes i studiens primära och sekundära effektmått. 
Studien bekräftade den positiva säkerhets- och tolerabili-
tetsprofilen för Sepranolon.

SEPTEMBER 28: En omfattande post hoc-analys av 
Sepranolon för PMDS som publicerades i Journal of 
Psychoneuroendocrinology visade att Sepranolon i doser 
på 10 mg vid undersökning av symptomreduktion  i  
en utökad analys omfattande 9 dagar visade på en  
signifikant behandlingseffekt jämfört med placebo. (Den 
ursprungliga studien var inriktad på en undersökning av 
symptomreduktion under 5 dagar)

DECEMBER 22: Administrativt godkännande av två 
studieplatser för får kliniska fas IIa-studie med Touret-
tes syndrom på universitetssjukhusen Bispebjerg och 
Herlev i Köpenhamn erhölls efter en fem månader lång 
fördröjning till följd av administrativa eftersläpningar hos 
Köpenhamns Region Hovedstaden.  

MEDDELANDE FRÅN VÅR VD

Peter Nordkild, 
VD på Asarina Pharma 
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1. En randomiserad, dubbelblind studie om Sepranolons säkerhet och effektivitet vid premenstruellt dysforiskt syndrom, Bäckström et al.
2. Dr Nick Panay (Imperial College London), Prof. Shaughn O’Brien (Royal Stoke University Hospital, Storbritannien), Prof. C. Neill  

Epperson (Dept. Psychiatry, University of Colorado), Prof Marie Bixo (Umeå universitet, Sverige) and Dr Angelica Lindén Hirschberg, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Asarina Pharma CSO Prof Torbjörn Bäckström (Umeå universitet, Sverige).

2021 I DETALJ
MENSTRUELL MIGRÄN

Vår noggrant utformade och väl genomförda fas  
IIa-studie inom menstruell migrän, vars första patient-
besök skedde i augusti 2019, slutförde rekryteringen 
trots restriktionerna för covid-19 med totalt 164 
deltagande kvinnor och 86 randomiserade patienter. 
Topline-resultat som presenterades den 23 juni  
2021 visade dessvärre ingen effekt för två veckors 
profylaktisk behandling med Sepranolon då varken 
grupperna för 10 mg eller 16 mg visade någon skillnad 
jämfört med placebo i antalet anfall eller den menstru-
ella migränens intensitet. Den vetenskapliga hypotesen 
för Sepranolons roll i indikationen fick starkt stöd av 
ledande opinionsbildare inom menstruell migrän, men 
dessvärre visade den sig vara felaktig.  

PREMENSTRUELLT DYSFORISKT SYNDROM

I september 2021 publicerades en omfattande post 
hoc-analys av Sepranolon för PMDS (premenstruellt 
dysforiskt syndrom) efter inledande topline-resultat 
i april 2020. Post hoc-rapporten, som publicerades i 
septembers Journal of Psychoneuroendocrinology1 
visade att Sepranolon i doser på 10 mg faktiskt hade 
en signifikant behandlingseffekt jämfört med placebo 
vid undersökning av en utökad analys för 9 dagar för 
symptomreduktion. (Sepranolon kunde inte uppfylla 
sina primära eller sekundära kliniska effektmått inom 
den riktade undersökningsperioden på 5 dagar till följd 
av en oväntat hög placeboeffekt). Post hoc-rapporten 
skrevs av en stor grupp med ledande opinionsbildare 
för PMDS2 tillsammans med Asarinas CSO Torbjörn 
Bäckström (Umeå universitet, Sverige).

TOURETTE SYNDROM

Slutgodkännande för fas IIa-studien med Tourette för 
Proof of Concept erhölls i december 2021 från Region 
Hovedstaden, Copenhagen. Studien ska omfatta 30 
patienter med eller utan OCD inom åldersintervallet  
12 och 45 år. 20 patienter kommer att få 10 mg  
Sepranolon två gånger i veckan i tolv veckor i tillägg 
till sin ordinarie Tourette-behandling, och tio patienter 
kommer att fortsätta med sin ordinarie Tourette- 
behandling. Studien kommer att utföras vid Danish 
National Center for Tourette vid universitetssjukhusen 
Herlev och Bispebjerg. Bispebjerg kommer primärt att 
behandla vuxna patienter med Tourette medan Herlevs 
universitetssjukhus, ett ledande forskningssjukhus med 
Skandinaviens största Tourette-avdelning, kommer 
att fokusera på barn och tonåringar. Den expertis och 
erfarenhet som båda anläggningar har med Tourette- 
patienter är en enorm fördel för vårt studieteam och det 
kommer ge signifikanta bidrag för att säkerställa tillfreds-
ställande patienturval, rekrytering och engagemang. 

Bispebjerg påbörjade rekryteringen i februari 2022  
och ett antal vuxna patienter har redan randomiserats  
i mitten av mars 2022. Herlev upplever fortfarande för-
dröjningar då flytten till centret under covid-pandemin 
har varit svårare än vad man ursprungligen förväntade 
sig. Herlev kommer att bidra med subjekt som är intres-
serade av att delta i studien och förväntas randomisera 
den första patienten i augusti. Det förväntas att  
Bispebjerg kommer att rekrytera 20-25 subjekt och 
Herlev 5-10 subjekt. Det sista patientbesöket planeras 
ske innan årsskiftet 2022 med topline-resultat i Q1 
2023. Studien är fortsatt helt finansierad.

Topplinjedata för vår fas IIa-studie i Tourette 
är fortfarande planerat till första kvartalet 

2023, och studien är fortsatt fullt finansierad. Vi 
behåller vårt fulla fokus på Sepranolons potential 
och går framåt med fokus och optimism. 
VD Peter Nordkild
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FINANANSER
Under 2021 pausade vi många av våra aktiviteter och arbetstiden 
för all personal minskades ytterligare. Med dessa förändringar har 
vi signifikant reducerat vårt kontantutflöde, och trots att start-
datumet för Tourette-studien har skjutits upp förväntar vi oss att 
våra aktuella medel kommer att täcka kostnaderna för Tourette- 
studien och att de kommer att räcka till sommaren 2023.

FRAMÅTBLICK 
Trots de utmaningar vi står inför så håller vi fast vid vårt mål att 
erbjuda en ny, effektiv terapi till patienter med olika neurologiska 
sjukdomar. Vi rör oss därför framåt med ett förnyat fokus och  
optimism. Jag vill återigen tacka för ditt engagemang, och vi ser 
fram emot ett spännande och positivt 2022 tillsammans.

VÄNLIGA HÄLSNINGAR,

Peter Nordkild, 
verkställande direktör 
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ÅRSREDOVISNING OCH  
KONCERNREDOVISNING  
FÖR ASARINA PHARMA AB 
Styrelsen och verkställande direktören för Asarina Pharma AB 
(publ) (”Bolaget”) presenterar härmed årsredovisningen och  
koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2021 till  
31 december 2021.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bolaget har sitt säte i Solna län, Sverige och bedriver 
forskning och utveckling av läkemedel för behandling av 
Tourettes syndrom och andra neurologiska sjukdomar med 
otillfredsställda medicinska behov.

AKTIER

Bolagets aktier har handlas på NASDAQ First North sedan 
den 24 september 2018. Per den 1 april 2022 har Bolaget 
totalt 18 744 524 emitterade aktier. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KONCERNSTRUKTUR

Asarina Pharma Group (”Asarina Group”) består av moderbo-
laget Asarina Pharma AB och två helägda dotterbolag, Asarina 
Pharma ApS (Danmark) och Asarina Pharma Finans AB.

Asarina Pharma ApS innehar de immateriella rättigheterna 
till Asarinas ledande förening, Sepranolon, och är operativ 
enhet för de flesta av Asarina Groups FoU-aktiviteter, inkl. 
fas IIa-studien i Tourettes syndrom. 

Asarina Pharma Finans AB (”Finans AB”) är ett icke-operativt 
dotterbolag vars enda verksamhet är relaterad till incita-
mentsprogram för Asarina-koncernen.

Sedan 2018 har Bolaget etablerat tre teckningsoptionspro-
gram för styrelse och personal omfattande totalt 1 560 822 
teckningsoptioner. Den 31 december 2021 löpte ett pro-
gram som omfattar 758 822 teckningsoptioner ut. De två 
återstående programmen ger teckningsoptionsinnehavarna 
rätt att teckna nya Asarina-aktier för 9,87 SEK eller 28,73 
SEK per aktie. Båda programmen löper ut under första 
halvåret 2023.

AKTIEÄGARE LAND ANTAL AKTIER ÄGANDE (%)

Kurma Biofund Frankrike 3 145 132 16,8

Ôstersjöstiftelsen (Baltic Foundation) Sverige 2 667 092 14,2

Idinvest Patrimonie Frankrike 1 639 824 8,7

AP4 Sverige 1 585 000 8,5

Handelsbanken Läkemedelsfond Sverige 855 952 4,6

Avanza Pension Sverige 479 077 2,6

Larssons Utvecklings AB Sverige 350 000 1,9

Arne Andersson Sverige 333 689 1,8

Torbjörn Bäckström Sverige 324 989 1,7

Peter Nordkild (VD) Danmark 263 124 1,4

Andra 7 100 649 37,9

TOTALT 18 744 524 100,0

HUVUDÄGARE DEN 31 DECEMBER 2021*

* Källor: Euroclear, företagsuppskattningar
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KONCERNEN – FINANSIELLA NYCKELTAL 

MODERBOLAGET – FINANSIELLA NYCKELTAL

(1) Justerat eget kapital/balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld
(2) Årets resultat/genomsnittligt justerat eget kapital
(3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus räntekostnader)/genomsnittlig balansomslutning

TSEK 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 0 0 0 0

Rörelseresultat -38 284 -81 406 -81 034 -51 596

Resultat efter nettofinansiella poster -38 297 -82 994 -78 877 -51 594

Balansomslutning (årets slut) 30 361 68 285 139 894 149 580

Kassa och bank (årets slut) 21 715 58 501 129 505 141 543

Soliditet1 (årets slut) 69,6 % 77,0 % 85,4 % 93,5 %

Avkastning på eget kapital2 -85,9 % -87,5 % -54,8 % -58,8 %

Avkastning på totalt kapital3 -76,6 % -78,2 % -54,3 % -61,3 %

Medelantal anställda 6 5 5 4

TSEK 2021 2020 2019 2018

Resultat efter nettofinansiella poster -3 358 -8 329 -2 410 -6 446

Balansomslutning 249 074 248 404 247 491 197 947

Soliditet1 97,2 % 98,7 % 98,8 % 98,9 %
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RISKHANTERING

Bolagets styrelse utvärderar fortlöpande och systematiskt 
Asarina-gruppens viktigaste risker för att förbereda och  
implementera relevanta minimerande åtgärder. Styrelsen 
har identifierat de viktigaste riskerna som presenteras i 
följande avsnitt. Mininmerande åtgärder utvecklas för  
varje identifierad väsentlig risk.

OPERATIVA RISKER

I nuvarande skede består Asarinas verksamhet av prekli-
niska och kliniska studier som syftar till att visa säkerhet 
och klinisk effekt av dess läkemedelskandidater. Det finns 
ingen garanti för att en viss (pre-)klinisk prövning kommer 
att generera data som gör det möjligt för Asarina att gå 
vidare med det specifika projektet till nästa utvecklingsfas. 
Det övergripande målet för Asarina Group är att successivt 
bygga upp en portfölj av läkemedelskandidater för olika 
indikationer och därigenom diversifiera koncernens  
kombinerade risk.

Kliniska prövningar kan bli försenade och kostnaderna för 
en given prövning kan överstiga den ursprungliga budgeten. 
Innan en klinisk prövning påbörjas gör Asarina en grundlig 
bedömning av prövningens varaktighet och kostnader för att 
säkerställa att den har tillräcklig finansiering för att slutföra 
prövningen med hänsyn till eventuella förseningar och  
kostnadsökningar. Asarina utvecklar medicinska produkter 
och är beroende av bedömningar och beslut från relevanta 
myndigheter som EMA i Europa och FDA i USA. Asarina kan 

inte garantera att de kommer att erhålla de regulatoriska 
godkännanden som krävs för att fortsätta kliniska studier 
och för att erhålla marknadsgodkännande. För att minska de 
regulatoriska riskerna anlitar bolaget regulatoriska konsulter 
som en del av förberedelserna av nya kliniska studier. Asarina 
fokuserar på terapeutiska områden där få andra företag är 
verksamma. Bolaget bedriver omfattande bevakning av  
potentiell konkurrenskraftig aktivitet inom sitt immaterial-
rättsliga område, i relevanta publikationer och genom  
deltagande i läkemedels-/bioteknikkonferenser.

FINANSIELLA RISKER

För närvarande genererar Asarina inga intäkter från produkt-
försäljning eller licensiering av koncernens produktkandida-
ter och är därför beroende av att ta in nytt kapital från  
investerare. Bolaget strävar efter att ha tillräcklig likviditet 
för sin planerade verksamhet under de kommande 1-2 åren. 
Därför kan Asarina när som helst föra diskussioner med 
nuvarande eller potentiella nya investerare, som kan vara 
intresserade av att tillföra ny finansiering i Bolaget. 

VALUTARISK

Asarina ådrar sig kostnader huvudsakligen i tre valutor: 
Svenska kronor, euro och danska kronor (vars värde är nära 
korrelerat till euro). Företaget minskar sin exponering för  
valutarisk genom att placera överskottslikviditet i en  
kombination av euro och svenska kronor, vilket speglar  
kostnadsfördelningen per valuta.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
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Resultatet och den ekonomiska ställningen för moderbolaget och koncernen framgår av följande resultaträkningar,  
balansräkning, rapport över eget kapital, kassaflödesanalys och tillhörande noter. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE BELOPP (SEK): 

Överkursfond 272 812 724

Balanserat resultat -31 972 134

Årets resultat -3 357 327

237 483 263

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 237 483 263

FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU)

År 2021 minskade de externa FoU-kostnaderna till 29,9 
miljoner SEK från 63,7 miljoner SEK 2020, främst på grund 
av att Asarina hade en klinisk studie 2021 jämfört med två 
studier 2020. En stor del av FoU-kostnaderna var relaterad 
till fas IIa-studien av menstruell migrän som omfattade 
avgifter till CRO och till de kliniska utredarna. En annan stor 
kostnadspost under 2021 var CMC-kostnader relaterade till 
processutveckling och tillverkning av kliniskt material. 

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

De totala administrativa kostnaderna sjönk markant från  
7,4 miljoner SEK 2020 till 2,9 miljoner SEK 2021 då  
bolaget minskade sina utgifter inom flera administrativa 
områden, såsom investerarrelationer och marknads- 
undersökningar samt arvoden till juridiska och finansiella  
rådgivare och försäkringar.

PERSONALKOSTNADER

På grund av minskad arbetstid för alla anställda har personal- 
kostnaderna minskat från 10,1 miljoner kronor 2020 till  
5,1 miljoner kronor 2021. Per 31 december 2021 består det 
operativa teamet av 2 anställda och 5 konsulter på långtids-
kontrakt. All personal arbetar deltid och nettoantalet är lika 
med 2½ heltidstjänster.

FINANSIELLA POSTER OCH SKATT 

Finansiella poster (valutavinster och -förluster och ränte- 
kostnader) resulterade i en mindre nettoförlust (-13 TSEK) 
jämfört med en nettoförlust på 1,6 miljoner SEK 2020. Det 
danska dotterbolaget fick 6,6 miljoner SEK i skatteavdrag 
kopplat till FoU-kostnaderna 2021.

KASSAFLÖDE 

Koncernen hade ett nettokassautflöde på 36,8 miljoner SEK 
2021 jämfört med 70,9 miljoner SEK 2020, vilket främst 
speglar minskningen av FoU- och personalkostnader. Vidare 
erhöll Asarina ett konvertibelt lån på 5,3 miljoner kronor 
från Östersjöstiftelsen, en av bolagets nyckelaktieägare.  
Vid utgången av 2021 hade koncernen en total kassa på 
21,7 miljoner SEK.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 

I början av 2022 inledde Bolaget en fas IIa-studie med  
Sepranolon mot Tourettes syndrom. Denna studie kommer 
att pågå under hela 2022, med topline-resultat som  
förväntas under första kvartalet 2023. Tack vare de  
betydande kostnadsminskningarna 2021, och förutsatt att 
inga större förseningar och/eller kostnadsöverskridanden 
sker, är den nuvarande kassan tillräcklig för att finansiera 
Tourette-studien.

EKONOMISK UTVECKLING I KORTHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET
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RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

VINST PER AKTIE

TSEK NOT
2021

JAN-DEC
2020

JAN-DEC

Nettoomsättning 0 0

Övriga intäkter 0 0

Totala rörelseintäkter 0 0

Forsknings- och utvecklingskostnader -29 922 -63 749

Övriga externa kostnader 5 -2 908 -7 444

Personalkostnader 6 -5 066 -10 124

Avskrivningar på egendom och inventarier -388 -89

Totala rörelsekostnader -38 284 -81 406

Rörelseresultat -38 284 -81 406

Finansiella intäkter (ränteintäkter, valutavinster) 7 514 6

Finansiella kostnader (räntekostnader, valutaförluster) 8 -527 -1 594

Nettofinansiella poster -13 -1 588

Resultat före skatt -38 297 -82 994

Skatt på resultat 9 6 639 7 738

Årets resultat -31 658 -75 256

TSEK NOT
2021

JAN-DEC
2020

JAN-DEC

Antal aktier, genomsnittligt (ej utspädd) 18 744 524 18 703 305

Antal aktier, genomsnittligt (helt utspädd) 20 038 428 19 572 734

Vinst per aktie, ej utspädd, (SEK) -1,69 -4,02

Vinst per aktie, helt utspädd, (SEK) -1,58 -3,84

Antal aktier, årets slut (ej utspädd) 18 744 524 18 744 524

Antal aktier, årets slut (helt utspädd) 20 320 346 19 620 346
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

TSEK NOT
31 DECEMBER 

2021
31 DECEMBER 

2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Egendom, anläggningar och utrustning 10 1 477 1 832

Finansiella anläggningstillgångar 12 1 1

Summa anläggningstillgångar 1 478 1 833

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar 6 806 7 532

Övriga fordringar 315 247

Förutbetalda utgifter och upplupna intäkter 13 47 172

Summa kortfristiga fordringar 7 168 7 951

Kassa och bank 21 715 58 501

Summa omsättningstillgångar 28 883 66 452

SUMMA TILLGÅNGAR 30 361 68 285

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 686 4 686

Totalt bundet eget kapital 4 686 4 686

Fritt eget kapital

Överkursfond 272 813 272 813

Balanserat resultat -224 697 -149 731

Årets resultat -31 658 -75 170

Totalt fritt eget kapital 16 458 47 912

SUMMA EGET KAPITAL 21 144 52 598

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 153 11 308

Övriga kortfristiga skulder 462 107

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 302 4 272

Konvertibelt lån 15 5 300 0

Summa kortfristiga skulder 9 217 15 687

SUMMA SKULDER 9 217 15687

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 361 68 285

Årsredovisning 2021 13Asarina Pharma AB (Publ) 556698-0750



TSEK AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND

ACKUMULERADE 
FÖRLUSTER INKL 

FÖRLUST FÖR ÅRET
TOTALT EGET  

KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2020 4 611 264 500 -149 641 119 470

Nyemission 75 8 313 8 388

Emission av teckningsoptioner 504 504

Omräkningsdifferenser -508 -508

Förlust för perioden -75 256 -75 256

Utgående balans 31 december 2020 4 686 272 813 -224 901 52 598

Ingående balans 1 januari 2021 4 686 272 813 -224 901 52 598

Ytterligare inbetalt kapital 0

Emission av teckningsoptioner 371 371

Omräkningsdifferenser -167 -167

Förlust för perioden -31 658 -31 658

Utgående balans 31 december 2021 4 686 272 813 -256 355 21 144

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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TSEK NOT
2021

JAN - DEC
2020

JAN - DEC

Rörelseverksamheten  

Rörelseresultat -38 284 -81 406

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar 10 387 89

Erhållen ränta 312 6

Erlagd ränta -210 -1 580

Betald skatt 9 7 503 7 641

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -30 292 -75 250

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar 65 496

Minskning (+)/ökning (-) av skulder -12 272 -4 314

Kassaflöde från rörelsen -42 499 -79 068

 

Investeringar

Anskaffande av utrustning, verktyg och installationer 10 0 -218

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -218

 

Finansieringsverksamhet  

Konvertibelt lån erhållits 15 5 300 0

Nyemission 0 8 388

Emission av teckningsoptioner 371 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 671 8 388

 

Årets kassaflöde -36 828 -70 898

Likvida medel vid årets början 58 501 129 505

Omräkningsdifferenser 42 -106

Likvida medel vid årets slut 21 715 58 501

KASSAFLÖDE FÖR KONCERNEN
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TSEK NOT
2021

JAN-DEC
2020

JAN-DEC

Nettoomsättning 0 0

Övriga intäkter 0 1 454

Totala rörelseintäkter 4 0 1 454

Forsknings- och utvecklingskostnader -1 200 -1 822

Övriga externa kostnader 5 -1 105 -4 766

Personalkostnader 6 -1 123 -2 712

Totala rörelsekostnader -3 428 -9 300

Rörelseresultat -3 428 -7 846

Finansiella intäkter (ränteintäkter, valutavinster) 7 421 338

Finansiella kostnader (räntekostnader, valutaförluster) 8 -351 -821

Nettofinansiella poster 70 -483

Resultat före skatt -3 358 -8 329

Skatt på resultat 9 0 0

Årets resultat -3 358 -8 329

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
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TSEK NOT 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i dotterbolag 11 232 405 191 715

Andra anläggningstillgångar 12 1 1

Finansiella anläggningstillgångar 232 406 191 716

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar

Fordringar från koncernbolag 3 122 13 994

Aktuella skattefordringar 112 112

Övriga fordringar 134 107

Förutbetalda utgifter och upplupna intäkter 13 47 172

Summa kortfristiga fordringar 3 415 14 385

Kassa och bank 13 253 42 303

Summa omsättningstillgångar 16 668 56 688

SUMMA TILLGÅNGAR 249 074 248 404

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Bundet eget kapital  

Aktiekapital 4 686 4 686

Totalt bundet eget kapital 4 686 4 686

Fritt eget kapital

Överkursfond 272 813 272 813

Balanserat resultat -31 972 -24 014

Årets resultat -3 358 -8 329

Totalt fritt eget kapital 237 483 240 470

SUMMA EGET KAPITAL 242 169 245 156

Långfristiga skulder

Skulder till koncernbolag 40 0

Summa långfristiga skulder 40 0

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 534 372

Övriga kortfristiga skulder 462 107

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 569 2 769

Konvertibelt lån 15 5 300 0

Summa kortfristiga skulder 14 6 865 3 248

Summa skulder 6 905 3 248

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 249 074 248 404

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
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BUNDET EGET  
KAPITAL

FRITT EGET  
KAPITAL

TSEK AKTIEKAPITAL
ÖVERKURS-

FOND

BALANSERAD 
VINST ELLER 

FÖRLUST 
ÅRETS  

NETTORESULTAT
TOTALT EGET 

KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2020 4 611 264 500 -22 108 -2 410 244 593

Disposition av tidigare års resultat -2 410 2 410 0

Årets resultat -8 329 -8 329

Transaktioner med ägare

Nyemission 75 8 313 8 388

Emission av teckningsoptioner 504 504

Summa transaktion med ägare 75 8 313 504 8 892

Utgående balans per 31 december 2020 4 686 272 813 -24 518 -7 825 245 156

BUNDET EGET  
KAPITAL

FRITT EGET  
KAPITAL

TSEK AKTIEKAPITAL
ÖVERKURS-

FOND

BALANSERAD 
VINST ELLER 

FÖRLUST 
ÅRETS  

NETTORESULTAT
TOTALT EGET 

KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2021 4 686 272 813 -24 518 -7 825 245 156

Disposition av tidigare års resultat -7 825 7 825 0

Årets resultat -3 358 -3 358

Transaktioner med ägare

Nyemission 0

Emission av teckningsoptioner 371 371

Summa transaktion med ägare 0

Utgående balans per 31 december 2021 4 686 272 813 -31 972 -3 358 242 169

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Antalet aktier uppgår per 31 december 2021 till 18 744 524.  
Samtliga aktier har 1 röst och har ett kvotvärde om 0,25 SEK per aktie.
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NOT 1

ALLMÄN INFORMATION
Asarina Pharma AB (publ), reg. nr 556698-0750 (”Bolaget”) är ett aktiebolag registrerat i 
Sverige med säte på Fogdevreten 2, S-171 65 Solna. Företaget och dess dotterbolag  
(”koncernens”) verksamhet omfattar forskning-, utveckling-, försäljnings- och  
licensieringsverksamhet inom läkemedelsområdet.

NOTER

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995): 1554)  
och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(”K3”).

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Asarina 
Pharma AB och de företag över vilka moderbolaget direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterbolag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett 
annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett  
bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till inne-
hav av finansiella instrument som är potentiellt röstberätti-
gade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras 
till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också 
tas till om företaget genom agent har möjlighet att styra 
verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i  
normalfallet då moderbolaget direkt eller indirekt innehar 
aktier som representerar mer än 50 % av rösterna.

Ett dotterbolags intäkter och kostnader tas in i koncernre-
dovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderbolaget inte längre har något 
bestämmande inflytande över dotterbolaget. Se avsnittet 
Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och  
avyttring av dotterbolag.

Redovisningsprinciperna för dotterbolag överensstämmer 
med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna 
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster 
och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har 
eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.

INTÄKTER

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdesskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Utdelning och ränteintäkter

Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla 
betalning har fastställts.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta 
som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar 
under räntebindningstiden blir lika med det redovisade 
värdet av fordran.

LEASINGAVTAL

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekono-
miska risker och fördelar som förknippas med ägandet  
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren  
till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systema-
tiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta 
över tiden.

UTLÄNDSK VALUTA

Moderbolagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Omräkning av poster i utländsk valuta

Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk 
valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som 
värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, 
räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelsere-
sultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande 
affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag  
för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller  
villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller  
av nettoinvesteringar.

NOT 2

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet

En monetär post som är en fordran eller skuld på en 
utlandsverksamhet, där en reglering inte är planerad eller 
trolig inom en överskådlig framtid, anses vara en del av 
koncernens nettoinvestering i utlandsverksamheten. Valuta-
kursdifferenser avseende monetära poster som utgör del av 
företagets nettoinvesteringar i utlandsverksamhet och som 
värderas utifrån anskaffningsvärdet redovisas koncernens 
omräkningsreserv i eget kapital. Vid avyttring av en nettoin-
vestering i utlandsverksamhet redovisas valutakursdifferen-
sen i resultaträkningen.

Omräkning av dotterbolag och utlandsverksamhet

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska 
dotterbolags tillgångar och skulder till svenska kronor enligt 
balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till 
periodens genomsnittskurs, om inte valutakursen fluktuerat 
väsentligt under perioden då istället transaktionsdagens 
valutakurs används. Eventuella omräkningsdifferenser som 
uppstår redovisas direkt mot eget kapital. Vid avyttring av ett 
utländskt dotterbolag redovisas sådana omräkningsdifferen-
ser i resultaträkningen som en del av realisationsresultatet.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald  
semester, betald sjukfrånvaro m. m. samt pensioner redovi-
sas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra 
ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.  
Det finns inga andra långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer

För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda 
avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har 
ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens 
resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna 
intjänas, vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för  
när premier erläggs.

AKTIEBASERADE ERSÄTTNINGAR

Aktiebaserade ersättningar som regleras med egenkapita-
linstrument värderas till verkligt värde, exklusive eventuell 
inverkan från icke marknadsrelaterade villkor, vid tilldelande-
tidpunkten vilket är den tidpunkt då företaget ingår avtal om 
aktiebaserade ersättningar. Det verkliga värdet som fastställs 
vid tilldelandetidpunkten redovisas som en kostnad med 
motsvarande justering i eget kapital. 

Aktierelaterade ersättningar till anställda som regleras av 
egenkapitalinstrument

Utöver vad som anges ovan fördelas kostnaden för  
aktiebaserade ersättningar som redovisas med egen- 
kapitalinstrument över intjänandeperioden, baserat på  
koncernens uppskattning av det antal aktier som förväntas 
bli inlösbara. I det fall ingen intjänandeperiod är avtalad 
redovisas kostnaden direkt vid tilldelandetidpunkten. 
Verkligt värde på egenkapitalinstrumenten beräknas genom 
att tillämpa Black-Scholes värderingsmodell. Sociala avgifter 
hänförliga till de aktierelaterade ersättningarna periodiseras 
på samma sätt som kostnaden för de tjänster som erhålls 
och skulden omvärderas vid varje bokslutstidpunkt fram tills 
dess att den är reglerad.

Aktierelaterade ersättningar till leverantörer som regleras av 
egenkapitalinstrument

Bolaget har avtal med leverantör enligt vilken denna 
delvis ersätts med aktier i Asarina. Kostnaden för tjänster 
inom ramen för avtalet redovisas i takt med att tjänsterna 
utförs, med motsvarande justering i eget kapital till den del 
kostnaden enligt avtalet kommer att regleras med aktier. 
Ersättningarna periodiseras på samma sätt som kostnaden 
för de tjänster som erhålls och skulden omvärderas vid varje 
bokslutstidpunkt fram tills dess att den är reglerad.

INKOMSTSKATT

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt.

Aktuell skatt

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för 
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisa-
de resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej 
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas 
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de  
finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som 
används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten 
skatt redovisas enligt den så kallade balansräkningsmeto-
den. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla 
skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skatte-
fordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära 
skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan 
utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den 
temporära skillnaden är hänförlig till goodwill.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga tem-
porära skillnader hänförliga till investeringar i dotterbolag, 
utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring 
av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att 
den temporära skillnaden kommer att återföras inom en 
överskådlig framtid.
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Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar 
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kom-
mer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, 
mot den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur bolaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas 
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndig-
het och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med 
ett nettobelopp.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer 
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvsberäkningen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Anskaffning genom intern utveckling

Koncernen tillämpar kostnadsföringsmodellen, vilket 
innebär att arbetet med att ta fram en internt upparbetad 
immateriell anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas 
och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från 
koncernens forskningsfas redovisas som kostnad när de 
uppkommer. Samtliga utgifter för utveckling redovisas som 
en tillgång om samtliga av följande villkor är uppfyllda:

 • det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas

 • företagets avsikt är att färdigställa den immateriella an-
läggningstillgången och att använda eller sälja den

 • det finns förutsättningar för att använda eller sälja den 
immateriella anläggningstillgången

 • det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgång-
en kommer att generera framtida ekonomiska fördelar

 • det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska 
och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 
använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången

 • de utgifter som är hänförliga till den immateriella anlägg-
ningstillgången under dess utveckling kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbe-
tade immateriella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning påbörjas när 
tillgången kan användas.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnads-
förs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat 
med det beräknade restvärdet vid nyttjandeperiodens slut, 
skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod. Om 
en tillgång har delats upp i olika komponenter skrivs varje 
komponent separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när de materiella anläggningstillgångarna kan an-
vändas. Materiella tillgångars nyttjandeperiod beräknas till:

 • Maskiner och utrustning 5 år

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balans-
räkningen när koncernen blir part i instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen 
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över 
den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs 
eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Lång-
fristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det 
första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. 
Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad 
enligt effektivräntemetoden (se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet  
på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till  
nominellt belopp.

Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas 
efter det första redovisningstillfället till upplupet  
anskaffningsvärde.

Uppslupet anskaffningsvärde

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket 
tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för 
amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodi-
sering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden 
mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla 
på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samt-
liga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade 
löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den 
finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

Nedskrivningar av finansiella anläggningskostnader

Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns 
indikationer på att en eller flera finansiella anläggnings- 
tillgångar har minskat i värde. Exempel på sådana  
indikationer är betydande finansiella svårigheter hos  
låntagaren, avtalsbrott eller att det är sannolikt att  
låntagaren kommer att gå i konkurs.
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För finansiella anläggningstillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvär-
det av företagsledningens bästa uppskattning av framtida 
kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar 
tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med 
rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan.

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det hög-
sta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av 
de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodo- 
havanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till 
kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluk-
tuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden 
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

ANSVARSFÖRBINDELSER

En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som 
inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, 
eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, 
men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom 
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek 
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsför-
bindelser redovisas utanför balansräkningen.

EVENTUALTILLGÅNGAR

En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade 
händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast 
av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt 
ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. En even-
tualtillgång redovisas inte som en tillgång i balansräkningen.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av 
företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflöde-
sanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- och utbetalningar.

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR MODERBOLAGET

Skillnaderna mellan moderbolagets och koncernens  
redovisningsprinciper beskrivs nedan:

Dotterföretag

Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde.  
Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt när rätten 
att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på  
ett tillförlitligt sätt.

Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet

Valutakursdifferenser avseende monetära poster som utgör 
del av företagets nettoinvesteringar i utlandsverksamhet 
och som värderas utifrån anskaffningsvärdet redovisas 
koncernens omräkningsreserv i eget kapital.

Leasing

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt  
reglerna för operationell leasing.

Årsredovisning 2021 22Asarina Pharma AB (Publ) 556698-0750



NOT 3

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

NOT 5

INFORMATION OM ERSÄTTNING TILL REVISOR

NOT 4

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget avser konsultarvoden 
relaterade till arbete utfört för det danska dotterbolaget.

Viktiga källor till osäkerhet i bedömningar

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per 
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens  
redovisningsprinciper

I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom 
de som innefattar uppskattningar (se ovan), som företags-
ledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovis-
ningsprinciper och som har den mest betydande effekten  
på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.

UPPLUPNA SKULDER

Asarina genomför löpande kliniska studier som pågår upp 
till två år. De huvudsakliga kliniska kostnaderna är arvoden 
till CRO-organisationer (Contract Research Organization), 
som hanterar studierna. I några fall, förfaller CRO-arvodena 
med upp till 9 månaders intervall, baserat på förbestämda 
milstolpar, vilket indirekt speglar det av CRO-organisationen 
utförda arbetet.

AKTIER I DOTTERBOLAG

På balansdagen gör Bolaget en grundlig bedömning av  
värdet på det aktieinnehav som man har i det danska dotter-
bolaget. Bedömningen baseras på en värdering av IP-till-
gångarna i dotterbolaget, gjord av ett externt företag.

KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021 2020 2021 2020

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 458 569 331 394

Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdrag

0 0 0 0

Övriga tjänster 0 0 0 0

Totalt 458 569 331 394

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av 
årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt 
arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.
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NOT 6

ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR  
OCH SOCIALA KOSTNADER

2021 2020

ANTAL ANSTÄLLDA VARAV MÄN ANTAL ANSTÄLLDA VARAV MÄN

Moderbolaget

Asarina Pharma AB 0 0 1 0

Totalt 0 0 1 0

Dotterbolag

Asarina Pharma ApS 6 4 6 5

Asarina Finans AB 0 0 0 0

Totalt dotterbolag 6 4 6 5

Totalt koncern 6 4 7 5

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Kvinnor:

Styrelseledamöter 2 2 2 2

Övrig ledning 1 2 0 1

Män:

Styrelseledamöter 1 2 2 2

Övrig ledning inkl. verkställande direktör 4 4 0 0

Totalt 8 10 4 5

2021 2020

TSEK

LÖNER  
OCH ANDRA  

ERSÄTTNINGAR

SOC. KOSTNADER 
(VARV PENSIONS-

KOSTNADER)

LÖNER  
OCH ANDRA  

ERSÄTTNINGAR

SOC. KOSTNADER 
(VARV PENSIONS-

KOSTNADER)

Moderbolaget 855 268 3 349 680

(0) (382)

Dotterbolag 2 765 15 6 013 28

(0) (0)

Totalt koncern 3 620 283 9 362 708

(0) (382)

LÖNER OCH ANDRA PERSONALKOSTNADER

FÖRDELNING LEDANDE BEFATTNINGSINNEHAVARE PER BALANSDAGEN

MEDELANTAL ANSTÄLLDA*

* Omfattar anställda och konsulter på långtidskontrakt. Alla anställda har deltidskontrakt.
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TSEK
GRUNDLÖNER/

STYRELSEARVODE BONUS
PENSIONS-

KOSTNADER
AKTIERELATERADE 

ERSÄTTNINGAR TOTALT

Styrelseledamöter

Paul de Potocki, ordförande 510 288 798

Erin Gainer 205 0 205

Marianne Kock 205 144 349

Mathieu Simon 103

Övrig ledning

Peter Nordkild 2 167 597 2 764

Övriga ledande befattningshavare 2 239 495 2 734

Totalt 5 429 1 524 0 0 6 850

TSEK
GRUNDLÖNER/ 

STYRELSEARVODE BONUS
PENSIONS-

KOSTNADER
AKTIERELATERADE 

ERSÄTTNINGAR TOTALT

Styrelseledamöter

Paul de Potocki, ordförande 506 506

André Ulmann 100 100

Marianne Kock 203 203

Vidar Wendel-Hansen 200 200

Mathieu Simon 303 303

Erin Gainer 203 203

Övrig ledning

Peter Nordkild 2 552 560 3 112

Övriga ledande befattningshavare 6 320 425 6 745

Totalt 10 387 985 0 11 372

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2021

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2020

2021 2020

TSEK STYRELSE OCH VD 
ÖVRIGA  

ANSTÄLLDA STYRELSE OCH VD 
ÖVRIGA  

ANSTÄLLDA

Moderbolaget 855 o 1 515 1 574

Dotterbolag 2 765 1 446 3 157 2 892

Totalt koncern 3 620 1 446 4 672 4 466

LÖNER OCH ANDRA PERSONALKOSTNADER
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PENSIONER

Koncernens kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgick till 0 KSEK (382). Moderbolagets kostnader avgifts- 
bestämda pensionsplaner uppgick till 0 KSEK (382). Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner. Av de totala  
pensionskostnaderna avsåg 0 KSEK (0) styrelse och VD.

Koncernens utestående pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 TSEK (0).

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG

Moderbolaget och koncernen har inga avtal om avgångsvederlag.

AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR

I september 2018 etablerade företaget ett incitamentsprogram med teckningsoptioner för enskilda styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare. Incitamentsprogrammet som gav deltagarna rätt att teckna 758 822 nyemitterade aktier löpte ut 
31 december 2021 och alla teckningsoptioner förföll. 

I februari 2020 tilldelade bolaget två styrelseledamöter och en person i ledningsgruppen ytterligare teckningsoptioner.  
Incitamentsprogrammet 2020 ger deltagarna rätt att teckna 102 000 nyemitterade aktier till ett fast pris om 28,73 SEK per  
aktie första kvartalet 2023. 

I maj 2021 utfärdade Bolaget ett tredje incitamentsprogram för teckningsoptioner till personalen som ger deltagare rätt att 
under andra halvan av maj 2023 teckna 700 000 aktier för 9,87 SEK per aktie. Samtliga teckningsoptioner har förvärvats  
till verkligt värde.

NOT 7

RÄNTEINTÄKTER OCH VALUTAINTÄKTER 

NOT 8 

RÄNTEKOSTNADER OCH VALUTAKOSTNADER 

NOT 9 

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter 6 6 117 338

Kursdifferenser 507 0 304 0

Totalt 513 6 421 338

KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021 2020 2021 2020

Räntekostnader -395 -201 -351 -143

Kursdifferenser -131 -1 393 0 -678

Totalt -526 -1 594 -351 -821

KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt 6 639 7 738 0 0

Skatt på årets resultat 6 639 7 738 0 0
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NOT 11

ANDELAR I DOTTERBOLAG
MODERBOLAGET

NAMN ORG.NR. SÄTE
ÄGAR- 
ANDEL

RÖST-
RÄTTSANDEL

ANTAL 
AKTIER

BOKFÖRT 
VÄRDE  

2021-12-31

BOKFÖRT 
VÄRDE  

2020-12-31

Asarina Pharma ApS 38 49 57 12
Köpenhamn, 

Danmark
100 % 100 % 50 000 232 315 191 665

Asarina Pharma Finans AB 559169-2032
Solna,  

Sverige
100 % 100 % 50 90 50

Utgående redovisat värde 232 405 191 715

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 232 405 191 715

KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021 2020 2021 2020

Redovisat resultat före skatt -38 297 -82 994 -3 357 -8 329

Skatt beräknad med svenska skattesatser 
(21,4 % och 22 %)

8 196 17 761 718 1 782

Skatteeffekt från

ej avdragsgilla kostnader 12 10 9 24

ej aktiverade underskottsavdrag -1 568 -10 033 -727 -1 806

Skatt på årets resultat 6 639 7 738 0

Redovisad skattekostnad 6 639 7 738 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Anskaffningspris vid periodens början 1 917 1 768 0 0

Valutakursjustering på ingående balans 37 -60 0 0

Anskaffningar 0 209 0 0

Anskaffningsvärde vid periodens slut 1 954 1 917 0 0

Avskrivningar vid periodens början -85 0 0 0

Valutakursjustering på ingående balans -2 0 0 0

Avskrivningar under året -391 -85 0 0

Avskrivningar vid periodens slut -477 -85 0 0

Utgående balans 1 477 1 832 0 0

AVSTÄMNING ÅRETS SKATT

I november 2020 erhöll det danska dotterbolaget 6,6 miljoner SEK (4,87 miljoner DKK) från det danska skattekreditsystemet 
för forsknings- och utvecklingsrelaterade kostnader. Systemet ger bolag rätt att erhålla 22 % av nedlagda kostnader relaterade 
till forskning och utveckling under det föregående året (upp till ett maximalt belopp om 5,5 miljoner DKK).

Bolaget har ej aktiverade underskottsavdrag uppgående till 183 763 TSEK (2020: 180 414 TSEK).

NOT 10

UTRUSTNING, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
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NOT 12 

ANDRA LÅNGSIKTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

NOT 13 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 1 1 1

Utgående redovisat värde 1 1 1 1

Utgående redovisat värde 1 1 1 1

KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Hyreskostnad 43 79 43 79

Övriga poster 4 93 4 93

Totalt 47 172 47 172

Avser 1 aktie motsvarande ett innehav om 0,33 % i Läkemedelsföreningen Service AB, 556197-9211 (”LFF”).

Aktien är pantförskriven och ger Läkemedelsföreningen Service AB rätt att förvärva aktien till dess kvotvärde 1 000 SEK om 
bolaget frånträder aktieägaravtalet.

NOT 14

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN MODERBOLAGET

TSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna personalkostnader 488 3 334 589 2 403

Upplupna semesterlöner 283 451 0 0

Upplupna sociala avgifter 0 147 O 147

Ackumulerad ränta 317 317

Övriga poster 214 487 125 219

Totalt 1 302 4 419 1 031 2 769
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NOT 18

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

OBS: Detta är en översättning av årsredovisningen på Engelska (Årsredovisning). Vid avvikelser ska 
den Engelska versionen ha företräde.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

NOT 16

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen och moderbolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

NOT 15

KONVERTIBELT LÅN
Den 27 maj 2021 erhöll Bolaget ett konvertibelt lån till en summa på 5 300 000 SEK från Östersjöstiftelsen (ÖSS), en av  
bolagets nyckelaktieägare.
Huvudvillkoren för det konvertibla lånet är:

 • Förfallodag: 30 juni 2023

 • Ränta: 10 % per år (ackumulerad)

 • Konvertering: ÖSS har rätt att när som helst innan förfallodagen konvertera lånet (lånebeloppet + ackumulerad ränta) till 
Asarina-aktier vid det volymviktade genomsnittspriset för aktien över 10 dagar före konverteringen 

 • Återbetalning: Om lånet inte konverteras ska Asarina återbetala lånebeloppet plus ackumulerad ränta på förfallodagen

Till följd av konverteringsvillkoren anses det konvertibla lånet vara en skuld till upplupet anskaffningsvärde med räntekostna-
den redovisad i resultaträkningen. Bolaget anser att det är sannolikt att ÖSS kommer att konvertera lånet under 2022. Till följd 
av detta anses det konvertibla lånet vara en kortfristig skuld.

NOT 17

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Asarina har inte gett ut lån, garantier eller andra finansiella åtaganden till förmån  
för någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
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www.asarinapharma.com

  ASARINA PHARMA AB

Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2
SE 171 65 Solna, Sverige

  ASARINA PHARMA AsidS

Copenhagen Bio Science Park
Ole Maaløes Vej 3
2200, Kobenhavn N, Danmark


