2019

Finansiell utveckling
Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 4 598 (3 311) KSEK.
Intäkten uppkom i samband med fakturering av avslutade
Milestones i utvecklingsprojekt i enlighet med avtal. Framtida
variation i intäkter kan uppkomma då fakturor intäktsförs när
villkoren enligt avtal är uppfyllda.

Resultat				

Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -3 952 (-3 105) KSEK.
Rörelseresultatet uppgick för årets sex första månader till
-8 320 (-6 087) KSEK. Avvikelsen mot föregående år är till största
del kostnader för projekt för att ta fram nya produkter. I rörelseresultatet ingår aktivering av utvecklingskostnader med 1 588
(3 814) KSEK.
Personalkostnader uppgick i kvartalet till -2 065 (-1 388) KSEK.
Personalkostnader uppgick för årets sex första månader till
-3 841 (-2 637) KSEK. Avvikelsen i personalkostnader mot
föregående år beror på att Bolaget har fler anställda än under
2018. Justering av lönenivån har skett mellan åren enligt
anställningsavtal.
Övriga externa kostnader uppgick i kvartalet till -3 266 (-2 671)
KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för årets sex första
månader till -6 158 (-5 511) KSEK. Avvikelsen mellan åren är
kopplade till ökade konsultkostnader i samband med fortsatt
utveckling av nya produkter.

Finansiell ställning
Soliditeten var 29,7 (5,1) procent den 30 juni 2019 och det egna
kapitalet 8 320 (1 190) KSEK. Likvida medel uppgick till 2 007
(4 009) KSEK per 30 juni 2019. Totala tillgångar uppgick den
30 juni 2019 till 28 043 (23 278) KSEK. Arbetet i styrelsen med
att säkerställa det framtida kapitalbehovet sker kontinuerligt.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för perioden var -14 423 (3 845) KSEK.
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med
1 588 (3 814) 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.

Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -4 141 (-3 146) KSEK.
Resultat före skatt uppgick för årets sex första månader till
-8 699 (-6 171) KSEK.

Kommande finansiella rapporter

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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Sammanfattning av delårssrapport
Väsentliga händelser under perioden
1 januari – 30 juni 2019
Den 10 april meddelade Styrelsen för Enorama
Pharma att det skett en förändring i valberedningens
representanter. Baulos Capital Belgium SA som utsåg
dess ägare, Fredrik Olsson, som sin representant
meddelade den 9 april 2019 att han avgått ur val
beredningen.
Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredo
visningen för räkenskapsåret 2018. Tidigare hade
Bolaget kommunicerat att erhållet kapital skulle
finansiera verksamheten till december 2019, ett
uttalande som bygger på antagande om intäkter
under perioden. I förvaltningsberättelsen angavs
istället att nuvarande kapital beräknas räcka till
månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen
mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av
vedertagna redovisningsprinciper, innebärande att i
förvaltningsberättelsen intagen uppskattning
exkluderar förväntade intäkter. Bolaget förväntas
dock fortfarande erhålla intäkter under perioden,
varför kapitalet fortsatt beräknas räcka till december
2019.
Den 24 april beslutade Enorama Pharma att etablera
en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria
nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker
från Enorama Pharmas övriga verksamhet och är
tänkt att drivas självständigt och samägas med en
eller flera strategiska samarbetspartners.
Den 3 maj meddelade Enorama Pharma att man av
Patent- och Registreringsverket fått en underrättelse
om att patentansökan, med nummer 1750679–1,
rörande formuleringen av Bolagets nikotintuggummi,
är komplett och att det inte finns några hinder mot
att meddela patent på uppfinningen. Bolaget har
betalat den i lagen föreskrivna avgiften och förväntas
att få patentansökan godkänd och patentet kungjort
i Svensk Patenttidning under augusti månad 2019.
Den 24 maj meddelade Enorama Pharma att Bolaget
mottagit andra omgången frågor på registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra
nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi
med mint- och fruktmintsmak. Läkemedelsverket
begärde endast mindre kompletteringar som ingen
av dem var klassificerade som s.k. ”major objections”.
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Den 24 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB.
Vid stämman var 3 178 172 aktier representerade,
motsvarande ca 59,99 % av totala antalet aktier.
Stämman beviljade inte ansvarsfrihet åt VD och
styrelsens ledamöter då aktieägare representerande
8,9 % av aktierna i Bolaget röstade emot ansvarsfrihet. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av
sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Mats Rönngard, Mats Persson och Tomas Eriksson
omvaldes. Bengt Jönsson och Anders Dahlin nyvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén.
Den 12 juni beslutade Styrelsen i Enorama Pharma
att inrätta ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet
ska bestå av Styrelsens ordförande samt ytterligare
två medlemmar i styrelsen som inte ingår i Bolagets
verkställande ledning. Syftet är att bidra till kontroll,
transparens och trygghet för anställda, aktieägare
och investerare samt styrelse.
Den 13 juni meddelade Enorama Pharma att
screeningsstudien inom Cough & Cold har slutförts
och att de aktiva substanser som är mest lämpade
för tuggummiformulering har identifierats. Resultatet
av studien har delats med MediiGum LLC (Florida,
USA) och en utvärdering om studieresultaten har
inletts med bolaget.
Den 20 juni meddelade Enorama Pharma att Bolaget
ingått ett licens- och leveransavtal med MAE Holding
om försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Holland.
Avtalet innebär att MAE Holding bär kostnaderna
relaterade till ansökan till läkemedelsverket i Nederländerna, men förvärvar inga immateriella rättigheter
från Enorama Pharma. Förberedelserna för registreringsansökan av nikotintuggummit i Nederländerna
är redan i full gång och Bolaget förväntar lansering
inom de kommande 6–10 månaderna. Avtalet som
har en initial avtalstid om 5 år från lansering är ömsesidigt icke-exklusivt utan avtalade kvantiteter.
Den 24 juni meddelade Enorama Pharma att begärda
kompletteringar på registreringsansökan för vart och
ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive
4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak - har
lämnats in cirka två veckor före utsatt tid.

Sammanfattning av delårssrapport
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 9 juli meddelade Enorama Pharma att Bolagets
cannabistuggummi innehållande CBD i första hand
förväntas registreras som ”Novel Food” i EU och att
man skrivit ett ”Letter of Intent” med det grekiska
bolaget PromoPharma S.A. som önskar att sälja produkten i sin region.
Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget
mottagit den tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket för vart och ett
av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive
4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak.
Samtliga av Bolagets inlämnade svar och komplett
eringar från den sekundära utredningen är accep
terade av Läkemedelsverket och de nytillkomna
synpunkterna berör enbart mindre ändringar av
redaktionell karaktär i bipacksedeln och produkt
informationen.
Den 19 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget
skickat in föreslagna kompletteringar på sin registre
ringsansökan till Läkemedelsverket. Om allt följde

Data per aktie

tidsplan var nästa fas i ärendeprocessen för Läkemedelsverket att kommunicera ett eventuellt godkännande av ansökan senast på dag 210 i ärende
processen.
Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet att
registreringsansökningarna för vart och ett av
Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4
mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak –
godkänns av svenska Läkemedelsverket. Detta är
Bolagets första medicinska produkt som når ett godkännande.
Den 13 augusti meddelade Enorama Pharma att
Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från
årsstämman fattat beslut om en riktad emission
av 232 919 aktier till en grupp investerare. Genom
emissionen tillförs bolaget ca 15 miljoner SEK innan
emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar med
36 393,59 SEK till 864 293,90 SEK.

2019-04-01
2019-06-30

2018-04-01
2018-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2018-01-01
2018-06-30

5 298 562
5 298 562
-0,78
-0,78
5 298 562
5 298 562
5 298 562

4 816 875
4 816 875
-0,65
-0,65
4 816 875
4 816 875
4 816 875

5 298 562
5 298 562
-1,64
-1,64
5 298 562
5 298 562
5 298 562

4 816 875
4 816 875
-1,28
-1,28
4 816 875
4 816 875
4 816 875

2018-01-01		
2018-12-31		

					

Antal aktier före full utspädning
Antal aktier efter full utspädning
Resultat per aktie före full utspädning
Resultat per aktie efter full utspädning
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning
Antal utestående aktier vid periodens slut

		

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 JANUARI – 3O JUNI 2019
Nettoomsättningen uppgick till 4 598 (3 110) KSEK

				

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 APRIL – 30 JUNI 2019
Nettoomsättningen uppgick till 4 212 (1 671) KSEK

Rörelseresultatet uppgick till -8 320 (-6 087) KSEK

Rörelseresultatet uppgick till -3 952 (-3 105) KSEK

Resultat före skatt uppgick till -8 699 (-6 171) KSEK

Resultat före skatt uppgick till -4 141 (-3 146) KSEK

Resultat per aktie* uppgick till -1,64 (-1,28) SEK

Resultat per aktie* uppgick till -0,78 (-0,65) SEK

Soliditeten uppgick per den 30 juni till 29,7% (5,1%)
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 298 562 aktier.
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5 298 562			
5 298 562		
-3,08			
-3,08		
4 857 016
4 857 016		
5 298 562
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VD har ordet
Den 2 augusti fick vi ett efterlängtat positivt besked från Läkemedelsverket! Därmed är
våra fyra nikotintuggummin, 2 respektive 4 mg med mint- och fruktmintsmak medicinskt
godkända i Sverige. Vi är glada att i efterhand kunna konstatera att processen gått smidigt
och helt enligt plan. Beskedet innebär att Enorama Pharma nu i mycket större omfattning
kan fokusera på försäljning och marknadsföring. Samtidigt kommer det svenska god
kännandet att bli startskottet för nya MRP-ansökningar i andra länder där Sverige kommer
att vara referensland.
Med tanke på den generella utvecklingen kring
tobaksrökning, där allt fler myndigheter i väst
världen inför allt fler restriktioner och lagar för
att begränsa rökningen, är det mycket glädjande
att vi nu har möjlighet att få ut våra produkter på
marknaden. Inte minst eftersom våra produkter
ligger så rätt i tiden. Vår ledstjärna har ju alltid
varit att rökning handlar om njutning. Det är därför
som våra tuggummin är utvecklade för att ge
en bättre upplevelse för användarna. Enorama
Pharmas tuggummin är lika fräscha och goda
som vilka andra konfektyrtuggummin som helst
och smakens varaktighet och totalupplevelsen av
tuggummit är mycket bra. Vår affärsmodell, där
många aktiviteter outsourcas till globala partners
och där försäljning och marknadsföring av våra
produkter är utlicensierade till våra kunder, gör
oss snabba och kostnadseffektiva. Kort sagt, vi är
anpassade till verkligheten och redo att ta för oss
av en växande marknad.
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Att vi under senaste tiden närmat oss ett godkänn
ande har för övrigt också märkts genom ett ökande
intresse från presumtiva partners. Godkännandet
medför som förväntat att kraften och intensiteten
i förhandlingarna ökar markant. Samtidigt är det
av största vikt för oss att noggrant välja rätt partners
för respektive marknad. Det gäller att skynda med
omsorg och inte stressa fram avtal som i ett senare
skede kan komma att begränsa oss.
I linje med ovanstående kunde vi glädjande nog
nyligen meddela att vi tecknat ett avtal med MAE
Holding, som vill förstärka sin redan starka portfölj
med rökavvänjningsprodukter på den holländska
marknaden. Därmed har vi nu försäljningsavtal
med tre olika bolag och fler ska det bli, vi är bara i
början på vår resa.

forts.

”Godkännandet medför
som förväntat att
kraften och intensiteten
i förhandlingarna ökar
markant”

På tal om partners, kan det vara dags för en uppdatering kring samarbetet med Dr. Reddy´s. Även
om detta är ett mycket omfattande projekt – där
just nu 14 olika registreringsansökningar till FDA
håller på att färdigställas – löper arbetet helt enligt
plan. En pilotstudie avseende bioekvivalens har
godkänts och registreringsbatcher är under produktion. Allt sker i samarbete mellan Enorama
Pharma, Aizant och Dr. Reddy´s Laboratories.
Projektet har mycket hög prioritet, inte minst
eftersom USA står för mer än 40% av hela nikotin
ersättningsmarknaden.
Att vårt tuggummi, vår ChewMed®-teknologi, nu
blivit medicinskt godkänt ökar även intresset från
bolag som vill använda vår plattform för andra
substanser och andra terapiområden. Ett exempel
på detta är det samarbete som för närvarande pågår med MediiGum LLC inom Cough &
Cold-området. Där kunde vi nyligen rapportera att
den första screeningstudien har slutförts och de
bäst lämpade aktiva substanserna för tuggummiformulering har identifierats. Ett mycket spännande
projekt med goda förutsättningar.
Lika snabbt som tobaksrökningen begränsas av
lagar och restriktioner, sker den motsatta utvecklingen för medicinska cannabisprodukter. Allt fler
länder liberaliserar bruket av medicinskt reglerad
cannabis och därmed ökar behovet av regulatoriskt
granskade kvalitetsprodukter. Vi på Enorama
Pharma ser med stor tillförsikt på utvecklingen
och gläds åt att vi är med på denna resa. Vårt testlaboratorium utvecklar för närvarande prototyp-
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tuggummi med cannabis och vi följer och studerar
såväl marknaden som lagstiftningen framförallt för
Nordamerika och Europa.
Likaså jobbar vi vidare med vårt nya affärsområde
för icke-medicinska nikotinprodukter. Även detta
är ett otroligt spännande och snabbt växande
område där planen är att Enorama Pharma ska
etablera ett nytt affärsområde, vilket drivs parallellt
med den övriga, medicinska, verksamheten. Arbetet
bedrivs med stor tillförsikt och stor optimism då det
icke-medicinska området erbjuder en fantastisk
möjlighet, inte minst eftersom våra produkter har
ett så tydligt användarfokus.
Kära aktieägare, låt mig avsluta med några ord
kring det som gör mig mer stolt än något annat
– vår personal och våra samarbetspartners! Det
är en sann glädje att få arbeta med teamet och
gemensamt bygga vårt företag. Vi har lagt en
stabil grund, med stora delar av världen som vår
marknad, som vi är övertygade kommer att skapa
värden över tid för våra aktieägare.
Och inte har det blivit sämre att av att vi numera
har en godkänd medicinskt produkt som snart
kommer ut på marknaden!

VD MATS RÖNNGARD
ENORAMA PHARMA AB

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. 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.

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.

Produkter för rökavvänjning

Enorama Pharmas första produkt är ett modernt nikotintuggummi i olika smaker som erbjuds globalt. Enorama
Pharma har skapat ett tuggummi som är lika uppfriskande
som ett konfektyrtuggummi och har samma medicinska
effekt som andra nikotintuggummin. Enorama Pharmas
registreringsansökningar för Bolagets nikotinprodukter, 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och
fruktmintsmak, godkändes av svenska Läkemedelsverket i
augusti 2019. Enorama Pharma har ingått flera kundavtal
som ger tillgång till de nordamerikanska och europeiska
marknaderna.
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Produkter för andra aktiva substanser

Enorama Pharmas tillväxtstrategi är att utöka antalet
applikationsområden för våra medicinska tuggummi.
Bolagets grundteknologi, ChewMed®, är en tuggummiplattform som kan användas som bärare av en stor
mängd aktiva läkemedelssubstanser.
Tuggummi som administrationsform för läkemedel
(drug delivery system) har fördelar såsom snabb effekt,
bekvämlighet, upptag via munhålan m.m.
Första utvärderingsarbetet av tillämpningsområdet
allergisk rinit har tidigare genomförts med positivt
resultat. Enorama Pharma har även påbörjat utvecklingen
av ett medicinskt cannabistuggummi innehållande CBD.
Produkten avses i första hand registreras som ”Novel
Food” i EU. Utöver detta tecknade Enorama Pharma i
februari 2019 ett avtal med det amerikanska bolaget
MediiGum LLC för en screeningstudie av aktiva sub
stanser inom terapiområdet Cough & Cold. Studien
slutfördes i juni 2019 och en utvärdering om studie
resultaten har inletts med kunden.

Nikotinprodukter, ej läkemedel

Enorama Pharma har i maj 2019 beslutat att etablera
en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria
nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker
från Enorama Pharmas övriga verksamhet och är tänkt
att drivas självständigt.
I syfte att utveckla och finansiera satsningen söker
Enorama Pharma en eller flera strategiska partners för
samägande av den nya enheten. Avsikten med strukturen
är att enheten inte ska behöva någon finansiering från
Enorama Pharma och Bolagets övriga verksamhet
påverkas inte av etableringen av den nya enheten. Då
enheten delvis kommer att använda teknik som ägs
och/eller utvecklats av Enorama Pharma, ska enheten
erlägga en licensavgift innebärande en positiv nettoeffekt för Enorama Pharma.
Kategorin för tobaksfria nikotinproduter, ej läkemedel
beräknas vara värd 150–200 miljarder USD inom 5–10 år.

Enorama Pharma AB | Org. nr 556716-5591

Resultaträkning
i sammandrag

		 2019-04-01
Not
2019-06-30

2018-04-01
2018-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2018-01-01
2018-06-30

					
(KSEK)

2018-01-01
2018-12-31

Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning		
4 212
1 671
4 598
3 311
5 256
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning		
78
543
1 588
3 814
6 723
Övriga rörelseintäkter		
32
59
49
99
106
Summa rörelseintäkter		
4 322
2 273
6 235
7 224
12 085
Rörelsens kostnader						
Inköp av tjänster utveckling		
-2 869
-1 294
-4 437
-5 080
-9 333
Övriga externa kostnader		
-3 266
-2 671
-6 158
-5 511
-12 166
Personalkostnader		
-2 065
-1 388
-3 841
-2 637
-5 874
Avskrivning materiella anläggningstillgångar		
-30
-53
-7
Övriga rörelsekostnader		
-44
-25
-66
-83
-197
Summa rörelsekostnader		
-8 274
-5 378
-14 555
-13 311
-27 577
						
Rörelseresultat		
-3 952
-3 105
-8 320
-6 087
-15 492
						
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-189
-41
-379
-84
-847
						
Resultat efter finansiella poster		
-4 141
-3 146
-8 699
-6 171
-16 339
						
Resultat före skatt		
-4 141
-3 146
-8 699
-6 171
-16 339
						
Skatt på periodens resultat
1
						
PERIODENS RESULTAT		
-4 141
-3 146
-8 699
-6 171
-16 399
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Balansräkning i sammandrag

				
Not
2019-06-30 2018-06-30
2018-12-31

				
(KSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Summa immateriella anläggningstillgångar

21 698
21 698

17 201
17 201

818
818

0
0

22 516

17 201

20 551

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2 929
327
264
3 520

1 668
310
70
2 068

1 110
533
206
1 849

Kassa och bank

2 007

4 009

16 430

Summa omsättningstillgångar

5 527

6 077

18 279

SUMMA TILLGÅNGAR

28 043

23 278

38 830

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

828
16 036
16 864

753
11 539
12 292

828
14 448
15 276

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

0
155
-8 699
-8 544

0
-4 931
-6 171
-11 102

21 922
-3 840
-16 339
1 743

SUMMA EGET KAPITAL

8 320

1 190

17 019

Långfristig skuld
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

0
9 100
9 100

0
15 050
15 050

0
7 100
7 100

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
2 079
5 292
231
738
2 283
10 623

3 100
834
1 239
146
198
1 521
7 038

1 550
4 461
6 337
205
1 236
922
14 711

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28 043

23 278

38 830

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier		
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
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20 110
20 110

441
441		
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Kassaflödesanalys

		 2019-04-01

2018-04-01

2019-01-01

2018-01-01

-3 952
30
-189
-4 111

-3 105
-41
-3 146

-8 320
53
-379
-8 646

-6 087
-84
-6 171

-15 492
7
-847
-16 332

-2 409
1 981
-4 539

-47
-1 780
-4 973

-1 671
-1 138
-11 455

-133
-1 937
-8 241

87
2 885
-13 360

-78
-30
-108

-543
-543

-1 588
-430
-2 018

-3 814
-3 814

-6 723
-448
-7 171

Finansieringsverksamhet
Nyemission
Upptagna lån
Aktieägartillskott
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

3 800
-750
3 050

8 000
-50
7 950

3 800
-4 750
-950

16 000
-100
15 900

21 997
12 500
4 000
-1 700
36 797

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-1 597
3 604
2 007

2 434
1 575
4 009

-14 423
16 430
2 007

3 845
164
4 009

16 266
164
16 430

Not

2019-06-30

2018-06-30

2019-06-30

2018-06-30

2018-01-01
2018-12-31

(KSEK)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Rörelsefordringar (ökning - / minskning +)
Rörelseskulder (ökning + / minskning -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Aktivering av utvecklingsutgifter
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
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Aktiekapital

Förändring av eget kapital

Fond för			
utvecklingsFria
Periodens
utgifter
reserver
resultat

Totalt

(KSEK)

Ingående balans 1 januari 2018
753
7 725
7 639
-8 756
Omföring föregående års resultat			
-8 756
8 756
Omföring bundet fritt kapital		
3 814
-3 814		
Årets resultat				
-6 171
				
Eget kapital 30 juni 2018
753
11 539
-4 931
-6 171

7 361
0
0
-6 171

Ingående balans 1 juli 2018
753
11 539
-4 931
-6 171
Nyemission
75		
21 922		
Aktieägartillskott			
4 000		
Omföring bundet fritt kapital		
2 909
-2 909		
Årets resultat				
-10 168

1 190
21 997
4 000
0
-10 168

Eget kapital 31 december 2018

-16 339

17 019

			
Ingående balans 1 januari 2019
828
14 448
18 082
-16 339
Omföring föregående års resultat			
-16 339
16 339
Omföring bundet fritt kapital		
1 588
-1 588		
Årets resultat				
-8 699

17 019
0
0
-8 699

828

14 448

18 082

1 190

Eget kapital 30 juni 2019
828
16 036
155
-8 699
8 320
		

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

Malmö, 14 augusti 2019

STYRELSEORDFÖRANDE
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BENGT JÖNSSON
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För ytterligare information
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Telefon:		
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Södergatan 3, 211 34 Malmö
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