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Detta är Kancera
Kancera utvecklar läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar
och cancer. Visad effekt på fractalkinesystemet i människa har
stärkt grunden för fortsatt klinisk utveckling i fas II-studie.
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar
skador vid akut och kronisk inflammation.
Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första
hand för att effektivt och selektivt minska
inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt
och förväntas under 2019 ta steget in i en klinisk
fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har
påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i
samband med hjärtinfarkt, utan även vid
inflammationssjukdomar och vissa former av
cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för
en fractalkine-blockerare som KAND567.
Kancera AB bedriver forskning och utveckling i
laboratorier i Karolinska Institutet Science Park i
Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer.
Aktien handlas på NASDAQ First North Premier.
Antalet aktieägare uppgick per den 28 mars 2019
till cirka 7400. FNCA Sweden AB är bolagets
Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se
samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte
Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor
Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt
är alla vetenskapliga rådgivare samt
styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Historik
Under 2006 avknoppades Pharmacias och
Biovitrums enhet för utveckling av
läkemedelskandidater till bolaget iNovacia. Under
2008 startade iNovacia läkemedelsutveckling i
samarbete med forskare vid Karolinska Institutet.
I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum
Karolinska, iNovacia AB och en grupp privata
investerare Kancera AB genom tillskott av kapital
och två läkemedelsprojekt inom cancer.
NASDAQ godkände Kancera AB för upptagande till
handel på First North med första handelsdag den
25 februari 2011. I mars 2013 förvärvade Kancera
AB ett komplett utvecklingslaboratorium för
läkemedel från sitt nu avvecklade dotterbolag
iNovacia AB varefter läkemedelsutveckling sker i
egen regi inom Karolinska Institutet Science Park,
Stockholm. I samband med notering på listan
Nasdaq First North Premier den 28 oktober 2016,
bildades dotterbolaget Kancera Förvaltning AB
varefter Kancera AB fr.o.m. andra kvartalet 2016
övergick till redovisning i enlighet med IFRS i
Koncernen och RFR2 i Moderbolaget samt i
enlighet med årsredovisningslagen.

Affärsmodell
Att utveckla patentskyddade läkemedel som kan
förlänga liv och minska vårdkostnader för
försäljning till internationell läkemedelsindustri och
vidare klinisk utveckling och marknadsföring.
Utlicensiering av läkemedelskandidater förväntas
ske mot delbetalningar vid signatur och milstolpar i
produktutveckling (typiskt sett vid inledning av
klinisk fas I, II, III och vid registrering) samt
royaltyintäkter.
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Första kvartalet i korthet
1 januari – 31 mars 2019
•

Nettoomsättning för perioden (januari till mars) uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK)

•

FoU-kostnader för perioden uppgick till 10,2 Mkr (11,8 Mkr).

•

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7,9 Mkr (-12,7 Mkr).

•

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -8,0 Mkr (-12,5 Mkr).

•

Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,04 kr (-0,07 kr).

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,8 Mkr (-9,8 Mkr).

•

Eget kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 25,4 Mkr (26,2 Mkr) eller 0,13 kr (0,14 kr) per aktie.

•

Soliditeten uppgick per den 31 mars 2019 till 60 procent (65 procent).

•

Likvida medel uppgick den 31 mars 2019 till 15,2 Mkr (18,0 Mkr).

Viktiga händelser under första kvartalet
•

Kancera meddelade att två delmål uppnåtts inför den planerade starten av kliniska studier med
läkemedelskandidaten KAND567 med syfte att visa minskad vävnadsskada i samband med
hjärtinfarkt. KAND567 har i en nyss avslutad preklinisk toxikologisk studie uppvisat en gynnsam
säkerhetsprofil för intravenös tillförsel, samtidigt som betydande framsteg gjorts i utvecklingen av en
storskalig produktionsmetod.

•

Kancera meddelade att resultaten från en studie av lymfom-patienters immunceller visar att fractalkinesystemet är aktiverat vid cancerformerna kronisk lymfatisk leukemi, diffust storcelligt B-cellslymfom och
Hodgkins lymfom. Med anledning av denna upptäckt kommer bolaget nu att fördjupa studierna av hur
läkemedelskandidater som interagerar med fractalkinesystemet, såsom KAND567, kan komma att spela
en roll i framtida behandlingar av dessa sjukdomar.

•

Kancera meddelade att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) aktiveras i enlighet
med bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 december 2018. Aktiveringen sker genom att
Kancera erlägger en avgift i form av aktier motsvarande 2,1 Mkr varefter Kancera har rätt att kalla på
investeringar i utbyte mot aktier upp till en summa av 60 Mkr.

Viktiga händelser efter första kvartalets utgång
•

Kancera har meddelat att Läkemedelsverket och etisk kommittee har godkänt ansökan om Fas Ib-studie
med läkemedelskandidaten KAND567. Ett tillägg har lämnats in till Läkemedelsverket avseende
kompletterande uppgifter kring en standardiserad metod för intravenös tillförsel av KAND567. Efter
godkännande av detta tillägg kan studien starta vilket beräknas ske i juni.

•

Kancera har rapporterat att bolagets projektportfölj ytterligare förstärkts genom nominering av
läkemedelskandidaten KAND145. KAND145, som täcks av en patentansökan från juli 2018, utgör
tillsammans med den kliniska läkemedelskandidaten KAND567 grunden till ett nytt koncept för
behandling av akut och kronisk inflammation.
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VD har ordet
Intensiva förberedelser inför kliniska prövningar.
Årets första kvartal präglades av intensiva förberedelser inför den kliniska prövningen med vår
huvudkandidat KAND567 vid akut hjärtinfarkt, som vi planerar att initiera under 2019. I januari erhöll vi
resultaten från en preklinisk toxikologisk studie som visar att fractalkine-hämmaren KAND567 har en
gynnsam säkerhetsprofil också när den ges intravenöst, vilket är mycket viktigt vid akut behandling.
Samtidigt kunde vi meddela att betydande framsteg gjorts i utvecklingen av en storskalig produktionsmetod
för just den intravenösa beredningsformen, vilket gjorde det möjligt att påbörja tillverkningen av
studieläkemedel. Sedan tidigare finns bra resultat för säkerhet och peroral dosering av KAND567 i
människa, men vid akut hjärtinfarkt kommer KAND567 behöva ges intravenöst för att snabbt komma upp i
effektiva nivåer av KAND567 i blodet. Under sommaren gör vi därför en kompletterande fas Ib-studie i friska
försökspersoner för att bestämma lämplig intravenös doseringshastighet inför den framtida patientstudien.
Efter rapportperiodens utgång fick vi det glädjande beskedet att Läkemedelsverket och den etiska kommittén
godkänt vår ansökan om att genomföra fas Ib-studien vilken beräknas starta under juni.
Den intravenösa beredningsformen av KAND567 är tänkt att användas i fas IIa-studien i patienter som
behandlas i samband med akut hjärtinfarkt. Ansökan till myndigheterna om prövningstillstånd för den studien
kan ske först senare i år när finala resultat är tillgängliga från fas Ib studien. Resultaten från patient-studien
förväntas kunna redovisas cirka 12 månader efter start av studien, och kommer att utgöra en viktig grund vid
förhandlingar om utlicensiering av KAND567 till läkemedelsföretag.
Vi nominerade nyligen ytterligare en läkemedelskandidat i fractalkine-projektet, KAND145. Med två
självständiga läkemedelskandidater som täcks av separata patentansökningar ökar möjligheten att i
framtiden utveckla två fristående produkter. Potentiellt kan detta resultera i ett läkemedel för behandling av
hjärtinfarkt i slutenvården och ett annat läkemedel som riktas mot behandling av inflammatoriska sjukdomar.
Fractalkine-blockerare har även potential att utvecklas till effektiva läkemedel mot olika
former av cancer. Under det första kvartalet 2019 avslutades en studie för att klarlägga om
fractalkine-systemet är aktiverat och möjligen pådrivande i patienter som drabbats av
lymfom. Resultaten, som omfattar analyser av immunceller i blodet från 66 patienter, visar
att det finns en statistiskt säkerställd aktivering av fractalkine-systemet hos
lymfompatienterna jämfört med en kontrollgrupp bestående av friska personer med samma
åldersfördelning. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete
med Kancera. Baserat på forskningsresultaten har Kancera beslutat att fördjupa sina
laboratoriestudier med målet att utröna om läkemedel som styr fractalkine-systemet, har
potential att utvecklas till att ingå i en förbättrad behandling av lymfom. Dessa uppföljande
studier beräknas kunna slutföras under tredje kvartalet i år.
Vårt fokus ligger dock fortsatt på utvecklingen av KAND567 för att minska den skadliga
inflammatoriska process som uppkommer i samband med behandling av akut hjärtinfarkt.
Vi ser nu fram emot att initiera den första kliniska studien med den intravenösa
beredningsformen som ska användas i det fortsatta utvecklingsprogrammet.

Solna, 24 maj 2019
Kancera AB

Thomas Olin, Verkställande direktör
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Läkemedelsutveckling
Kanceras projektportfölj omfattar fem läkemedelsprojekt.
Ett projekt befinner sig i klinisk fas och fyra i preklinisk fas.
Läkemedelskandidaten KAND567 förbereds nu för
en klinisk fas II-studie som skall pröva en helt ny
behandlingsstrategi för att skydda hjärtats funktion
efter infarkt. Trots att hjärtinfarkt fortfarande är en
av de vanligaste orsakerna till livshotande kronisk
sjukdom är bristen på innovation inom området
stor, tills nu.
Ny kunskap pekar på att en överreaktion från
immunsystemets sida ligger bakom flera typer av
hjärt-kärlsjukdomar och att KAND567 kan blockera
denna sjukdomsprocess. Eftersom vetenskapliga
studier också har visat att liknande immunologiska
överreaktioner ligger bakom flera former
inflammationssjukdomar och viss cancer finns
betydande expansionsmöjligheter för Kanceras
fractalkine-blockerande läkemedelskandidater.

Under första halvåret 2019 planeras den andra fas
I-studien med KAND567 för att fastställa intravenös
doseringsstrategi inför den planerade Fas IIastudien i hjärtinfarktpatienter.
Målet för utvecklingen av Kanceras produktportfölj
de närmaste 12-24 månaderna är att:
•

genomföra klinisk fas IIa-studie med KAND567
mot inflammationsskador vid hjärtinfarkt

•

avancera Kanceras andra läkemedelskandidat
KAND145 genom klinikförberedande
utvecklingssteg.

•

utvärdera möjligheter att expandera
indikationsområdet för KAND567 och
KAND145 inom inflammatoriska
nischsjukdomar och cancer.

2018 inleddes med att Kanceras första kliniska
studie med KAND567 i friska försökspersoner
rapporterades. Dessutom ingicks ett avtal mellan
Kancera och läkemedelsbolaget Grünenthal om
den vidare utvecklingen av Kanceras HDAC-projekt
inom nervinflammation.
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Projekt

Forskning

Preklinisk
läkemedelskandidat

Läkemedelsoptimering

Klinisk
läkemedelskandidat

Klinisk Fas I

Klinisk Fas II

CX3CR1 (KAND567)
Kardiovaskulär inflammation

CX3CR1 (KAND145)
Inflammatoriska sjukdomar

ROR1
Cancer (Apoptos /Celldöd)

PFKFB3
Cancer (DNA reparation)

HDAC
Inflammation, Smärta, Cancer

Kancera har fem läkemedelsprojekt i portföljen.
Kanceras huvudsakliga resurser investeras i de två
fractalkine-projekten. Den vidare utvecklingen av
HDAC-projektet externfinansieras genom avtal med
läkemedelsbolaget Grünenthal. PFKFB3-projektet
finansieras genom ett EU Horizon2020 projekt och
ROR1 huvudsakligen genom akademiska
samarbeten.

fractalkine-systemet utvärderas även inom
inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Projekt i preklinisk fas
•

Kanceras HDAC-projekt utvärderas och
utvecklas i partnerskap med Grünenthal inom
nervinflammation och smärta.

•

ROR-hämmare för behandling av cancer.
Hämmare av ROR omprogrammerar
cancerceller så att de destruerar sig själva.
ROR-hämmare har i laboratoriet visat sig
fungera på celler från både solida tumörer och
blodcancer (leukemi och lymfom).

•

PFKFB3-hämmare för behandling av cancer.
Hämmare av PFKFB3 stryper energitillförseln
till solida tumörer, samt minskar cancercellers
förmåga att reparera sitt DNA vilket
tillsammans kan öka tumörens känslighet för
andra cancerterapier.

Projekt i klinisk fas
•

Blockerare av fractalkine-receptorn CX3CR1.
Kancera utvecklar de småmolekylära
läkemedelskandidaterna KAND567 och
KAND145, som båda blockerar receptorn för
fractalkine och därmed specifika delar av
immunsystemet. Den första indikationen för
Kanceras fractalkine-blockerare är behandling
mot hjärtskada efter hjärtinfarkt.
Expansionsmöjligheter för blockerare av

Läs mer om projektportföljen, aktuell projektstatus och patentportföljen i Projektrapporten som finns att ladda
ned på vår webbsida www.kancera.com
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Finansiella utvecklingen i sammandrag
Kancerakoncernen
tkr (om ej annat anges)

1 jan-31 mars
2019
2018

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter skatt

3
-11
-10
-7
-7
-7

0
515
416
162
901
956
956

-12
-11
-12
-12
-12

0
44
766
839
722
472
472

1 jan-31 dec
2018

4
-50
-45
-45
-45
-45

358
472
679
240
921
935
935

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 830

-9 817

-47 334

Likvida medel på balansdagen

15 193

17 958

21 023

Eget kapital på balansdagen

25 401

26 239

33 357

neg
neg
-0,04
-0,03
60%
0,13
18

neg
neg
-0,07
-0,05
65%
0,14
18

neg
neg
-0,26
-0,27
73%
0,18
18

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr
Soliditet
Eget kapital per aktie, kr
Antal anställda vid periodens slut

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Ökade rörelseintäkter för perioden i jämförelse med
motsvarande period 2018 är i huvudsak hänförliga
till en engångsbetalning som erhölls i samband
med det ingångna avtalet rörande HDAC-projektet
med Grünenthal. Minskade kostnader för perioden
i jämförelse med motsvarande period 2018 är i
huvudsak hänförligt till att den kliniska studien Fas
I-studien slutfördes under första kvartalet 2018
varefter forsknings- och utvecklingskostnader i
huvudsak är hänförliga till förberedelser inför
kliniska studier 2019. Dessa förberedelser omfattar
bl.a. GLP toxikologi och storskaliga tekniska
batcher av intravenös beredning av KAND567.
Efter förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning
AB upprättas delårsrapporter fr.o.m. kvartal 2,
2016, i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen.
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Intäkter och resultat
Första kvartalet, januari – mars 2019
•

Kancera AB:s verksamhet var i huvudsak
utveckling av läkemedel.

•

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till
0,0 MSEK (0,0 MSEK)

•

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 11,4
Mkr (12,8 Mkr) fördelat på kostnader för
forsknings- och utvecklingskostnader 10,2 Mkr
(11,8 Mkr), samt övriga försäljnings- och
administrativa kostnader 1,2 Mkr (1,0 Mkr).

•

Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat
på ett vägt genomsnitt av antalet utestående
aktier, till -0,04 kr (-0,07 kr).

•

Resultatet efter finansiella poster uppgick under
kvartalet till -8,0 Mkr (-12,5 Mkr).
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Finansiell ställning och likviditet
Balansräkning och kassaflöde

Investeringar samt avskrivningar

Totalt eget kapital uppgick per den 31 mars 2019 till
25,4 Mkr (26,2 Mkr).

Immateriella anläggningstillgångar uppgår i
balansräkningen till totalt 18 Mkr som fördelas på 3
Mkr för ROR1-projektet, 3 Mkr för PFKFB3projektet och 12 Mkr för Fractalkine-projektet.
Posterna för ROR1- och PFKFB3-projekten
uppkom som resultat av apportemission vid
bildandet av Kancera AB. Posten för Fractalkineprojektet är summan av två kvittningsemissioner
som genomförts enligt förvärvsavtal.

Kancera AB:s soliditet per den 31 mars 2019 var 60
procent (65 procent). Eget kapital per aktie var 0,13
kr (0,14 kr).
Kassaflödet uppgick till -5,8 Mkr (-9,8 Mkr) under
första kvartalet. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -5,8 Mkr (-9,8 Mkr) eller 0,03 kr per aktie (-0,05 kr) och från
finansieringsverksamheten uppgick det till 0,0 Mkr
(0,0 Mkr).
Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 31
mars 2019 till 15,2 Mkr (18,0 Mkr).

Medarbetare
Kancera AB hade ca 19 anställda varav 15
heltidsanställda inklusive 2 EU finansierade
doktorander per den 31 mars 2019, varav 8 är män
och 7 är kvinnor.
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Styrelsen bedömer i enlighet med årligt genomförd
nedskrivningsprövning att värdet av Fractalkine-,
ROR1- och PFKFB3-projekten uppfyller det
respektive värde som åsätts projekten i
balansräkningen.
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under
första kvartalet till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
Fr o m 1 januari 2019 redovisas nyttjanderätt 6,3
MSEK (0,0 MSEK) som effekt av IFRS 16
Leasingavtal.
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Aktiekapitalet och aktien

Skattemässiga underskott

Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2019 till 15 878
574 kr fördelat på 190 542 892 aktier med ett
kvotvärde om, avrundat, 0,08 kr per aktie.
Pågående emission till GCF omfattar därutöver
2 282 600 aktier.

Kancera AB:s nuvarande verksamhet förväntas
initialt innebära negativa resultat och skattemässiga
underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt
övertygande skäl som talar för att skattemässiga
överskott kommer att finnas i framtiden som kan
försvara en aktivering av värdet av underskotten,
och ingen uppskjuten skattefordran har redovisats.

Aktuella optionsprogram
Med stöd av bemyndigande av extra stämman den
28 september 2017 har beslut fattats om emission
av teckningsoptioner vilket innebär att Kancera AB
emitterar högst 4 miljoner teckningsoptioner till ett
helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ligga
till grund för utställande av högst 3 miljoner
personaloptioner till anställda och
befattningshavare. Varje option ska berättiga till
förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130
procent av den volymvägda börskursen för
bolagets aktie på Nasdaq First North under
perioden 22 september – 5 oktober 2017 vilket
motsvarar cirka 3 kr. De tilldelas då vederlagsfritt
och är inte överlåtbara. Personaloptionerna skall ha
en löptid om tre år. Kancera AB behåller 1 miljon
teckningsoptioner för täckande av bolagets
skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst vid
utnyttjande av personaloptionerna. Om samtliga 4
miljoner teckningsoptioner utnyttjas för teckning av
nya aktier kommer de nytecknade aktierna att
utgöra cirka 2,7 procent av aktiekapitalet.
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Vid en försäljning av en läkemedelskandidat
förväntas vinster kunna redovisas vilka f n bedöms
kunna komma att skattemässigt avräknas mot
tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle
komma att innebära en låg skattebelastning för
Bolaget när ett projekt säljs. De skattemässiga
underskotten uppgick per den 31 december 2018
till 219 Mkr.

Koncernen
Kancera består av två bolag, moderbolaget
Kancera AB (publ) i vilket all forskning och
produktutveckling sker samt det helägda
dotterbolaget Kancera Förvaltnings AB i vilket
teckningsoptioner är placerade. Moderbolag i
koncernen är det svenska publika aktiebolaget
Kancera AB (publ.) vars aktier är noterade på
Nasdaq First North, Premier Segmentet fr.o.m. den
28:e oktober 2016.
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Rapport över totalresultatet
tkr
Kancerakoncernen
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1 jan-31 mars
2019
2018

1 jan-31 dec
2018

0
3 515

0
44

358
4 472

0

0

-72

3 515

44

4 758

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader
Försäljningskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader

-873
-381
-10 162

-639
-288
-11 839

-4 307
-1 132
-45 240

Summa rörelsens kostnader

-11 416

-12 766

-50 679

-7 901

-12 722

-45 921

-55

250

-14

-7 956

-12 472

-45 935

0

0

0

Periodens resultat

-7 956

-12 472

-45 935

Varav
till moderbolagets
aktieägare
Varav hänförligt
minoritetens
andel

-7 956-

-12 472-

-45 935-

190 543
190 543

190 543
190 543

173 355
190 543

-0,04

-0,07

-0,26

Kostnader för sålda varor och tjänster
Bruttoresultat

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före och efter utspädning
Antal aktier på balansdagen, tusental
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr
Rappport över totalresultatet
tkr (om ej annat anges)

1 jan-31 mars
2019
2018

Periodens resultat

-7 956

-12 472

-45 935

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt
Periodens totalresultat

0
-7 956

0
-12 472

0
-45 935

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

-7 956

-12 472

-45 935
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Rapport över finansiell ställning
tkr
Kancerakoncernen
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar
Nyttjanderätt
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Upparbetade bidrag
Kundfordringar och andra fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
TOTALA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

31 mars
2019
2018

31 dec
2018

18 000

18 000

18 000

78

375

111

6 320
24 398

0
18 375

0
18 111

1
2
17
22
40

6
21
27
45

2
15
18
42

0
860
193
053
451

945
360
958
263
638

0
399
023
422
533

25 401

26 239

33 357

8
8
17
42

3
11
14
40

655
11 521
12 176
45 533
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568
050
451

079
320
399
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Rapport över förändringar i eget kapital
tkr
Kancerakoncernen, 1 jan 2018-31 mars 2018

Ingående balans 2018-01-01
Totalresultat
Periodens resultat
S:a totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner
Personaloptionsprogram
S:a transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2018-03-31

Kancerakoncernen, 1 jan 2018-31 december 2018

Ingående balans 2018-01-01
Totalresultat
Disposition av föregående års resultat
Periodens resultat
S:a totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner
Emissionsutgifter
S:a transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2018-12-31

Kancerakoncernen, 1 jan 2019-31 mars 2019

Ingående balans 2019-01-01
Totalresultat
Periodens resultat
S:a totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner
Personaloptionsprogram
S:a transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2019-03-31
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Övrigt
Aktiekapital tillskjutet
kapital

Ansamlad
förlust

12 386

81 458

0

0

-12 472 -12 472
-12 472 -12 472

0
0
12 386

0
0
81 458

0
0
26 239

Övrigt
Aktiekapital tillskjutet
kapital
12 386

0
3 493
3 493
15 879

-55 133

Totalt
eget
kapital

0
-67 605

Ansamlad
förlust

38 711

Totalt
eget
kapital

81 458

-55 133

-55 133

55 133
-45 935 -45 935
9 198 -45 935

-55 133
46
-9
37
63

798
710
088
413

Övrigt
Aktiekapital tillskjutet
kapital

0
-45 935

Ansamlad
förlust

38 711

50
-9
40
33

291
710
581
357

Totalt
eget
kapital

15 879

63 413

-45 935

33 357

0

0

-7 956
-7 956

-7 956
-7 956

0
0
15 879

0
0
63 413

0
0
-53 891

0
0
25 401
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Rapport över kassaflöden
tkr
Kancerakoncernen
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Betald skatt
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 jan-31 mars
2019
2018

1 jan-31 dec
2018

-7 956
34
-174
17
-8 079

-12 472
257
-117
0
-12 332

-45 935
520
-36
0
-45 451

2 249
-5 830

2 515
-9 817

-1 883
-47 334

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-5 830

-9 817

-47 334

0
0
0

0
0
0

40 582
0
40 582

PERIODENS KASSAFLÖDE

-5 830

-9 817

-6 752

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

21 023
15 193

27 775
17 958

27 775
21 023

Investeringsverksamheten
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Nettokassaflöde före finansiella poster
Finansieringsverksamheten
Nyemission
EU finansiering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Resultaträkning
tkr
Moderbolaget Kancera AB
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1jan-31 mars
2019
2018

1 jan-31 dec
2018

0
3 515

0
44

358
4 472

0

0

-72

3 515

44

4 758

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader
Försäljningskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader

-899
-394
-10 139

-638
-288
-11 839

-4 305
-1 132
-45 240

Summa rörelsens kostnader

-11 432

-12 765

-50 677

-7 917

-12 721

-45 919

-22

250

-14

-7 939

-12 471

-45 933

0

0

0

-7 939

-12 471

-45 933

Kostnader för sålda varor och tjänster
Bruttoresultat

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
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Balansräkning
tkr
Moderbolaget Kancera AB
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

31 mars
2019
2018

31 dec
2018

18 000

18 000

18 000

78

375

111

50
18 128

50
18 425

50
18 161

0
1
399
976
376
537

Omsättningstillgångar
Upparbetade bidrag
Fordringar på koncernföretag
Kundfordringar och andra fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
TOTALA TILLGÅNGAR

2
15
18
36

0
1
860
146
007
135

1 945
0
2 360
17 909
22 214
40 639

6
20
27
45

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

15 879
9 541
25 420

10 957
15 283
26 240

15 879
17 482
33 361

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

3
6
10
36

3
11
14
40

655
11 521
12 176
45 537
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Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU,
och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 inklusive ett antal nya
eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar har antagits av EU.
Förutom vad som framgår nedan är koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och
beräkningsgrunder för rapporten oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som
slutade den 31 december 2018 och ska läsas tillsammans med den.
Från och med 1 januari 2018 tillämpar Kancera AB IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från
avtal med kunder. IFRS 15 har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter då
Kancera ABs uppdragsforskning åt kunder ej förekommer i väsentlig omfattning.
IFRS 9 har inte fått någon effekt på koncernen då koncernens finansiella instrument som består av
kundfordringar och övriga fordringar samt upplåning som redovisas till upplupet anskaffningsvärde, ej
förekommer i väsentlig omfattning.
Klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder
De finansiella tillgångarna och skulderna redovisas, med undantag för kundfordringarna, första gången till
verkligt värde justerat för transaktionskostnader. Kundfordringar redovisas initialt till transaktionspriset.
Nedan beskrivs vilka typer av finansiella tillgångar och skulder som finns i Kancera AB samt hur dessa
värderas. Kancera AB har klassificerat sina finansiella instrument enligt följande.
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån både företagets affärsmodell för förvaltningen av tillgången och
egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången i följande kategorier:
•

Upplupet anskaffningsvärde

•

Verkligt värde via resultatet (FVTPL)

•

Verkligt värde via övrigt totalresultat (FVOCI)

Bolagets finansiella tillgångar är samtliga klassificerade som värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde om tillgångarna uppfyller följande villkor och
inte redovisas till verkligt värde via resultatet:
•

de innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha de finansiella tillgångarna och
inkassera avtalsenliga kassaflöden, och

•

avtalsvillkoren för de finansiella tillgångarna ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet

Efter första redovisningstillfället värderas dessa till upplupet anskaffningsvärde med användning av
effektivräntemetoden. Diskontering utelämnas om effekten av diskontering är oväsentlig.
Alla intäkter och kostnader avseende finansiella tillgångar som redovisas i resultatet klassificeras som
finansiella kostnader eller finansiella intäkter, förutom när det gäller förväntad kreditförlust i kundfordringar
som klassificeras som rörelsekostnad.
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Nedskrivning av finansiella tillgångar
Redovisningen av förväntade kreditförluster bedöms enligt den förväntade kreditförlustmodellen i IFRS 9. De
finansiella tillgångar som omfattas av modellen för förväntade kreditförluster är fordringar och värdepapper
som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt IFRS 9 samt kundfordringar som redovisas och värderats
till transaktionspris enligt IFRS 15.
Redovisning av kreditförluster är inte längre beroende av att koncernen först identifierar en
kreditförlusthändelse. Istället beaktar koncernen mer omfattande information vid bedömningen av kreditrisk
och värderingen av förväntade kreditförluster inkluderande tidigare händelser, nuvarande förhållanden och
rimliga och underbyggda prognoser som påverkar den förväntade möjligheten att erhålla framtida
kassaflöden från tillgången.
Koncernen använder sig av den förenklade metoden för kundfordringar och redovisar förväntade
kreditförluster för återstående löptid. Vid beräkningen använder koncernen sin historiska erfarenhet, externa
indikatorer och framåtblickande information för att beräkna de förväntade kreditförlusterna.

Kundfordringar
Kundfordringar, som vanligtvis förfaller till betalning efter 30 dagar, redovisas och bokförs till fakturerat
belopp efter avdrag för förväntade kreditförluster. Då företaget har ett litat antal fordringar som exponeras för
kreditrisk under en kort tidsperiod och då koncernen historiskt sett inte haft några betydande kundförluster
görs ingen kollektiv reservering. Koncernen gör dock en individuell bedömning av förväntade kreditförluster
på kundfordringar som förfallit till betalning då detta tillsammans med avsaknaden av en betalningsplan är
indikatorer på att det inte finns någon sannolik förväntan att erhålla full betalning.
Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas efter första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med
hjälp av effektivräntemetoden. Alla ränterelaterade avgifter ingår i finansiella kostnader.
Bedömda effekter av övergången till IFRS 16 Leasingavtal
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2019 den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16
introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler
och bilar som tidigare klassificerats som operationell leasing enligt IAS 17 kommer att redovisas i
balansräkningen som tillgång i form av en nyttjanderätt och leasingskuld. Koncernen har valt att tillämpa
lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre värde och avtal som löper under kortare tidsperiod än 12
månader från övergångstidpunkten inte inkluderas. Koncernen har valt att tillämpa partiell retroaktivitet där
jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten redovisas som en justering av ingående eget
kapital vid första tillämpningsdagen. Enligt Koncernens beräkning kommer tillgångarna att öka med 6 320
TSEK och koncernens skulder med 6 320 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkas negativt med ca 9%enheter. Redovisningen beräknas få en positiv effekt på rörelseresultatet då koncernen kommer att redovisa
avskrivningar på tillgången i stället för leasingavgifter.
Bolaget investerar löpande i forsknings- och utvecklingsprojekt som ökar bolagets kunskap kring teknologi
och där även patentansökningar kring teknologi kan ingå. I redovisningen kostnadsförs dessa investeringar
inkluderande kostnader för prekliniska och kliniska studier samt patent då aktiveringstidpunkt för projekt
utgår från tidpunkten då projektet bedöms komma att kunna kommersialiseras och då denna tidpunkt inte
ännu inträtt.
Under 2017 har aktivering av Balanserade Utvecklingsutgifter skett som avser delbetalning för Fractalkineprojektet. Aktivering av betalningar sker i takt med att de aktualiseras i enlighet med avtal.
Belopp anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar till
tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges
inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.
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Not 2 Transaktioner med närstående
Under perioden har Kancera AB erlagt ersättning till Mellstedt Consulting AB för tjänster omfattande
vetenskaplig rådgivning och vetenskaplig marknadsföring med ett belopp om 60 tkr (90 tkr), 41 tkr (36 tkr) till
Allmora Life Science AB. Håkan Mellstedt, styrelseledamot i Kancera AB är VD för och ägare till Mellstedt
Consulting AB. Charlotte Edenius, styrelseledamot i Kancera AB, är VD och ägare till Allmora Life Science
AB. Inga andra ersättningar har utgått till närstående utöver styrelsearvode samt utlägg för kostnader.

Not 3 Optionsprogram
Se uppgifter om personaloptionsprogram under rubriken Finansiell Ställning och Likviditet.

Not 4

Erhållna bidrag som skall slutredovisas vid senare tillfälle

Anslagsgivare

Belopp beviljat, tkr

Belopp utbetalt, tkr

Datum för redovisning

EU SYNTRAIN1

4986

4 237

Nästa: April 2020

1 791

Nästa: Juli 2020

EU TOBEATPAIN2
Summa

2637

7623

6 028

1. Enligt EUR kurs 10 kr. Utbetalat belopp om ca 2 991 tkr motsvarar 60% av bidraget. Ytterligare 25 % av
bidraget betalas motsvarande ca 1 246 tkr är under utbetalning första kvartalet 2019 efter godkänd
redovisning för period 1 och ytterligare 15% efter godkänd slutredovisning som lämnas i oktober 2020.
2. Enligt EUR kurs 10 kr. Beviljat belopp om ca 2 637 tkr. Motsvarande 60% av bidraget förväntas utbetalas
under första kvartalet 2019. Ytterligare 25 % av bidraget betalas ut efter godkänd redovisning för period 1
som beräknas att lämnas juli-september 2020 och ytterligare 15% efter godkänd slutredovisning som lämnas
i juli 2022.

Not 5 Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Vid bedömning av Kancera AB:s framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt
även beakta riskfaktorer. Kancera AB:s verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på
Kancera AB:s resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker
hänvisas till sid 24 i bolagets årsredovisning för 2018.
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Not 6

Definitioner

Alternativa nyckeltal
Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS presenterar Kancera AB finansiella
nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, till exempel avkastning på eget kapital, avkastning på sysselsatt
kapital och kassaflöde per aktie. Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat och
prestationsindikationer för investerare och andra användare av delårsrapporten. De alternativa nyckeltalen
ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning för, den finansiella information som upprättats i
enlighet med IFRS. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid
jämförbara med mått som används av andra företag.
Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Optionsbaserad affär
Avtal mellan två parter där ena parten genom förbetalning förvärvar möjligheten att senare förvärva
ensamrätt till tillgången ifråga.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
företaget och koncernen står inför.

Stockholm den 24 maj 2019

Erik Nerpin
Ordförande

Håkan Mellstedt
Ledamot

Charlotte Edenius
Ledamot

Carl-Henrik Heldin
Ledamot

Anders Gabrielsen
Ledamot

Thomas Olin
VD/Ledamot

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen samt årsstämma
Årsstämma 2019

27 maj 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

23 augusti 2019

Delårsrapport januari-september 2019

22 november 2019

Bokslutskommuniké januari-december 2019

21 februari 2020
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För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin, VD: +46 73 520 40 01
Erik Nerpin, Ordförande i styrelse & sammankallande till valberedning: +46 70 620 73 59

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna Bolagets hemsida www.kancera.se
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