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Cobitolimods enastående 
 kombination av effekt  
och säkerhet bekräftad  
i fördjupad analys

PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2019

•  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
• Rörelseresultatet uppgick till –25,6 MSEK (–22,3)
• Resultatet efter skatt uppgick till –25,6 MSEK (–22,3), 

motsvarande –0,29 SEK per aktie (–0,33) före och efter 
utspädning

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
–34,2 MSEK (–20,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2019

• InDex höll extra bolagsstämma, som beslutade att 
godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier  
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

• InDex uppdaterade ägarlistan på hemsidan med 
 ägarinformation per 18 oktober 2019.

INDEX I KORTHET

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya 
behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för 
behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också 
utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med 
potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie 
(kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser 
(+46 8 121 576 90 alt. certifiedadviser@redeye.se).

”Styrkan och entydigheten i CONDUCT-resultaten stödjer vår strategi att ta 
 cobitolimod vidare i utvecklingen och våra fas III-förberedelser löper på enligt plan”, 
säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals.

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
• Rörelseresultatet uppgick till –87,7 MSEK (–82,0)
• Resultatet efter skatt uppgick till –87,8 MSEK (–82,1), 

motsvarande –1,19 SEK per aktie (–1,29) före och efter 
utspädning

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
–85,1 MSEK (–78,6)

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 126,8 MSEK 
(83,0)

• Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
• Antalet aktier vid periodens slut var 88 781 275

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

• InDex fördjupade analys av CONDUCT- studien bekräftade 
de starka huvudresultaten och stödjer strategin framåt.

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande 
period 2018.

Denna rapport är koncernens första som upprättats i enlighet med IFRS. Effekterna av omräkning till IFRS presenteras i not 7.  
Koncernens fullständiga redovisningsprinciper enligt IFRS presenteras i not 2.



2InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)  |  Bokslutskommuniké för januari-december 2019

Vi har nu genomfört fördjupad analys av det kompletta data- 
setet från CONDUCT-studien med hjälp av flera internationellt 
ledande kliniska experter inom inflammatoriska tarmsjukdomar. 
Analysen bekräftar att den högsta dosen av cobitolimod, 
som mötte studiens primära effektmått, visar en enastående 
kombination av effekt och säkerhet. Även resultat i sekundära 
effektmått som spänner över kliniska, biokemiska och 
livskvalitetsparametrar styrker effekten av denna dos hos 
patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Vi har också fått 
ytterligare bekräftelse på cobitolimods utmärkta säkerhets-
profil. Vi har för avsikt att presentera de fullständiga 
studieresultaten i en vetenskaplig tidskrift samt vid kom-
mande internationella medicinska konferenser.

Den här patientgruppen är svårbehandlad och många 
svarar inte på eller får biverkningar av dagens läkemedel så 
det medicinska behovet är omfattande. Det i kombination 
med styrkan och entydigheten i CONDUCT-resultaten stödjer 
vår strategi att ta cobitolimod vidare i utvecklingen och våra 
fas III-förberedelser löper på enligt plan. Vår plan är att vara 
redo att rekrytera första patienten under andra halvåret i år.

Nästa steg i förberedelserna är att slutföra de pågående 
diskussionerna med de europeiska och amerikanska 
läkemedelsmyndigheterna, EMA och FDA, om vårt förslag på 
upplägg av fas III-programmet. Vi bör ha fått all formell 

återkoppling från dem i slutet av första kvartalet i år. 
Parallellt genomför vi också marknadsundersökningar samt 
för diskussioner med våra medicinska rådgivare och kliniska 
forskningsorganisationer (CROs) där utfallet också kommer 
att vägas in i studiedesignen. Vi räknar med att ha tillräckligt 
beslutsunderlag för att kunna slå fast fas III-upplägget under 
andra kvartalet i år. Då kan vi även precisera kostnaderna 
och tillhörande kapitalbehov.

I januari var jag i San Francisco under den årliga JP Morgan- 
konferensen som utgör starten på biotech-året. Jag presen-
terade de positiva huvudresultaten och utvecklingsplanerna 
för både läkemedelsbolag och specialistinvesterare som visat 
intresse för cobitolimod och InDex. Det arbetet kommer att 
intensifieras nu när vi har de fördjupade slutsatserna från 
CONDUCT och snart även återkopplingen från de regulatoriska 
myndigheterna så att vi kan förmedla en komplett bild av den 
fortsatta utvecklingen mot kommersialisering av cobitolimod.

För att möta ett ökat internationellt intresse har vi beslutat 
att övergå till IFRS för vår externa finansiella rapportering från 
och med denna rapport. Jag ser fram emot en händelserik 
vår och hoppas att vi ses på årsstämman som i år hålls redan 
den 20 april.

Peter Zerhouni, VD

VD har ordet
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InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på 
immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av 
nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läke- 
medelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utveck-
lingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en 
funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex har även en bred portfölj av andra DIMS-substanser 
(DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser) som är i 
tidig preklinisk fas, med potential att kunna användas för 
behandling av olika typer av immunologiska sjukdomar.

Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom som orsakas av 
inflammation i tjocktarmen. Symtomen kännetecknas av 
slem- och blodblandade diarréer, frekventa tarmtömningar, 
smärta, feber, viktminskning och blodbrist. Trots de olika 
läkemedel som finns tillgängliga lider många patienter med 
ulcerös kolit fortfarande av svåra symtom. För de patienter 
som inte svarar på läkemedelsbehandling återstår till slut 
endast alternativet att operera bort tjocktarmen.

InDex kliniska studier har visat att cobitolimod har en 
konkurrenskraftig effekt och en bättre säkerhetsprofil jämfört 
med vad som rapporterats för de idag godkända biologiska 
läkemedlen. Försäljningen av biologiska läkemedel för 
behandling av ulcerös kolit uppgår till mer än 5 miljarder 
USD per år.

Cobitolimod har en ny typ av verkningsmekanism. Det är 
en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge 
en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan 
leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de 
kliniska symtomen vid ulcerös kolit. 

InDex kunde nyligen rapportera positiva huvudresultat i 
fas IIb-studien CONDUCT med cobitolimod. CONDUCT var en 
dosoptimeringsstudie med målsättningen att identifiera den 
mest effektiva doseringen att föra vidare i utvecklingen. 
Studien mötte det primära effektmåttet klinisk remission med 
en signifikant högre effekt om 15% (delta) för patienter som 
behandlats med den högsta dosen av cobitolimod jämfört 
med placebo. Cobitolimod tolererades väl i alla dosgrupper 
och inga skillnader i säkerhetsprofilen noterades jämfört med 
placebo. CONDUCT var en randomiserad, dubbelblind, placebo- 
kontrollerad studie som omfattade totalt 213 patienter med 
vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid 91 kliniker 
i 12 länder. Patienterna var uppdelade på fyra behandlings-
armar som fick olika doseringar av cobitolimod och en arm 
som fick placebo.

Verksamheten i sammandrag

InDex har redan i tidigare kliniska studier visat att 
cobitolimod har en mycket fördelaktig säkerhetsprofil och 
ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som 
är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt 
och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de 
viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, 
antalet tarmtömningar samt läkning av tarmslemhinnan.

Givet den oöverträffade kombinationen av effekt och 
säkerhet för nu InDex cobitolimod vidare mot fas III.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

•  Den 11 april 2019 gav InDex en statusuppdatering avseende 
patientrekryteringen i CONDUCT-studien. Bolagets bedöm- 
ning var att patientrekryteringen skulle komma att avslutas 
senast under juni månad, vilket innebar en viss försening 
jämfört med den tidigare kommunicerade tidsplanen.

•  Den 26 juni 2019 meddelade InDex att patientrekryteringen 
avslutats i dosoptimeringsstudien CONDUCT. Huvudresulta-
ten beräknades finnas tillgängliga inom 8-10 veckor därefter.

•  Den 26 juni 2019 meddelade InDex att ett nytt användnings - 
patent för cobitolimod beviljats av det europeiska patent - 
verket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen 
av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling 
av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar 
på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

• Den 27 augusti 2019 meddelade InDex positiva huvud-
resultat från dosoptimeringsstudien CONDUCT som 
utvärderade cobitolimod för behandling av måttlig till 
svår ulcerös kolit. Studien mötte det primära effektmåttet 
klinisk remission med en signifikant högre effekt om 15% 
(delta) för patienter som behandlats med den högsta 
dosen av cobitolimod jämfört med placebo. Cobitolimod 
tolererades väl i alla dosgrupper och inga skillnader i 
säkerhetsprofilen noterades jämfört med placebo.

• Den 5 september 2019 meddelade InDex att ägarlistan på 
hemsidan uppdaterats med ägarinformation per 30 
augusti 2019.

• Den 19 september 2019 meddelade InDex att styrelsen 
beslutat om nyemission av högst 20 000 000 aktier, varav 
högst 13 756 255 aktier emitteras med stöd av bemyndi-
gandet styrelsen erhöll på InDex årsstämma den 6 maj 2019 
och högst 6 243 745 aktier emitteras under förutsättning 
av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. 
Teckningskursen för aktierna i den riktade emissionen 

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

MSEK Okt-dec 2019 Okt-dec 2018  Helår 2019  Helår 2018

Nettoomsättning 0,0 0,0 0,1 0,1

Rörelseresultat –25,6 –22,3 –87,7 –82,0

Resultat efter skatt –25,6 –22,3 –87,8 –82,1

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK –0,29 –0,33 –1,19 –1,29

Kassaflödet från den löpande verksamheten –34,2 –20,6 –85,1 –78,6

Likvida medel vid periodens slut 126,8 83,0 126,8 83,0

Not: Resultat per aktie – Nettoresultat delat med vägt antal aktier.
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uppgick till 6,98 kronor per aktie vilket motsvarade 
stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market 
den 19 september 2019. Genom den riktade emissionen 
tillfördes InDex cirka 140 MSEK före transaktions kostnader. 
Investerare i den riktade emissionen utgjordes av ett 
antal svenska och internationella investerare inklusive 
ansedda nya investerare så som Fjärde AP-fonden samt 
befintliga aktieägare så som Stiftelsen Industrifonden och 
Bengt Julander (genom Linc AB).

• Den 19 september 2019 kallade InDex till extra bolags-
stämma den 9 oktober 2019 för att ta beslut om att 
godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

• InDex höll extra bolagsstämma den 9 oktober 2019. 
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut 
om nyemission av högst 6 243 745 aktier med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt.

• Den 28 oktober 2019 meddelade InDex att ägarlistan  
på hemsidan uppdaterats med ägarinformation per  
18 oktober 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

• Den 19 februari 2020 meddelade InDex slutsatserna från 
fördjupad analys av det kompletta datasetet från fas 
IIb-dosoptimeringsstudien CONDUCT. Analysen bekräftade 
att den högsta dosen, som mötte studiens primära 
effektmått, visar en enastående kombination av effekt 
och säkerhet. Bolaget meddelade samtidigt att fas 
III-förberedelserna löper på enligt plan.

DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER RAPPORTPERIODEN

På grund av verksamhetens karaktär kan det uppstå stora 
fluktuationer mellan de olika perioderna.

Koncern

Nettoomsättningen uppgick under perioden januari-december 
2019 till 0,1 MSEK. Nettoomsättningen är hänförliga till 
försäljning av DiBiCol-tester.

Rörelsekostnaderna uppgick under rapportperioden till 
87,8 MSEK, vilket är en ökning med 5,1 MSEK jämfört med 
motsvarande period föregående år. Ökningen är hänförlig 
till ökad aktivitetsnivå i fas IIb-studien CONDUCT under fram- 
förallt tredje kvartalet 2019 samt ökade personalkostnader.

Rörelsekostnaderna under perioden bestod primärt av 
kostnader för fas IIb-studien samt löpande driftskostnader.

Personalkostnaderna uppgick under rapportperioden till 
12,8 MSEK, vilket är 3,2 MSEK högre än motsvarande period 
föregående år. Ökningen är primärt hänförlig till rörliga 
ersättningar kopplade till avslutad fas IIb-studie och genom-
förd kapitalanskaffning.

Likvida medel uppgick den 31 december 2019 till 126,8 
MSEK, en ökning med 43,8 MSEK sedan den 31 december 2018. 
InDex meddelade den 19 september 2019 att styrelsen 
beslutat om nyemission av högst 20 000 000 aktier, dels 
13 756 255 aktier med stöd av bemyndigande styrelsen erhöll 
på årsstämman den 6 maj 2019, dels 6 243 745 aktier under 
förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande 
godkännande. Teckningskursen uppgick till 6,98 SEK per 
aktie, vilket motsvarade stängningskursen den 19 september 
2019. InDex tillfördes totalt 129,8 MSEK efter transaktions-
relaterade kostnader för finansiell och legal rådgivning samt 
kostnader för registrering och praktisk hantering.

Moderbolag

Nettoomsättningen uppgick till 11,0 MSEK under perioden 
januari-december 2019 och bestod av fakturering av koncern- 
övergripande kostnader till övriga bolag inom koncernen.

Rörelsens kostnader uppgick under rapportperioden till 
17,0 MSEK och bestod av personalkostnader för anställda i 
moderföretaget samt övriga externa kostnader för den 
löpande förvaltningen av InDex.

För att återställa det egna kapitalet i dotterföretaget 
InDex Pharmaceuticals AB lämnade under 2019 InDex 
Pharmaceuticals Holding AB aktieägartillskott om totalt 90 
MSEK (40). Simul tant skrevs aktier i dotterbolag ned med 
motsvarande belopp.

DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN EFTER RAPPORTPERIODEN

• Inga väsentliga händelser har skett efter rapport-
periodens utgång.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

InDex meddelade den 27 augusti 2019 att cobitolimod mötte 
det primära effektmåttet i den nu avslutade fas IIb-studien 
CONDUCT. InDex för nu cobitolimod vidare mot fas III samtidigt 
som optimala vägen till kommersialisering utvärderas.

Styrelsen ser regelbundet över de prognostiserade 
kassaflödena för att bedöma huruvida bolaget har de medel 
och resurser som krävs för att bedriva verksamheten enligt 
den strategiska inriktning som styrelsen beslutat om.

Styrelsen bedömer att bolaget har tillräckligt kapital för 
de finansiella åtaganden som bolaget iklätt sig för den 
kommande 12-månadersperioden.

Bolaget lämnar ingen resultatprognos eller annan 
framåtriktad finansiell information.

MEDARBETARE

Antal anställda uppgick till 7 (7) vid periodens slut. 
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AKTIEN

Aktien är sedan 11 oktober 2016 noterad på Nasdaq First 
North Growth Market Stockholm.

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 31 DECEMBER 2019

Antal aktier
Andel av kapital 

och röster, %

SEB Venture Capital 12 994 367 14,6

Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 14,5

Linc AB 8 875 650 10,0

Fjärde AP-fonden 6 400 000 7,2

Avanza Pension 3 292 977 3,7

Staffan Rasjö 3 124 718 3,5

Originat AB 2 700 000 3,0

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 381 562 2,7

SEB Life International 2 321 225 2,6

Skandinaviska Enskilda Banken SA 2 300 000 2,6

SEB Stiftelsen 1 785 714 2,0

Ponderus Invest AB 1 000 000 1,1

Ålandsbanken 980 263 1,1

Rune Pettersson 980 081 1,1

Tomas Timander 741 457 0,8

Övriga 26 037 965 29,5

Totalt 88 781 275 100,0

INCITAMENTSPROGRAM

Vid extra bolagsstämma den 12 september 2016 fattades 
beslut om emission av 3 250 000 teckningsoptioner avsedda 
att överlåtas till anställda och andra nyckelpersoner i 
koncernen. Optionerna hade ett lösenpris om 19 SEK per aktie 
och kunde utnyttjas i september 2019. Incitamentsprogrammet 
förföll utan att någon teckning har skett.

STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE UTDELNING OCH 

 UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2019. 
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning 
förrän bolaget kan prognosticera en uthållig och god 
lönsamhet och ett kontinuerligt positivt kassaflöde.

GRANSKNING AV REVISOR

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER 

Årsstämma 20 april 2020
Kvartalsrapport I 7 maj 2020
Kvartalsrapport II 26 augusti 2020
Kvartalsrapport III 25 november 2020

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för 2019 beräknas att finnas tillgänglig  
hos InDex från den 30 mars 2020. Årsredovisningen  
kommer även att finnas tillgänglig på InDex hemsida  
(www.indexpharma.com) från detta datum.

Stockholm den 20 februari 2020
Peter Zerhouni, VD

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 (0) 8 508 847 30
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)
Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm, Sverige
www.indexpharma.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som InDex 
Pharmaceuticals Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades 
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentlig-
görande den 20 februari 2020 kl 08.00.
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TSEK
1 okt - 31 dec 

2019
1 okt - 31 dec 

2018
Helår 
2019

Helår 
2018

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 9 29 88 128

Övriga rörelseintäkter – 612 – 612

Summa intäkter 9 641 88 740

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter –492 –148 –3 903 –560

Övriga externa kostnader –18 774 –19 337 –70 189 –71 685

Personalkostnader –6 128 –3 178 –12 769 –9 553

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och nyttjanderätter –235 –235 –939 –940

Summa kostnader –25 629 –22 898 –87 800 –82 738

Rörelseresultat –25 620 –22 257 –87 712 –81 998

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter – – – –

Finansiella kostnader –15 –17 –61 –86

Övrigt – – – –64

Finansiella poster – netto –15 –17 –61 –150

Resultat före skatt –25 635 –22 274 –87 773 –82 148

Inkomstskatt – – – –

Periodens resultat –25 635 –22 274 –87 773 –82 148

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare:

SEK Not
1 okt - 31 dec 

2019
1 okt - 31 dec 

2018
Helår 
2019

Helår 
2018

Resultat per aktie före och efter utspädning 6 –0,29 –0,33 –1,19 –1,29

I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat.  
Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Koncernens rapport över totalresultat i 
sammandrag
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TSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 11 21

Summa materiella anläggningstillgångar 11 21

Nyttjanderätter 464 1 393

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 1 1

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 1

Summa anläggningstillgångar 476 1 415

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 10

Övriga fordringar 1 343 1 480

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 474 482

Likvida medel 126 790 83 034

Summa kortfristiga fordringar 128 611 85 006

Summa omsättningstillgångar 128 611 85 006

SUMMA TILLGÅNGAR 129 087 86 421

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 776 1 376

Övrigt tillskjutet kapital 384 304 254 930

Balanserat resultat (inklusive årets resultat) –279 577 –191 814

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 106 503 64 492

Skulder

Långfristiga skulder

Leasingskuld, långfristig del – 484

Summa långfristiga skulder – 484

Kortfristiga skulder

Leasingskuld, kortfristig del 484 947

Leverantörsskulder 3 153 3 550

Övriga kortfristiga skulder 1 138 1 311

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 809 15 637

Summa kortfristiga skulder 22 584 21 445

Summa skulder 22 584 21 929

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 129 087 86 421

Koncernens balansräkning i sammandrag
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Koncernens rapport över förändring i  
eget kapital i sammandrag

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

TSEK Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital

Balanserat  
resultat inklusive 

årets resultat
Summa  

eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2018 1 251 217 581 –109 666 109 166

Periodens resultat och tillika summa totalresultat – – –82 148 –82 148

Summa totalresultat för året – – –82 148 –82 148

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission 125 37 517 – 37 642

Emissionskostnader – –168 – –168

Summa transaktioner med aktieägare 125 37 349 – 37 474

Utgående balans per 31 december 2018 1 376 254 930 –191 814 64 492

Ingående balans per 1 januari 2019 1 376 254 930 –191 814 64 492

Periodens resultat och tillika summa totalresultat – – –87 773 –87 773

Summa totalresultat för året – – –87 773 –87 773

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission 400 139 260 – 139 660

Emissionskostnader – –9 876 – –9 876

Summa transaktioner med aktieägare 400 129 384 – 129 784

Utgående balans per 31 december 2019 1 776 384 314 –279 587 106 503
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TSEK
1 okt - 31 dec 

2019
1 okt - 31 dec 

2018
Helår 
2019

Helår 
2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat –25 620 –22 257 –87 712 –81 998

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 235 235 939 940

Betald och erhållen ränta –15 –17 –61 –155

Betalda inkomstskatter – – – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital –25 400 –22 039 –86 834 –81 213

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar –484 –1 199 151 –187

Ökning/minskning av rörelseskulder –8 315 2 608 1 602 2 833

Summa förändring av rörelsekapital –8 799 1 409 1 753 2 646

Kassaflöde från den löpande verksamheten –34 199 –20 630 –85 081 –78 567

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – – – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten – – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder –237 –237 –947 –932

Nyemission, netto efter emissionskostnader 43 641 37 478 129 784 37 478

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 404 37 241 128 837 36 546

Kassaflöde under perioden 9 205 16 611 43 756 –42 021

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid periodens början 117 585 66 423 83 034 125 055

Kursdifferenser i likvida medel – – – –

Likvida medel vid periodens slut 126 790 83 034 126 790 83 034

Koncernens rapport över kassaflöde  
i sammandrag
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TSEK
1 okt - 31 dec 

2019
1 okt - 31 dec 

2018
Helår 
2019

Helår 
2018

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 4 522 3 107 10 997 9 112

Summa intäkter 4 522 3 107 10 997 9 112

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –2 843 –3 162 –9 108 –9 194

Personalkostnader –4 149 –2 050 –7 852 –5 252

Summa rörelsens kostnader –6 992 –5 212 –16 960 –14 446

Rörelseresultat –2 470 –2 105 –5 963 –5 334

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar –60 000 –40 000 –90 000 –40 000

Räntekostnader och liknande kostnader –8 –26 –21 –36

Summa resultat från finansiella poster –60 008 –40 026 –90 021 –40 036

Resultat före skatt –62 478 –42 131 –95 984 –45 370

Skatt på periodens resultat – – – –

Periodens resultat –62 478 –42 131 –95 984 –45 370

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat.

Moderföretagets resultaträkning
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TSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 247 030 247 030

Summa finansiella anläggningstillgångar 247 030 247 030

Summa anläggningstillgångar 247 030 247 030

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 563 351

Övriga fordringar 58 15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 366 353

Summa kortfristiga fordringar 987 719

Kassa och bank 124 965 82 388

Summa omsättningstillgångar 125 952 83 107

SUMMA TILLGÅNGAR 372 982 330 137

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 776 1 376

Summa bundet eget kapital 1 776 1 376

Fritt eget kapital

Överkursfond 630 031 500 647

Balanserad vinst eller förlust –217 005 –171 635

Periodens resultat –95 984 –45 370

Summa fritt eget kapital 317 042 283 642

Summa eget kapital 318 818 285 018

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 243 168

Skulder till koncernföretag 47 262 42 266

Övriga kortfristiga skulder 1 222 1 066

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 437 1 619

Summa kortfristiga skulder 54 164 45 119

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 372 982 330 137

Moderföretagets balansräkning
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Moderföretagets rapport över  
förändring i eget kapital

Bundet eget 
kapital Fritt eget kapital

TSEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserad vinst 

eller förlust Årets resultat
Summa  

eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2018 1 251 463 294 –46 972 –124 663 292 910

Omföring av föregående års resultat – – –124 663 124 663 –

Periodens resultat och tillika totalresultat – – – –45 370 –45 370

Summa totalresultat – – – –45 370 –45 370

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap 
av ägare

Nyemission 125 37 517 – – 37 642

Emissionskostnader – –164 – – –164

Summa transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare

125 37 353 – – 37 478

Utgående balans per 31 december 2018 1 376 500 647 –171 635 –45 370 285 018

Ingående balans per 1 januari 2019 1 376 500 647 –171 635 –45 370 285 018

Omföring av föregående års resultat – – –45 370 45 370 –

Periodens resultat och tillika totalresultat – – – –95 984 –95 984

Summa totalresultat – – – –95 984 –95 984

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap 
av ägare

Nyemission 400 139 260 – – 139 660

Emissionskostnader – –9 876 – – –9 876

Summa transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare

400 129 384 – – 129 784

Utgående balans per 31 december 2019 1 776 630 031 –217 005 –95 984 318 818
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TSEK
1 okt - 31 dec 

2019
1 okt - 31 dec 

2018
Helår 
2019

Helår 
2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt –62 478 –42 131 –95 984 –45 370

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Nedskrivningar 60 000 40 000 90 000 40 000

Betalda inkomstskatter – – – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 
rörelsekapitalet –2 478 –2 131 –5 984 –5 370

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring kortfristiga rörelsefordringar 77 67 –268 –88

Förändring kortfristiga rörelseskulder 27 764 22 212 9 045 –21 314

Summa förändring av rörelsekapital 27 841 22 279 8 777 –21 402

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 363 20 148 2 793 –26 772

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott –60 000 –40 000 –90 000 –40 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten –60 000 –40 000 –90 000 –40 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission, netto efter emissionskostnader 43 641 37 478 129 784 37 478

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 641 37 478 129 784 37 478

Periodens kassaflöde 9 004 17 626 42 577 –29 294 

Minskning/ökning av kassa och bank

Kassa och bank vid periodens början 115 961 64 762 82 388 111 682

Kassa och bank vid periodens slut 124 965 82 388 124 965 82 388

Moderföretagets kassaflödesanalys
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SEK
Datum Transaktion

Förändring i 
aktiekapital

Totalt  
aktiekapital

Totalt antal  
nya aktier

Totalt  
antal aktier

Inbetalt  
belopp

2016-06-27 Bolagets registrering 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

2016-09-07 Uppdelning av aktier – 500 000 45 500 000 50 000 000 –

2016-09-07 Apportemission 601 345 1 101 345 60 134 466 110 134 466 –

2016-09-07 Minskning av antalet aktier –500 000 601 345 –50 000 000 60 134 466 –

2016-09-07 Nyemission – 601 345 2 60 134 468 –

2016-09-08 Sammanläggning av aktier – 601 345 –30 067 234 30 067 234 –

2016-10-06 Nyemission (inlösen preferensaktier) 52 685 654 030 2 634 279 32 701 513 52 685

2016-10-06 Nyemission 560 479 1 214 509 28 023 969 60 725 482 235 401 340

2016-10-12 Nyemission 14 305 1 228 814 715 250 61 440 732 6 008 100

2016-10-25 Nyemission 17 969 1 246 783 898 421 62 339 153 7 546 736

2016-11-14 Nyemission 1 895 1 248 678 94 725 62 433 878 795 690

2016-12-29 Apportemission 1 300 1 249 978 65 015 62 498 893 –

2017-01-13 Nyemission 591 1 250 569 29 540 62 528 433 248 136

2018-10-23 Nyemission 125 057 1 375 626 6 252 842 68 781 275 37 642 109

2019-09-23 Nyemission 275 125 1 650 751 13 756 255 82 537 530 96 018 660

2019-10-10 Nyemission 124 874 1 775 625 6 243 745 88 781 275 43 581 340

Aktiekapitalets utveckling
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NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

Denna delårsrapport omfattar moderföretaget InDex 
Pharmaceuticals Holding AB (publ), organisationsnummer 
559067-6820 samt dotterföretaget InDex Pharmaceuticals AB 
och dotterdotterföretaget InDex Diagnostics AB (”InDex”, 
”bolaget” eller ”koncernen”). InDex Pharmaceuticals 
Holding AB (publ) är ett moderbolag registrerat i Sverige 
med säte i Stockholm med adress Tomtebodavägen 23a, 
171 77 Stockholm, Sverige. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 
tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parantes avser 
jämförelseperioden.

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade 
perioder, om inte annat anges.

2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen för InDex Pharmaceuticals Holding AB 
koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-
lagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och 
tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) 
sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad 
enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. 

Denna bokslutskommuniké är InDex första rapport som 
upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har 
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Historisk 
finansiell information har räknats om från den 1 januari 2017 
vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. 
Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovis - 
ningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har 
haft på rapporter över totalresultat och eget kapital redogörs 
för i not 7.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisnings-
principer. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 4.

Moderföretaget

Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 

Noter

innebär att moderföretaget i bokslutskommunikén för den 
juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning.  

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i 
koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att 
tillämpa RFR 2. Övergången från tidigare redovisningsprinci-
per till RFR 2 har inte gett några effekter på rapporter över 
totalresultat eller eget kapital för moderbolaget. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redo- 
visningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedöm- 
ningar vid tillämpningen av moderföretagets redovisnings-
principer. De områden som innefattar en hög grad av bedöm- 
ning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för finansiella 
rapporter anges i koncernredovisningens not 4.

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen i de fall som anges nedan:

Uppställningsformer

Resultat- och balansräkning följer Årsredovisningslagens 
uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital 
följer koncernens uppställningsform men ska innehålla de 
kolumner som anges i Årsredovisningslagen. Vidare innebär 
det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovis-
ningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader 
och eget kapital. 

Aktieägartillskott och koncernbidrag

Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag 
och koncernbidrag erhållna till moderföretag från dotter-
företag redovisas som bokslutsdisposition. Lämnat aktie-
ägartillskott redovisas i moderföretaget som en ökning av 
andelens redovisade värde och i det mottagande företaget 
som en ökning av eget kapital. 

Finansiella instrument

IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget 
tillämpar istället de punkterna som anges i RFR 2 (IFRS 9 
Finansiella instrument, p. 3-10).

Finansiella instrument värderas med utgångspunkt till 
anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kommer 
finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att 
innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde. Derivatinstrument med negativt verkligt 
värde redovisas till detta värde.

Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar 
som redovisas som omsättningstillgångar ska principerna för 
nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9 
tillämpas. För en fordran som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde på koncernnivå innebär detta att den 
förlustriskreserv som redovisas i koncernen i enlighet med 
IFRS 9 även ska tas upp i moderföretaget.
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Leasade tillgångar 

Moderföretaget har valt att inte tillämpa IFRS 16 Leasingavtal, 
utan har i stället valt att tillämpa RFR 2. Detta val innebär att 
ingen nyttjanderättstillgång och leasingskuld redovisas i 
balansräkningen utan leasingavgifterna redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden.

2.1.1  NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM ÄNNU EJ 

TILLÄMPAS AV KONCERNEN

Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2020 och senare och har 
inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. 
Inga publicerade standarder som ännu ej trätt i kraft bedöms 
få någon väsentlig påverkan på koncernen när dessa tillämpas.

2.2 KONCERNREDOVISNING

Dotterföretag 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag 
när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka 
avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealise- 
rade vinster och förluster på transaktioner mellan koncern-
företag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotter-
företag har i förekommande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.3 SEGMENTSRAPPORTERING

För InDex utgörs högste verkställande beslutsfattaren av VD 
då det främst är VD som är ansvarig för att fördela resurser 
och utvärdera resultat. Bedömningen av koncernens rörelse - 
segment ska baseras på den finansiella information som 
rapporteras till VD. Den finansiella information som 
rapporteras till VD, som underlag för fördelning av resurser 
och bedömning av koncernens resultat, avser koncernen som 
helhet. Koncernen bedriver läkemedelsutveckling och 
verksamheten består i nuläget i sin helhet av forskning och 
utveckling av läkemedel mot immunologiska sjukdomar.  
Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen att InDex 
bedriver en gemensam utvecklingsverksamhet inom 
koncernen och har således ett rörelsesegment vilket utgör 
koncernen som helhet. 

2.4 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

(i) Funktionell valuta och rapportvaluta

De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som 
funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som 
den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där 
respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredo-
visningen används svenska kronor (SEK), som är moderföre-
tagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.

(ii) Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktions-
dagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till 
balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i rapporten 
över totalresultat.

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till likvida 
medel redovisas i rapporten över totalresultat som finansiella 
intäkter eller kostnader.

2.5 INTÄKTSREDOVISNING

Koncernen säljer tjänster i form av forsknings- och analys-
uppdrag på löpande räkning. Kontrakten bedöms i normal-
fallet utgöras av ett distinkt prestationsåtagande. Intäkten 
från de levererade tjänsterna redovisas i den period de 
tillhandahålls. 

En fordran redovisas när tjänsterna har utförts, då detta 
är den tidpunkt ersättningen blir ovillkorlig (det vill säga, 
endast tidens gång krävs för att betalning ska ske).

2.6 OFFENTLIGA BIDRAG

Offentliga bidrag redovisas till verkligt värde då det föreligger 
rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas och koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med 
bidragen. Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att 
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som en skuld.

Koncernens bidrag består i sin helhet av bidrag för 
kostnadstäckning. Bidrag för kostnadstäckning periodiseras 
och intäktsredovisas i resultaträkningen över samma perioder 
som de kostnader bidragen är avsedda att täcka.

2.7 RÄNTEINTÄKTER

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. 

2.8 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten 
skatt. Skatt redovisas i koncernens rapport över totalresultat, 
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt total- 
resultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotter-
företag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. 
Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga 
skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms 
lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas 
till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. 
Uppskjuten skatt redovisas inte om den uppstår till följd av 
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en transaktion som utgör den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, 
vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat 
eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt 
beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som 
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran 
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning 
det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer 
att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna 
kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det 
finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar 
och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna 
och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en 
och samma skattemyndighet och avser antingen samma 
skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en 
avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.

2.9 LEASING

Koncernens leasingavtal avser i allt väsentligt en kontorslokal. 
Leasingavtalen redovisas som nyttjanderättstillgångar, och 

en motsvarande skuld, den dagen som den leasade tillgången 
finns tillgänglig för användning av koncernen. Varje leasing- 
betalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiell 
kostnad. Den finansiella kostnaden ska fördelas över leasing- 
perioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under 
respektive period redovisade skulden. 

Nyttjanderättstillgångar skrivs av linjärt över det kortare 
av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. 
Leasingavtalet löper på en fast period om 1 år men en option 
att förlänga eller säga upp avtal finns. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal 
redovisas initialt till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar 
nuvärdet av följande leasingbetalningar:
• fasta avgifter och
• variabla leasingavgifter som beror på ett index.

Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella 
låneräntan.

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffnings-
värde och inkluderar följande: 
• den initiala värderingen av leasingskulden och
• betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den 

leasade tillgången görs tillgänglig för leasetagaren.

Leasingavgifter hänförliga till korttidsleasingavtal och 
leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett 
lågt värde redovisas som en kostnad linjärt över leasing-
perioden. Korttidsleasingavtal är avtal med en leasingperiod 
på 12 månader eller mindre. Leasingavtal för vilka den 
underliggande tillgången har ett lågt värde avser i allt 
väsentligt kontorsutrustning.

Optioner att förlänga och säga upp avtal

Optioner att förlänga eller säga upp avtal finns inkluderade 
i koncernens leasingavtal gällande kontor. Villkoren används 
för att maximera flexibiliteten i hanteringen av avtalen. 
Optioner att förlänga eller säga upp avtal inkluderas i 
tillgången och skulden då det är rimligt säkert att de kommer 
att utnyttjas.

2.10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar innefattar inventarier, 
verktyg och installationer. Materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras 
till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade 
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på 
vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med 
tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och 
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från 
balansräkningen. Alla andra former av reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader i rapporten över total- 
resultat under den period de uppkommer.

Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaff-
ningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den 
beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
• Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid 
varje rapportperiods slut och justeras vid behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till 
dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde 
överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och 
förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas 
i övriga rörelseintäkter/övriga rörelsekostnader netto i 
rapporten över totalresultat.

2.11 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Forskning och utveckling

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på 
immunologiska sjukdomar. Alla utgifter som är direkt 
hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och 
unika produkter som kontrolleras av InDex, redovisas som 
immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten eller 

processen så att den kan användas,
• InDex avsikt är att färdigställa produkten och att använda 

eller sälja den,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida 

ekonomiska fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 

fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
produkten finns tillgängliga, och 

• de utgifter som är hänförliga till produkten under dess 
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Risken i pågående utvecklingsprojekt är sammantaget hög. 
Risken består bland annat av säkerhets- och effektrelaterade 
risker som kan uppstå i kliniska studier, regulatoriska risker 
relaterade till ansökningar om godkännande av kliniska 
studier samt marknadsgodkännande, samt IP-risker relaterade 
till godkännande av patentansökningar och upprätthållande 
av patent. Allt utvecklingsarbete anses därför vara forskning, 
eftersom arbetet inte möter de kriterier som listas ovan, 
fram till dess att produkten erhållit marknadsgodkännande. 
Per 31 december 2019 och i jämförelseperioderna har inga 
utvecklingsutgifter redovisats som immateriella tillgångar i 
balansräkningen då samtliga ovan kriterier för aktivering 
inte bedömts vara uppfyllda för något av de läkemedelsut-
vecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen. Utgifter för 
forskning kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader 
som kostnadsförts i tidigare perioder redovisas inte som en 
tillgång i efterföljande period.

2.12 NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värde-
nedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvin-
ningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinnings-
värde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. 

2.13 FINANSIELLA INSTRUMENT

IFRS 9 Finansiella instrument trädde i kraft för räkenskapsår 
som börjar 1 januari 2019 och senare. Koncernen bedömer 
att IFRS 9 inte har någon väsentlig påverkan på koncernens 
finansiella rapporter. IFRS 9 har tillämpats fullt retroaktivt 
från och med övergången till IFRS per 1 januari 2017. 

Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av 
posterna; andra långfristiga fordringar, kundfordringar, övriga 
fordringar, upplupna intäkter, likvida medel,  leverantörs-
skulder, övriga skulder och upplupna kostnader.

(i) Första redovisningstillfället

Finansiella tillgångar och skulder redovisas när koncernen 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och 
försäljning av finansiella tillgångar och skulder redovisas på 
affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa 
eller sälja tillgången.

Finansiella instrument redovisas vid första redovisnings-
tillfället till verkligt värde plus, för en finansiell tillgång eller 
skuld som inte redovisas till verkligt värde via resultat-
räkningen, transaktionskostnader som är direkt hänförliga 
till förvärv eller emission av finansiell tillgång eller skuld, till 
exempel avgifter och provisioner. Transaktions kostnader för 
finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen kostnadsförs i rapporten över 
totalresultat.

(ii) Finansiella tillgångar – Klassificering och värdering

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
 anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapital- 
belopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med 
eventuella förväntade kreditförluster som redovisats (se 
Nedskrivning av finansiella tillgångar nedan). Koncernens 
finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde utgörs av posterna kundfordringar, övriga 
fordringar, upplupna intäkter och likvida medel. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för 
handel. Dessa redovisas även i efterföljande perioder till 
verkligt värde och värdeförändringen redovisas i rapporten 
över totalresultat. Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde återfinns i posten andra långfristiga fordringar.  

(iii) Finansiella skulder – Klassificering och värdering

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens finansiella skulder värderas efter det första 
redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella skulder 
består av leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder och 
upplupna kostnader. 

(iv) Bortbokning av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell 
ställning när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort 
sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från rapporten 
över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet har 
fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Då villkoren för en 
finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort från 
balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust i rapport 
över totalresultat. Vinsten eller förlusten beräknas som 
skillnaden mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena 
och de modifierade kassaflödena diskonterade till den 
ursprungliga effektiva räntan.

(v) Kvittning av finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med 
ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en 
legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att 
reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera 
tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får 
inte vara beroende av framtida händelser och den måste 
vara rättsligt bindande för koncernen och motparten både i 
den normala affärsverksamheten och i fall av betalnings-
inställelse, insolvens eller konkurs. 
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(vi) Nedskrivning av finansiella tillgångar

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster 
som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditförlust-
reserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje 
rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar koncernen 
den förenklade ansatsen för kreditreservering, det vill säga, 
reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över 
hela kundfordringens livslängd. För att mäta de förväntade 
kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat på 
fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen 
använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade 
kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i 
koncernens rapport över totalresultat i posten övriga 
rörelsekostnader.

2.14 KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende 
sålda tjänster som utförs i den löpande verksamheten. 
Kundfordringar klassificeras som omsättningstillgångar. 
Kundfordringar redovisas initialt till transaktionspriset. 
Koncernen innehar kundfordringarna i syfte att insamla 
avtalsenliga kassaflöden. Kundfordringar värderas därmed 
vid efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.15 LIKVIDA MEDEL

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten 
över kassaflöden, banktillgodohavanden. 

2.16 AKTIEKAPITAL

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskost-
nader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som 
ett avdrag från emissionslikviden.

2.17 LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser för- 
pliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats 
i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörs-
skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller 
inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.

2.18 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

(i) Kortfristiga ersättningar till anställda

Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära 
förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade 
inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som 
kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som 
förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden 
redovisas i rapporten över totalresultat i takt med att 
tjänsterna utförs av de anställda. Skulden redovisas som 
förpliktelse avseende ersättningar till anställda i koncernens 
balansräkning.

(ii) Pensionsförpliktelser

Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. En 
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella 
förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala 
alla ersättningar till anställda som hänger samman med de 
anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader i 
rapporten över totalresultat när de förfaller till betalning.

2.19 RESULTAT PER AKTIE

(i) Resultat per aktie före utspädning 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att 
dividera:
• resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, 

exklusive utdelning som är hänförlig till preferensaktier
• med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 

under perioden, justerad för fondemissionselementet i 
stamaktier som emitterats under perioden och exklusive 
återköpta aktier som innehas som egna aktier av 
moderföretaget

(ii) Resultat per aktie efter utspädning 

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras 
beloppen som använts för beräkning av resultat per aktie 
före utspädning genom att beakta:
• effekten efter skatt av utdelningar och räntekostnader på 

potentiella stamaktier och
• det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som 

skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga 
potentiella stamaktier 

NOT 3 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

OPERATIVA RISKER 

Det finns ingen garanti för att InDex forskning och utveckling 
resulterar i kommersiell framgång. Det går inte att garantera 
att InDex kommer att utveckla produkter som kan patenteras, 
att beviljade patent kommer att kunna vidmakthållas, att 
framtida upptäckter kommer att leda till patent eller att 
beviljade patent kommer att utgöra tillräckligt skydd för 
InDex produkter.

Det kan inte garanteras att InDex erhåller erforderliga 
tillstånd för att bedriva de kliniska studier som InDex vill 
genomföra, eller att de kliniska prövningarna som utförs av 
InDex, självständigt eller i samarbete med partners, kommer 
att påvisa tillräcklig säkerhet och effekt för att nödvändiga 
myndighetstillstånd ska erhållas eller att prövningarna 
kommer att leda fram till läkemedel som kommer att kunna 
säljas på marknaden. Det kan inte uteslutas att den regula-
toriska godkännandeprocessen på myndighetsnivå kan komma 
att kräva utökad dokumentation och därmed ökade kostnader 
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och förseningar i projekt eller leda till att projekt läggs ner. 
Ökade utvecklingskostnader och längre utvecklingstid kan 
innebära att riskerna i ett projekt ökar och att substansens 
möjlighet att framgångsrikt nå det kommersiella stadiet 
minskar eller att tiden för patentskyddad försäljning minskar.

FINANSIELL RISKHANTERING

InDex kan även i framtiden behöva anskaffa ytterligare 
kapital. Såväl storleken som tidpunkten för InDex potentiella 
framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland 
möjligheterna att ingå samarbets- eller licensieringsavtal och 
vilka framsteg som görs i forsknings- och utvecklingsprojek-
ten. Det finns risk att erforderlig finansiering av verksam-
heten inte finns tillgänglig i rätt tid och till rimlig kostnad.

För utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer 
hänvisas till InDex årsredovisning för 2018. Årsredovisningen 
finns tillgänglig på bolagets hemsida.

NOT 4 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redo- 
visade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

(i) Upparbetade kostnader för kliniska prövningar

Vid varje balansdag görs en bedömning av hur stor del av 
kommande milstolpsbetalningar är hänförlig till innevarande 
period. Reserven för upparbetade kostnader baseras dels på 
externa parametrar, dels på ledningens bedömning av 
upparbetningsgraden.

(ii) Skattemässiga underskott

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck- 
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning. Eftersom koncernen inte redovisar 
positivt resultat har ingen uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag ännu redovisats.

(iii) Uppskattningar och bedömningar kopplade till utgifter  

för utveckling

En väsentlig bedömning i den finansiella rapporteringen 
avser tidpunkt för aktivering av utgifter för utveckling av 
läkemedel. Baserat på de redovisningsprinciper som redogörs 
för under not 2.11 bedöms alla utgifter för utveckling av läke- 
medel inte uppfylla kriterierna för aktivering och har därmed 
kostnadsförts. Tidigast vid positiva resultat från kliniska 
prövningar fas III alternativt i samband med påbörjande av 
registreringsstudier sker aktivering av utgifter för utveckling 
av läkemedel. Anledningen till detta är att dessförinnan är 
det alltför osäkert huruvida utgifterna kommer generera 
framtida ekonomiska fördelar samt att finansieringen av 
tillgångens färdigställande inte är säkerställd.

NOT 5 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Ur koncernens perspektiv har inga transaktioner med 
 närstående förekommit.

InDex Pharmaceuticals Holding AB fakturerar respektive 
dotterföretag för övergripande koncernfunktioner.

NOT 6 RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie beräknas genom att periodens resultat 
divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier under perioden.

InDex har haft potentiella stamaktier i form av tecknings- 
optioner. Dessa har dock ej gett upphov till någon utspäd-
ningseffekt för 2018 och 2019 eftersom en konvertering till 
stamaktier medför en lägre förlust per aktie.

MSEK
Okt-dec 

2019
Okt-dec 

2018
Helår  
2019

Helår  
2018

Periodens resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare –25,6 –22,3 –87,8 –82,1

Totalt –25,6 –22,3 –87,8 –82,1

Vägt genomsnittligt antal 
utestående stamaktier 
(tusental) 88 088 67 183 73 875 63 692

Resultat per stamaktie, SEK –0,29 –0,33 –1,19 –1,29
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Bokslutskommunikén för 2019 är InDex Pharmaceuticals 
Holding AB:s (InDex) första finansiella rapport som upprättas 
i enlighet med IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i 
not 2 har tillämpats när koncernredovisningen för InDex har 
upprättats per 31 december 2019 och för den jämförande 
information som presenteras per 31 december 2018, per  
31 december 2017 samt vid upprättande av rapporten över 
periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalans-
räkningen) per 1 januari 2017 (koncernens tidpunkt för 
övergång till IFRS). 

Koncernen har valt att i balansräkningen i denna boksluts- 
kommunike presentera räkenskapsåret som slutar den 31 
december 2019 och den 31 december 2018 samt resultaträk-
ningar för räkenskapsåret 2018 och 2019 samt fjärde kvartalet 
respektive år. Balansräkning för ingångsbalansen och räken - 
skapsåret som slutar den 31 december 2017 samt resultaträk-
ning för räkenskapsåret 2017 presenteras istället i denna not 7. 

När ingångsbalansräkningen per 1 januari 2017 samt 
balansräkningarna per 31 december 2017 och per 31 december 
2018 upprättades i enlighet med IFRS, justerades belopp som 
i tidigare årsredovisningar och delårsrapporter rapporterats 
i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). En förklaring till hur övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har 
påverkat koncernens resultat och ställning visas i de tabeller 
som följer nedan och i referenserna som hör till dessa.

VAL SOM GJORTS VID ÖVERGÅNGEN TILL REDOVISNING 

ENLIGT IFRS

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första 
gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga 
IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av 
EU per 31 december 2019, ska tillämpas med retroaktiv 
verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som 
ger företagen en viss valmöjlighet. 

Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig 
retroaktiv tillämpning som InDex har valt att tillämpa vid 
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
till IFRS: 

Leasingavtal

Koncernen har valt undantaget att tillämpa IFRS 16 från 
övergångstidpunkten (1 januari 2017) och framåtriktat (IFRS 
1, D9B). Det valda undantaget innebär att leasingskulden 
värderas till nuvärdet av återstående leasingavgifter diskonte - 
rade med leasemottagarens marginella låneränta. Nyttjande - 
rätten värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden. 
Vidare har koncernen gjort följande val utifrån IFRS 1 D9D 
vid övergångstidpunkten:
• Leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av 

lågt värde redovisas inte i nyttjanderättstillgången eller 
leasingskulden. 

• Använt uppskattningar gjorda i efterhand vid fastställandet 
av leasingperioden då avtalet innehåller möjligheter att 
förlänga eller säga upp leasingavtalet.

AVSTÄMNING MELLAN TIDIGARE TILLÄMPADE 

 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH IFRS

Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan 
eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital 
och summa totalresultat enligt IFRS. Koncernens övergång 
till redovisning enligt IFRS har inte haft någon påverkan på 
de totala kassaflödena från den löpande verksamheten, 
investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. 
Däremot har en omklassificering av kassaflöde skett mellan 
finansieringsverksamheten och kassaflödet från den löpande 
verksamheten då amortering av leasingskulden redovisas 
inom finansieringsverksamheten efter övergång till IFRS. Enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisades det 
totala kassaflödet från leasingavtal i rörelsen. Nedanstående 
tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper och IFRS för respektive period för eget 
kapital och summa totalresultat.

NOT 7 EFFEKTER VID ÖVERGÅNGEN TILL INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
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AVSTÄMNING AV SUMMA TOTALRESULTAT PER OKTOBER-DECEMBER 2018, JANUARI-DECEMBER 2017 OCH JANUARI-DECEMBER 2018

oktober-december 2018 januari-december 2017 januari-december 2018

TSEK Ref

Resultat-
räkning 
(enligt  

tidigare  
redovis- 

nings-
principer)

Total  
effekt av 
övergång  

till IFRS Enligt IFRS

Resultat-
räkning 
(enligt  

tidigare  
redovis- 

nings-
principer)

Total  
effekt av 
övergång  

till IFRS Enligt IFRS

Resultat-
räkning 
(enligt  

tidigare  
redovis- 

nings-
principer)

Total  
effekt av 
övergång  

till IFRS Enligt IFRS

Nettoomsättning 29 – 29 113 – 113 128 – 128

Övriga rörelseintäkter 612 – 612 – – – 612 – 612

Summa intäkter 641 – 641 113 – 113 740 – 740

Råvaror och förnödenheter –148 – –148 –8 998 – –8 998 –560 – –560

Övriga externa kostnader a), b) –19 775 438 –19 337 –54 825 1 018 –53 807 –72 981 1 296 –71 685

Personalkostnader –3 178 – –3 178 –9 594 – –9 594 –9 553 – –9 553

Avskrivningar a) –3 –232 –235 –11 –929 –940 –11 –929 –940

Rörelseresultat –22 463 206 –22 257 –73 315 89 –73 226 –82 365 367 –81 998

Finansiella intäkter b) 106 –106 – 1 340 – 1 340 156 –156 –

Finansiella kostnader a), b) –94 77 –17 –784 –3 –787 –106 –44 –150

Finansiella poster – netto 12 –29 –17 556 –3 553 50 –200 –150

Resultat före skatt –22 451 177 –22 274 –72 759 86 –72 673 –82 315 167 –82 148

Inkomstskatt – – – – – – – – –

Periodens resultat –22 451 177 –22 274 –72 759 86 –72 673 –82 315 167 –82 148
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AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL PER 1 JANUARI 2017,  31 DECEMBER 2017 OCH 31 DECEMBER 2018

1 januari 2017 31 december 2017 31 december 2018

TSEK Ref

Enligt  
tidigare  
redovis- 

nings-
principer

Total  
effekt av 
övergång  

till IFRS Enligt IFRS

Enligt  
tidigare  
redovis- 

nings-
principer

Total  
effekt av 
övergång  

till IFRS Enligt IFRS

Enligt  
tidigare  
redovis- 

nings-
principer

Total  
effekt av 
övergång  

till IFRS Enligt IFRS

TILLGÅNGAR

Materiella anläggnings-
tillgångar 42 – 42 31 – 31 21 – 21

Nyttjande rätter a) – 3 250 3 250 – 2 322 2 322 – 1 393 1 393

Finansiella anläggnings-
tillgångar 1 – 1 1 – 1 1 – 1

Kortfristiga fordringar

Kundfordingar 285 – 285 16 – 16 10 – 10

Övriga kortfristiga fordringar 
och interims fordringar 926 – 926 1 769 – 1 769 1 962 – 1 962

Likvida medel 193 232 – 193 232 125 055 – 125 055 83 034 – 83 034

Summa tillgångar 194 486 3 250 197 736 126 872 2 322 129 194 85 028 1 393 86 421

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Eget kapital a), b) 177 471 4 333 181 804 104 747 4 419 109 166 59 906 4 586 64 492

Långfristiga skulder

Leasingskuld a) – 2 362 2 362 – 1 431 1 431 – 484 484

Kortfristiga skulder

Leasingskuld a) – 888 888 – 932 932 – 947 947

Leverantörs skulder 4 822 – 4 822 6 568 – 6 568 3 550 – 3 550

Övriga kortfristiga skulder 
och  interims skulder b) 12 193 –4 333 7 860 15 557 –4 460 11 097 21 572 –4 624 16 948

Summa eget kapital och 
skulder 194 486 3 250 197 736 126 872 2 322 129 194 85 028 1 393 86 421

PÅVERKAN PÅ RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE FÖR 

 RÄKENSKAPSÅRET 2018 

Koncernens kassaflöde har inte förändrats i konverteringen 
till IFRS. Dock har IFRS justeringarna följande effekter på 
presentationsformatet:
• Vid konverteringen till IFRS 16 har kassaflöden för 

betalning leasingavgifter (som tidigare redovisades under 
löpande verksamheten – övriga externa kostnader) 
omklassificerats till amortering och räntor. Amorteringar 
av leasingskulden redovisas i finansieringsverksamheten 
och betalda räntor i löpande verksamheten. Avskrivningar 
för nyttjanderätter har återförts i löpande verksamheten 
under Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster.

REFERENS

a) Leasingavtal

Koncernen som leasetagare
Vid fastställande av återstående leasingperiod har koncernen 
använt uppskattningar gjorda i efterhand vilket gör att 

beräknad leasingperiod för lokalen överensstämmer med 
den period koncernen nu vet att lokalen kommer att hyras. 

Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisar koncernen en 
nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen 
för leasingavtal som enligt tidigare tillämpade principer 
klassificerats som operationella leasingavtal och som inte 
avser tillgångar av lågt värde. Vid tidpunkt för övergång till 
IFRS redovisas en leasingskuld värderad till nuvärdet av de 
återstående leasingbetalningarna, uppgående till 3 250 TSEK, 
31 december 2017 2 363 TSEK och 31 december 2018 1 431 
TSEK. Nyttjanderättstillgångar värderas vid övergångstid-
punkten till ett belopp som motsvarar värdet på leasing-
skulden. Nyttjanderätts tillgångar uppgick vid övergångs-
tidpunkten till 3 250 TSEK, 31 december 2017 2 322 TSEK,  
31 december 2018 1 393 TSEK.

I rapport över totalresultat skrivs nyttjanderättstillgångar 
av linjärt över leasingavtalets längd och en ränta beräknas 
på leasingskulden med en fast räntesats för den under 
respektive period redovisade skulden.
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I rapport över totalresultat redovisas avskrivningar på 
tillgångar med nyttjanderätt samt en räntekostnad bland 
finansiella kostnader istället för leasingavgifter som tidigare 
redovisades bland övriga externa kostnader. Avskrivningar på 
nyttjanderätter om 929 TSEK för räkenskapsåret 2018 (2017 
929 TSEK) och ränte kostnader om 130 TSEK (2017 86 TSEK).

Den vägda genomsnittliga marginella låneräntan som 
använts vid första tillämpningsdagen (1 januari 2017) 
uppgick till 5%. 

b) Skuld

Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisades en skuld om 
450 TEUR hänförlig till ett tidigare avslutat licensavtal. 
Eftersom denna skuld inte uppfyller kriterierna för att 
redovisas som skuld vid övergång till IFRS har den bokats 
bort vid tidpunkt för övergång till IFRS och i samtliga 
efterföljande perioder. Skulden uppgick 1 januari 2017 till 
4 333 TSEK (31 december 2017 4 460 TSEK och 31 december 
2018 4 624 TSEK). Förändringar i skulden är i sin helhet 
hänförliga till valutakursomräkning.

c) Omrubriceringar samt omklassificeringar enligt  

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Balansräkningen

Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av 
följande poster i balansräkningen; ”Kassa bank” benämns 
”likvida medel”. 

Rapporten över totalresultat

Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande 
poster i rapporten över totalresultat: ”Övriga ränteintäkter 
och liknande resultatposter” benämns ”finansiella intäkter” 
och ”räntekostnader och liknande resultatposter” benämns 
”finansiella kostnader”. ”Skatt på årets resultat” benämns 
”inkomstskatt”. 


