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Sammanfattning av helårsrapport
Väsentliga händelser under perioden
januari – september 2018
Styrelsen i Enorama Pharma meddelade i januari att
Bolaget ingått låneavtal med Bolagets huvudägare
Swede Unipharma AB gällande ett brygglån om 7,5
MSEK. Brygglånet syftade till att finansiera Enoramas
rörelsekapital till och med juni 2018.
Under första kvartalet slutförde Enorama Pharma
analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av
Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4
mg tuggummi med mint- och fruktsmak. Resultaten
låg inom specifikationerna och var således positiva.
I början av april slutfördes även den andra bioekvivalensstudien av Bolagets nikotintuggummi med
fruktsmak och resultatet var positivt. Därmed blev
samtliga studier som krävs för läkemedelsregistrering
färdigställda.
I april meddelade styrelsen i Enorama Pharma att
Bolaget ingått ett nytt låneavtal med Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett brygglån
om 3,5 MSEK. Brygglånet syftade till att finansiera
Enoramas rörelsekapital till och med månadsskiftet
augusti/september 2018.
I juni meddelade Bolaget att Enorama Pharma tillsammans med Business Sweden inlett en utvärdering
av affärsmöjligheterna inom medicinsk cannabis i
USA. Utvärderingen visade att marknadspotentialen i
detta segment är mycket stor och Bolaget beslutade
därför att gå vidare med utvecklingen inom detta
segment.
I augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets
huvudägare Swede Unipharma AB lämnar bolaget
ett villkorat aktieägartillskott om 4 MSEK genom att
omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka
Enoramas egna kapital och finansiella ställning.

Under sommaren meddelade Enorama Pharma att
Bolaget ansökt om ett partihandelstillstånd hos
Läkemedelsverket, LMV. Inför detta, införde Enorama
Pharma ett omfattande kvalitetsledningssystem för
att säkerställa att Bolaget följer GDP-reglerna (Good
Distribution Practice). I september erhöll Enorama
Pharma tillstånd till partihandel med läkemedel.
Därmed kom samtliga förutsättningar på plats för
Bolaget att ansöka om läkemedelsregistrering för
medicinska produkter i Europa under eget namn.
I september sände Enorama Pharma in
registreringsansökningar till LMV i Sverige för vart
och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg
respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak.
Dessa ansökningar var ett första steg mot godkännande av produkterna i hela EU, via en så kallad
MRP-process (Mutual Recognition Procedure).

Väsentliga händelser under perioden
oktober – december 2018
Den 17 oktober passerade Enorama Pharma Läkemedelsverkets valideringsfas för registreringsansökningar då LMV meddelade att registreringsansökningarna avseende fyra nikotinprodukter – 2
mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak
– är kompletta och korrekta, samt att handläggningen
har inletts.
Den 23 oktober beslutade styrelsen i Enorama Pharma
att genomföra en Företrädesemission om 25 MSEK.
Syftet var att täcka Enorama Pharmas kapitalbehov
åtminstone till december 2019 i väntan på potentiella
intäkter från kommersialiseringen av Bolagets första
produkt, samt att finansiera den initiala utvecklingen
av nya användningsområden för Bolagets medicinska
tuggummin.
forts.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018
Nettoomsättningen uppgick till 5 256 (1 573) KSEK

Nettoomsättningen uppgick till 1 111 (1 573) KSEK

Rörelseresultatet uppgick till -15 492 (-7 905) KSEK

Rörelseresultatet uppgick till -6 059 (-2 429) KSEK

Resultat före skatt uppgick till -16 339 (-8 756) KSEK

Resultat före skatt uppgick till -6 784 (-3 145) KSEK

Resultat per aktie* uppgick till -3,08 (-1,82) SEK

Resultat per aktie* uppgick till -1,28 (-0,65) SEK

Soliditeten uppgick per den 31 december till
43,8% (47,5%)
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 298 562 aktier.
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Sammanfattning av helårsrapport
Den 29 oktober meddelade Enorama Pharma att
Bolaget erhöll tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis.
Den 30 oktober offentliggjorde Enorama Pharma ett
informationsmemorandum med anledning av den
Företrädesemission som skulle genomföras under
teckningsperioden 1 november – 16 november 2018.
Teckningskursen uppgick till 52 SEK per ny aktie och
Bolaget meddelade att emissionen omfattades av
tecknings- och garantiåtaganden upp till 85 procent
av Företrädesemissionen.
Den 22 november lämnade Enorama Pharma glädjebeskedet att Företrädesemissionen övertecknades
till 152 procent och Bolaget tillfördes cirka 21,5
MSEK efter emissionskostnader. Resultatet visade att
89,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med
stöd av teckningsrätter. Därtill mottogs teckningsanmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter
motsvarande 62,5 procent av de erbjudna aktierna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 29 januari 2019 mottog Enorama Pharma frågor
av mindre karaktär på registreringsansökningarna
för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter
– 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och
fruktsmak. Läkemedelsverkets bedömning är att

Data per aktie

ingen av kompletteringarna klassificeras som
”major objections”. Nästa fas i ärendeprocessen är
för Enorama Pharma att återkomma med begärda
kompletteringar som ska lämnas in till Läkemedelsverket senast 29 april 2019.
Den 6 februari meddelade Enorama Pharma att
Bolaget ingår avtal med MediiGum LLC rörande
förstudier inom Cough & Cold-segmentet. Förstudien
ska närmare undersöka de aktiva substansernas
lämplighet för administrering via tuggummi.
Kostnaden för projektet täcks av MediiGum LLC.
Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama
Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att bereda
kommande årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen kommer
att bestå av tre ledamöter - representanter för de
två största aktieägarna i Bolaget samt Styrelsens
ordförande. Valberedningens förslag kommer att
presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på
Bolagets hemsida, www.enorama.se.
Den 19 februari meddelade Enorama Pharma att
Bolaget etablerar utvecklingslaboratorium för
medicinsk cannabis i Malmö Universitets lokaler på
Medeonområdet i Malmö. Laboratoriet kommer att
genomföra prototyputveckling av cannabistuggummi
för den globala marknaden baserat på Enoramas
ChewMed®-teknologi.

2018-10-01
2018-12-31

2017-10-01
2017-12-31

Antal aktier före full utspädning
5 298 562
Antal aktier efter full utspädning
5 298 562
Resultat per aktie före full utspädning
-1,28
Resultat per aktie efter full utspädning
-1,28
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning
4 977 437
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning
4 977 437
Antal utestående aktier vid periodens slut
5 298 562
		

4 816 875
4 816 875
-0,65
-0,65
4 675 915
4 675 915
4 816 875

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31
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5 298 562
4 816 875		
5 298 562
4 816 875		
-3,08
-1,82 		
-3,08
-1,82
4 857 016
4 570 195
4 857 016
4 570 195		
5 298 562
4 816 875
				

VD har ordet
Ytterligare ett spännande och händelserikt år för Enorama Pharma. Ett år då vi metodiskt fokuserat
på att nå de milstolpar vi satt upp. Därför är det glädjande att konstatera att året varit mycket
framgångsrikt. Vi har levererat enligt plan och är med en förstärkt kassa redo för marknadslansering av vår första produkt, nikotintuggummit. Samtidigt ser vi fler affärsmöjligheter och
större potential för vår plattform än någonsin tidigare på en marknad som befinner sig i snabb
förändring, inte minst inom de två kärnområdena nikotin och cannabis.

2018 – ett år av framgångsrikt arbete
Vi har säkrat Bolagets finansiering
Låt mig börja med att tacka er alla, gamla såväl som nya
aktieägare, för det förtroende ni visat för Enorama Pharma
i samband med den nyemission som vi genomförde
under hösten. Vi har nu muskler att driva marknadslanseringen av vår första produkt, nikotintuggummit,
samtidigt som vi kan fortsätta att vidareutveckla vår
plattform för nya produkter och terapiområden. Inte
minst inom området cannabis.
Nyemissionen, som mötte stort intresse från såväl
befintliga aktieägare som nya investerare, blev övertecknad till 151 % och tillförde Bolaget drygt 21 miljoner
kronor. Dessförinnan hade Bolagets huvudägare Swede
Unipharma, där jag själv ingår, visat vår orubbliga tro på
Bolaget genom att vid flera tillfällen ställa upp med lån
om totalt 21 miljoner kronor. Nu har Enorama Pharma
en bra kassa som ger Bolaget möjlighet att fortsätta
arbeta enligt plan.

På tröskeln till genombrott på marknaden
Vi har nu utvecklat ett nikotintuggummi som är medicinskt
likvärdigt med de stora varumärkena på marknaden.
Detta tuggummi ger en bättre totalupplevelse för
konsumenten, har bättre smak och konsistens och är
dessutom mer kostnadseffektivt att producera.

Att totalupplevelsen för konsumenten blir bättre än
för traditionella nikotintuggummin är viktigt och något
vi strävat efter från dag ett. Det kommer att vara en av
många viktiga och avgörande faktorer när stora rökande
konsumentgrupper ska växla över från cigaretter till
andra nikotinprodukter, i samband med att samhällets
rökrestriktioner blir allt hårdare. Många länder, t.ex.
Kanada, Sverige och Nya Zeeland, sätter nu upp mål om
95 % rökfria samhällen redan inom 5-10 år.

Läkemedelsverket
Vår registreringsansökan ligger nu för behandling hos
Läkemedelsverket och vi inväntar ett godkännande. Vi
har fått återkoppling från myndigheten och vi, såväl som
Läkemedelsverket, bedömer varken frågor eller eventuella kompletteringar i ansökan som något stort eller
komplicerat. Vi är därför komfortabla med att vi under
april månad ska kunna återkoppla till Läkemedelsverket,
vilket ligger inom den planerade tidsplanen för att undvika
förseningar.
Att ansökan hos Läkemedelsverket nu är i process är
ett stort och viktigt steg, men framför allt öppnar det nu
upp för starkare och snabbare förhandlingar med kunder.
Kundbearbetningen går nu in i en ny intensivare fas. Vi
märker nu också att dialoger, intresse från och möten
med våra kunder har ökat markant när vi nu börjar närma
oss marknadslansering.
Parallellt med detta så inväntar vi svar på den patentansökan som vi lämnat in avseende ett applikationspatent.
forts.
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Försäljning
Vi bearbetar marknaden metodiskt och intensivt över
hela världen och har nyligen förstärkt organisationen
med en global försäljningschef med gedigen erfarenhet
av försäljning inom läkemedelsbranschen. Därutöver har
vi tecknat avtal med en mycket kvalificerad läkemedelssäljare i Singapore för den asiatiska marknaden.
Vi besöker löpande globala läkemedelskongresser och
har ständigt fysiska såväl som digitala säljmöten över
hela världen. På så sätt har vi skapat många mycket
intressanta kontakter med stor potential för framtiden. Vi
har även erhållit ett ökat intresse från marknaden i form
av spontana förfrågningar från potentiella kunder. Detta
är ett högt prioriterat arbete som nu successivt växlas
upp i takt med att vi närmar oss marknadsintroduktionen
av vårt tuggummi.

Dr. Reddy’s Laboratories
Därutöver kan jag inte nog betona tyngden i det samarbete vi har med Dr. Reddy’s för utveckling av nikotintuggummin för den stora nordamerikanska marknaden.
Dr. Reddy’s är baserade i Hyderabad, Indien och är
listade på New York Stock Exchange och Bombay Stock
Exchange. Koncernen omsatte 4,9 miljarder dollar 2017
och har drygt 20 000 medarbetare. Utvecklingsprojektet
är inte bara kostnadsneutralt utan ger även intäkter då
Enorama Pharma erhåller ersättning för sin del i arbetet
med att utveckla nikotintuggummit. Det är ett stort utvecklingsuppdrag företaget lagt hos oss och därmed
ett mycket starkt betyg till vår ChewMed®-plattform och
vårt team - att Dr. Reddy’s bland alla läkemedelsbolag
väljer oss för sitt internationella samarbete.
Projektet fortlöper och prototyputvecklingen är i full
gång. Vi ser stora möjligheter för Enorama Pharma att
genom samarbetet med Dr. Reddy’s mycket snabbare
och mer kostnadseffektivt nå ut bredare på marknaden,
via fler kanaler än vi kunnat på egen hand. Det kommer
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att betyda mycket för oss när Dr. Reddy’s planerade
försäljning tar fart i Nordamerika, inte minst då varje sålt
tuggummi kommer att generera goda intäkter till
Enorama Pharma.

Cannabis
Vi har följt marknaden och utvecklingen inom medicinsk
cannabis med stort intresse i flera år och trenden mot
liberalisering är tydlig och snabb och öppnar upp för
många nya möjligheter. Marknaden utvecklas explosionsartat och beräknas för smärtlindring vara värd 55 miljarder
USD 2024. Vi ser en mycket stor marknadspotential i
smärtlindring via cannabis och beslutade därför under
året att gå vidare med produktutveckling inom detta
segment. Inledningsvis har vi satsat hårt på kompetensutveckling inom området och under hösten fick Bolaget
tillstånd för införsel och hantering av cannabis i Sverige.
Förstudier tyder på att vår plattform ChewMed® är en
bra distributionsform av medicinsk cannabis för
konsumenten.
När detta skrivs är vi i full färd med att sätta upp ett eget
utvecklingslaboratorium i Malmö Universitetslokaler
på Medeonområdet i Malmö för fortsatta studier kring
medicinsk cannabis med tuggummi som bärare. Att
etablera ett eget laboratorium är ett avsteg från vår strategi
att outsourca vår forskning inom kommersiella nätverk.
Ett eget laboratorium är dock i detta fall ett strategiskt
och taktiskt val, då det med egen personal medför
säkrare och mer rationell hantering av cannabis som är
starkt reglerat. Närheten till Malmö Universitet ger också
flera positiva bieffekter, dels på kostnadssidan, dels
stärker det vårt kompetensbyggande inom medicinsk
cannabis, vilket är ovärderligt i affärsutvecklingen.
Här kommer prototyputveckling med egen personal att
ske och affärsplanen för området ska färdigställas under
det första halvåret 2019.
forts.

Cough & Cold
Utöver detta tecknade Enorama Pharma så sent som i
februari 2019 ett avtal med det amerikanska bolaget
MediiGum LLC för en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold (hosta och
förkylning). Cough & Cold är ett terapiområde som det
forskas mycket kring. Totalmarknaden för Cough & Cold
kan beräknas uppgå till 20–25 miljarder USD. Vi är därför
glada att vi nu närmare kan utforska terapiområdet i en
screeningstudie baserad på vår ChewMed®-plattform.
Projektet finansieras till fullo av samarbetspartnern
MediiGum LLC.

En spännande framtid väntar
Det har varit ett spännande och stimulerande år och vi
har nått alla våra delmål. Vi har skapat ett starkt team
med ett brett och djupt nätverk inom en mängd olika
discipliner. Detta gör oss snabba och flexibla och välrustade för nya utmaningar och möjligheter.
En stor möjlighet som vi följer och har fokus på är hela
den förändring som sker inom konsumtion av cigaretter
och andra nikotinprodukter - en marknad som uppskattas
vara värd hisnande 820 miljarder USD. Men också en
marknad med stora och snabba förändringar. Marknaden
räknar med ett starkt förändrat konsumtionsmönster av
nikotin utan den skadliga röken, en pågående förändring
som kan rädda många liv och som öppnar upp nya
möjligheter för Enorama Pharma.
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Det går inte att blicka framåt utan att nämna cannabis.
Vi har, som jag tidigare nämnt, följt detta i över ett års
tid. Det sker mycket på produktnivå, men framför allt
avseende legalisering. Vi följer detta noga för att ha
beredskap för nya olika scenarier av affärsmöjligheter.
Vårt tillstånd att hantera cannabis och vårt utvecklingslaboratorium är därför strategiskt väldigt värdefullt på
en starkt växande marknad.

Välkommen att följa med på vår spännande resa.
MATS RÖNNGARD,
VD ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas verksamhet
Om verksamheten

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med
fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin
för administration av beprövade läkemedelsubstanser.
Enoramas mål är att bli en ledande global leverantör av
konsumentvänliga medicinska tuggummin.

Affärsidé

Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga medicinska
tuggummin som innehåller beprövade substanser och
erbjuda dessa som Private Label (se nedan). Fördelarna
med medicinska tuggummin är att de erbjuder ett
potentiellt snabbare upptag av den verksamma substansen, samt att de är enkla att använda för patienten.
Bolagets produkter kommer att registreras som
läkemedel.

Affärsmodell

Private Label innebär att Enorama Pharma kommer att
ansvara för och kontrollera produktutvecklingen och
produktionen men överlåter lokala marknadsaktiviteter
till dess kunder. Kunder och distributionspartners är
större läkemedels-, tobaks- och Fast Moving Consumer
Goods-företag, såväl som apotek och livsmedelsbutiker.
Produktionen kommer att hanteras av en anlitad CMO
medan Enorama Pharmas in-house-kompetens hanterar
R&D, logistik och marknadsdata samt nyckelkunder.
Genom denna affärsmodell minimeras marknadsrisken
och investeringsbehovet samtidigt som kunderna
erbjuds en unik produkt som kan säljas till en attraktiv
prisnivå, vilket i sin tur borgar för goda marginaler.
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Produkter för rökavvänjning

Enorama Pharmas första produkt är ett modernt
nikotintuggummi i olika smaker som ska erbjudas
globalt. Enorama Pharma skapar ett tuggummi som är
lika uppfriskande som ett konfektyrtuggummi och har
samma medicinska effekt som andra nikotintuggummin.
Bolaget har avslutat studier för administration av nikotin
via tugggummi med sikte på att lansera Bolagets första
nikotintuggummi under 2019. Enorama Pharma har
ingått flera kundavtal som ger tillgång till de nordamerikanska och nordeuropeiska marknaderna.

Produkter för andra aktiva substanser

Enorama Pharma tillväxtstrategi är att utöka antalet
applikationsområden för våra medicinska tuggummi.
Bolaget har en grundteknologi ChewMed®, som är en
tuggummiplattform, som kan användas som bärare av
en stor mängd av aktiva läkemedelssubstanser.
Tuggummi som administrationsform för läkelmedel
(drug delivery system) har fördelar så som snabb effekt,
bekvämlighet, upptag via munhålan m.m. Potentialen är
därav mycket större än enbart nikotintuggummin.
Första utvärderingsarbetet av tillämpningsområdet
allergisk rinit har tidigare genomförts med positivt
resultat. Enorama Pharma har även påbörjat utvecklingen
av ett medicinskt cannabistuggummi avsett för den
nordamerikanska och europeiska marknaden. Utöver
detta tecknade Enorama Pharma i februari 2019 ett
avtal med det amerikanska bolaget MediiGum LLC för
en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold.

Finansiell utveckling
Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma under perioden
uppgick till 5 256 (1 573). Intäkten uppkommer i samband med
Milestonefaktureringen i enlighet med avtalet med Dr. Reddy´s
Laboratories. Framtida variation i intäkter kan uppkomma då
fakturor intäktsförs när villkoren enligt avtal är uppfyllda.

Resultat 				

Kvartalets rörelseresultat var -6 059 (-2 429) KSEK.
Rörelseresultatet uppgick för helåret till -15 492 (-7 905) KSEK.
Rörelseresultat har under fjärde kvartalet påverkats av kostnader
för nyemission samt icke aktiverade kostnader för projektet
med Dr. Reddy’s Laboratories. Resultatet för helåret påverkas
främst av övriga externa kostnader och personalkostnader.
Personalkostnader för kvartalet uppgick till -1 972 (-1 269) KSEK.
Personalkostnader för helåret uppgick till -5 874 (-3 222) KSEK.
Avvikelsen i personalkostnader mot föregående år/period
beror på nyrekrytering av personal under året.
Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till
-3 839 (-2 362) KSEK.
Övriga externa kostnader för helåret uppgick till
-12 166 (-6 578) KSEK.
Ökning av kostnader under året ligger främst på konsultkostnader i samband med en ökad takt i utvecklingsarbetet av
Bolagets produkter. Kostnader hos Läkemedelsverket ligger i
dessa ökade kostnader.

Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -6 784 (-3 145) KSEK.
Resultat före skatt uppgick för helåret till -16 339 (-8 756) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten var 43,8 (47,5) procent den 31 december 2018 och
det egna kapitalet 17 019 (7 361) KSEK. Likvida medel uppgick
till 16 430 (164) KSEK per 31 december 2018.
Totala tillgångar uppgick den 31 december 2018 till
38 830 (15 486) KSEK.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för perioden var 16 266 (-3 664) KSEK. Den stora
förändringen i kassaflödet beror på den under hösten genomförda nyemissionen. Arbetet i Styrelsen fortsätter för att säkerställa framtida kapitalbehov. Aktivering av utvecklingsutgifter har
gjorts med 6 723 (3 733) KSEK.

Principer för helårsrapportens upprättande
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Bokslutsrapporten har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning för 2018 finns tillgänglig hos bolaget den 15 april 2019

Delårsrapport 1 för perionden januari–mars 2019 publiceras och årstämman hålls den 24 maj 2019
Delårsrapport 2 för perioden januari–juni 2019 publiceras den 14 augusti 2019

Delårsrapport 3 för perioden januari–september 2019 publiceras den 13 november 2019
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 20 februari 2020

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

		 2018-10-01
Not
2018-12-31

2017-10-01
2017-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

					
(KSEK)

Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning		
1 111
1 573
5 256
1 573
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning		
1 725
410
6 723
3 733
Övriga rörelseintäkter		
4
33
106
83
Summa rörelseintäkter		
2 840
2 016
12 085
5 389
Rörelsens kostnader						
Inköp av tjänster utveckling		
-3 037
-812
-9 333
-3 476
Övriga externa kostnader		
-3 839
-2 362
-12 166
-6 578
Personalkostnader		
-1 972
-1 269
-5 874
-3 222
Avskrivning materiella anläggningstillgångar		
-7
-7
Övriga rörelsekostnader		
-44
-2
-197
-18
Summa rörelsekostnader		
-8 899
-4 445
-27 577
-13 294
						
Rörelseresultat		
-6 059
-2 429
-15 492
-7 905
						
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-725
-716
-847
-851
						
Resultat efter finansiella poster		
-6 784
-3 145
-16 339
-8 756
						
Resultat före skatt		
-6 784
-3 145
-16 339
-8 756
						
Skatt på årets resultat
1
						
ÅRETS RESULTAT		
-6 784
-3 145
-16 339
-8 756

9

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018 | Enorama Pharma

Enorama Pharma AB | Org. nr 556716-5591

				
Not
2018-12-31
2017-12-31

Balansräkning (KSEK)

					

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete		

20 110

13 387

Summa immateriella anläggningstillgångar		

20 110

13 387

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier		441

0

Summa immateriella anläggningstillgångar		

441

0

Summa anläggningstillgångar		

20 551

13 387

Kundfordringar		

1 110

1 595

Övriga fordringar		

533

269

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

206

71

Summa kortfristiga fordringar		

1 849

1 935

Kassa och bank		

16 430

164

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar		
18 279
2 099
SUMMA TILLGÅNGAR		

38 830

15 486

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital		 828

753

Fond aktiverade balanserade utgifter		

14 448

7 725

Summa bundet eget kapital		

15 276

8 478

21 922

6 993

Fritt eget kapital
Överkursfond 		
Balanserat resultat		

-3 840

646

Årets resultat		

-16 339

-8 756

Summa fritt eget kapital		

1 743

-1 117

						

		
			
SUMMA EGET KAPITAL		

17 019

7 361

Skulder till kreditinstitut		

0

3 050

Skulder till koncernföretag		

7 100

0

Summa långfristiga skulder		

7 100

3 050

Kortfristig skuld kreditinstitut		

1 550

200

Leverantörsskulder		

4 461

2 383

Skulder till koncernföretag		

6 337

266

Aktuella skatteskulder		

205

128

Övriga kortfristiga skulder		

1 236

1 599

Långfristig skuld

Kortfristiga skulder

10

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

922

499

Summa kortfristiga skulder		

14 711

5 075

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

38 830

15 486
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Kassaflödesanalys

		2018-10-01
Not
2018-12-31

2017-10-01
2017-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

					
(KSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat		

-6 059

-2 429

-15 492

-7 905

Avskrivningar		7

-

7

-

Erhållen ränta		

-

-

-

-

Erlagd ränta		

-725

-716

-847

-851

-6 777

-3 145

-16 332

-8 756

Rörelsefordringar (ökning - / minskning +)		

-1 533

-1 737

87

-1 790

Rörelseskulder (ökning + / minskning -)		

5 151

-3 180

2 885

3 878

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

-3 159

-8 062

-13 360

-6 668

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		

-1 726

-410

-6 723

-3 733

Förvärv av materiella anläggningstillgångar		

-448

-

-448

-

Kassaflöde från investeringsverksamhet		

-2 174

-410

-7 171

-3 733

Nyemission		

21 997

7 037

21 997

7 037

Upptagna lån		

-

-

12 500

-

Aktieägartillskott		

-

-

4 000

-

Amortering av lån		

-800

-50

-1 700

-300

Kassaflöde från finansieringsverksamhet		

21 197

6 987

36 797

6 737

Periodens kassaflöde		

15 864

-1 485

16 266

-3 664

Likvida medel vid periodens början		

566

1 649

164

3 828

Likvida medel vid periodens slut		

16 430

164

16 430

164

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital		
Förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamhet
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Aktiekapital

Förändring av eget kapital

Fond för			
utvecklingsFria
Periodens
utgifter
reserver
resultat

Totalt

					
(KSEK)
Ingående balans 1 januari 2017

709

Nyemission

3 991

44		

12 216

-7 836

9 080

6 993		

7 037

Omföring föregående års resultat			

-7 836

Omföring bundet fritt kapital		

-3 734		

3 734

7 836

0

Årets resultat				

-8 756

-8 756

Eget kapital 31 december 2017

753

7 725

7 639

-8 756

7 361

Ingående balans 1 januari 2018

753

7 725

7 639

-8 756

7 361

21 922		

21 997

Nyemission

75		

Omföring föregående års resultat			
Aktieägartillskott			
Omföring bundet fritt kapital		

6 723

-8 756

8 756

0

4 000		

4 000

-6 723		

0

Årets resultat				

-16 339

-16 339

Eget kapital 31 december 2018

-16 339

17 019

828

14 448

18 082

Not 1 Skatter
Bolagets samlade underskott uppgår per den 31 december 2018
till 37 276 KSEK (17 985). Uppskjuten skattefordran har värderats
till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga
underskottsavdraget kan komma att utnyttjas.
Helårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets
verksamhet, ställning och resultat.

Malmö, 21 februari 2019

ANDERS ERMÉN

ANDERS JUNGBECK

STYRELSEORDFÖRANDE

STYRELSELEDAMOT

TOMAS ERIKSSON

MATS PERSSON

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

För ytterligare information
MATS RÖNNGARD, VD
Telefon:		
E-post:		
Hemsida:		
Adress:		

12

0

0708-72 82 50 (mobil)
mats.ronngard@enorama.se
www.enorama.se
Södergatan 3, 211 34 Malmö
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MATS RÖNNGARD

VD / STYRELSELEDAMOT

ENORAMA PHARMA AB
Södergatan 3 | SE-211 34 Malmö | Sweden
Phone: +46 (0)40 14 06 20 | Email: info@enorama.se
www.enorama.se
Meet us at First North Nasdaq

