XSPRAY PHARMA REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Redovisnings- och värderingsprinciper,
gemensamma för koncern och moderbolag
Allmän information, överensstämmelse med
IFRS och fortlevnadsprinciper
Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet
med International Financial Reporting Standards (IFRS)
utgivna av International Accounting Standards Board
(IASB) såsom de antagits av Europeiska Unionen (EU).
Därtill följer koncernredovisningen rekommendationer
från Rådet för finansiell rapportering RFR1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. Vidare följer
bolaget Rådet för finansiell rapportering RFR2 ”Redovisning för juridiska personer”.
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridisk
person”.
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper framgår nedan.
Xspray delar inte upp sin verksamhet i olika verksamhetsgrenar. Detta speglar företagets organisation och
rapportsystem. Högste verkställande beslutsfattare är den
verkställande direktören. Koncernen förväntas inte ha
några direkta intäkter förrän koncernens produkter lanseras på marknaden och segmentrapportering är därför inte
aktuellt för koncernen då bolaget inte har lanserat någon
av sina produkter.
De finansiella rapporterna har upprättats under förutsättning att koncernen bedriver sin verksamhet enligt
fortlevnadsprincipen.
De finansiella rapporterna för Xspray Pharma AB
(publ) (Moderbolaget) för räkenskapsåret som slutar
den 31 december 2018 kommer att föreläggas årsstämman 23 maj 2019 för fastställande. Moderbolaget är ett
svenskt aktiebolag (publ), med säte Stockholm, Sverige.

Allmänna upplysningar
Dessa redovisnings- och värderingsprinciper omfattar
det svenska moderbolaget Xspray Pharma AB (publ),
organisationsnummer 556649-3671, och det nystartade
dotterbolaget Xspray Pharma Futurum AB, organisationsnummer 559178-7642.
Moderbolaget är ett publikt aktiebolag, vars aktier är
noterade på Nasdaq First North Premier, registrerat i och
med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Råsundavägen 12, 169 67 Solna.
Xspray Pharma AB (publ) förvärvade ett nybildat dotterbolag, vilket tillsvidare är vilande, i slutet av december
2018 för att förbereda koncernstrukturen för eventuellt
framtida strukturbehov. Någon verksamhet i dotterbolaget har inte skett, utan all verksamhet bedrivs i moderbolaget Xspray Pharma AB (publ).
Bolaget har under sista kvartalet 2018 övergått till att
tillämpa regelverket IFRS med de justeringar som krävs
enligt RFR2 Redovisning för juridiska personer. Bolaget
byter också till en funktionsindelad uppställningsform för
resultatet.
Effekterna av dessa förändringar, samt mer information om redovisningsprinciperna, återfinns mer i detalj
nedan samt i not (se Bokslutskommuniké för 2018).
Under tidigare perioder har de finansiella rapporterna
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och K3.
Verksamhetens karaktär
Xspray Pharma AB har utvecklat en patenterad teknologi,
RighSizeTM för tillverkning av hybridnanopartiklar,
HyNapTM.
Med Xsprays teknologi kan nya och befintliga läkemedelssubstanser med förbättrade egenskaper utvecklas.
Den kan användas både för att framställa förbättrade
varianter av etablerade läkemedel, för att förlänga en
produkts livscykel eller för att i vissa fall framställa en
likvärdig variant av en etablerad produkt.
Xsprays teknologi har applicerats både på nya och
befintliga läkemedelssubstanser. Bolaget står inför en
kommersialisering av produktplattformen genom en
applikation på ett etablerat läkemedel för behandling av
cancer.

Byte av redovisnings- och värderingsprinciper
Bolaget har under sista kvartalet 2018 övergått till att
tillämpa regelverket IFRS med de justeringar som krävs
enligt RFR2 Redovisning för juridiska personer. Bolaget
byter också till en funktionsindelad uppställningsform för
resultatet.
Effekterna av dessa förändringar, samt mer information om redovisningsprinciperna, återfinns mer i detalj
nedan samt i not (se Bokslutskommuniké för 2018).
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sas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell
leasing. Det innebär att moderföretagets principer för
redovisning av leasingavtal kommer att vara oförändrade.

Under tidigare perioder har de finansiella rapporterna
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och K3.
Moderbolaget förvärvade ett nybildat dotterbolag,
vilket tillsvidare är vilande, i slutet av 2018 för att förbereda koncernstrukturen för eventuellt framtida strukturbehov. Någon verksamhet i dotterbolaget har inte
skett, utan all verksamhet bedrivs i moderbolaget Xspray
Pharma AB (publ). Xspray redovisar därför för första
gången en koncern. Då förvärvstidpunkten är i slutet av
2018, och någon verksamhet inte bedrivs i dotterbolaget
avges inte någon koncernresultaträkning för 2018. Detta
ger en mer rättvisande bild av verksamheten eftersom
antal transaktioner är begränsade och hela verksamheten
2018 redovisas i moderbolagets rapporter. Koncernbalansräkning upprättas per balansdagen 2018-12-31.

Betydande redovisningsprinciper
Koncernens finansiella rapporter har upprättats genom
tillämpning av periodiseringsprincipen och utifrån
anskaffningsvärden. Monetära belopp uttrycks i Sveriges
valuta (SEK) och avrundas till närmaste tusental, om inte
annat anges.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består
i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består
i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Standarder, ändringar och tolkningar som
ännu inte trätt i kraft och inte tillämpas i
förtid av koncernen
Ett antal nya eller ändrade IFRS har ännu inte trätt i
kraft och har inte förtidstillämpats vid upprättande av
koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter.
Den nya IFRS som bedöms påverka koncernens redovisning framåt är IFRS 16 Leasingavtal. Enligt den nya
standarden ska leasetagare redovisa åtagandet att betala
leasingavgifter som en leasingskuld i balansräkningen.
Rätten att nyttja den underliggande tillgången under
leasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning
på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på
leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som
betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en lease
period understigande 12 månader (korttidsleasingavtal)
och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt
värde. För leasegivare innebär den nya standarden inte
några större skillnader. IFRS 16 träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare,
och kommer att tillämpas av koncernen från och med
1 januari 2019. Koncernen tillämpar den förenklade
övergångsmetoden.
Standarden bedöms preliminärt medföra att framförallt hyresavtal som i 2018-års finansiella rapporter redovisas som operationella leasingavtal kommer att redovisas
som tillgångar och skulder i balansräkningen. Detta kommer även att medföra att kostnaden för dessa kommer att
redovisas uppdelat i räntekostnader och avskrivningar.
I moderföretaget kommer undantaget i RFR 2 beträffande leasingavtal att tillämpas. I moderbolaget redovi-

Grund för konsolidering
Dotterbolag
Dotterbolag är bolag som står under Xspray Pharma
AB:s bestämmande inflytande. En investerare har
bestämmande inflytande över ett bolag när investeraren
exponeras för, eller har rätt till, rörlig avkastning från
sitt engagemang i bolaget och kan påverka avkastningen
genom sitt inflytande.
Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som
en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar
dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. I
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande
inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer
redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där
överförd ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas
separat, redovisas skillnaden som goodwill.
Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till
det datum då det bestämmande inflytandet upphör.
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt
anskaffningsvärdemetoden. Detta innebar att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för
innehav i dotterbolag.
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proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.
Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och
läkemedelspriserna är mycket höga. Tack vare bolagets
innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som
första konkurrent till dagens originalläkemedel innan
dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa,
HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är
att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den
amerikanska marknaden, med lansering av den första
produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden
för substanspatenten för Sprycel (dasatinib) går ut under
2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge
Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om fem år med
särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till
marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi,
utrustning och de resulterande produkterna.
Omsättningen väntas öka först 2021 då bolaget enligt
aktuell affärsplan avser lansera den första produkten på
marknaden.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet
av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt, men endast i den utsträckning det inte
finns något nedskrivningsbehov.
Valutaomräkning
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i
utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas
i årets resultat. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet,
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och valuta
kursvinster. Ränteintäkter redovisas i enlighet med
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som
diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid
till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade
nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som
erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av
effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra överoch underkurser.
Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla
utdelning fastställts. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.

Intäkter
Eftersom koncernen inte ingår avtal med sina kunder där
koncernens rätt till betalning, när prestationen är utförd,
är beroende av något annat än tidsförloppet, redovisar
inte koncernen för närvarande några avtalstillgångar.
Xspray delar inte upp sin verksamhet i olika verksamhetsgrenar. Indelningen speglar företagets organisation
och rapportsystem. Högste verkställande beslutsfattare är
den verkställande direktören. Koncernen förväntas inte
har några direkta intäkter förrän koncernens produkter
lanseras på marknaden. Segmentrapportering är inte
aktuellt för koncernen då bolaget inte har lanserat någon
av sina produkter.
Intäkter redovisas när dess belopp kan mätas på ett
tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla koncernen och
företaget. Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster
i den löpnade verksamhet. Intäkter redovisas exklusive
mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.
Xspray Pharma är ett produktutvecklingsföretag
med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray
Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska
versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand

Rörelsekostnader
Rörelsekostnader redovisas i resultatet när tjänsten
utnyttjas eller när händelsen inträffat.
Lånekostnader
Lånekostnader som är direkt hänförliga till förvärv,
uppförande eller tillverkning av en kvalificerad tillgång
aktiveras under den tidsperioden som krävs för att färdigställa och förbereda tillgången för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga lånekostnader kostnadsförs
i den period de uppstår och redovisas i posten finansiella
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och skulder och dess redovisade värden. Vidare beaktas
inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i
dotterbolag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar
sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas
bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som
är beslutade eller aviserade per balansdagen och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett
nettobelopp.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att
kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan
utnyttjas. På grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

kostnader. Finansiella kostnader består huvudsakligen av
räntekostnader på lån och valutakursförluster. Koncernen
har inga låneutgifter i dagsläget.
Leasing
Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla
risker och fördelar med äganderätten klassificeras som
operationella i den juridiska personen. Leasingavgifter
kostnadsförs linjärt i resultaträkningen under leasingperioden. Hänsyn tas initialt till eventuella incitament som
har erhållits vid tecknandet av leasingkontraktet.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala
avgifter, semesterersättning och bonus kostnadsförs i den
period när de anställda utför tjänsterna.
Pensioner
Koncernens pensionsåtaganden omfattas enbart av
avgiftsbestämda planer. 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. Koncernen har därmed ingen ytterligare risk. För koncernens
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer
redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de
intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt koncernen under en period.

Offentliga bidrag
Erhållna bidrag avser mottagna och tidigare upplupna
EU-bidrag för räkenskapsåret.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar med begränsad livslängd redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid varje
bokslutstillfälle och justeras vid behov. Avskrivningar
påbörjas vid färdigställande. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall
tillgångens restvärde.
Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna enligt IAS 38 och beräknas uppgå till väsentliga
belopp för utvecklingssatsningen som helhet.
I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter som normala
rörelsekostnader. De viktigaste kriterierna för aktivering
är att utvecklingsarbetets slutprodukt har en påvisbar
framtida intjäning eller kostnadsbesparing och kassaflöde
och att det finns tekniska och finansiella förutsättningar
för att fullfölja utvecklingsarbetet när det startas. I
koncernen finns endast internt upparbetade immateriella
tillgångar. I anskaffningsvärdet inkluderas främst direkta

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då
underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat
eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas
i övrigt totalresultat respektive i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt
hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt
balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar
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separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande
enheter).
För att testa värdet av immateriella anläggningstillgångar använder Bolaget en kassaflödesmodell. Värdering
av pågående utvecklingsprojekt beräknas genom att de
förväntade framtida kassaflödena nuvärdesberäknas för
att ta hänsyn till utvecklingsrisken. Värderingen beaktar
kassaflödet för de närmaste fem åren och omfattar inte
beräkning av något residualvärde därefter.
Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring
sker dock inte med ett belopp som är större än att det
redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning inte hade redovisats i tidigare perioder. Nedskrivning av eventuell goodwill återförs dock aldrig.

personalkostnader uppkomna i arbetet samt relevanta
fakturerade utvecklingskostnader.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

5 år
5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och
redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt
utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet
med anskaffningen.
Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när
inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller
förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av
en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset
och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta
försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som
övrig rörelseintäkt/-kostnad.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Den beräknade nyttjandeperioden för
koncernens inventarier är fem år. Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid
varje års slut.

Finansiella instrument
Redovisning och värdering vid första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när
koncernen blir avtalspart i fråga om det finansiella instrumentets avtalade villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över
finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna
avseende den finansiella tillgången upphör, eller när den
finansiella tillgången och samtliga betydande risker och
fördelar överförs. En finansiell skuld tas bort från rapporten över finansiell ställning när den utsläcks, d.v.s. när
den fullgörs, annulleras eller upphör.
Klassificering och värdering av finansiella tillgångar vid
första redovisningstillfället
Förutom de kundfordringar som inte innehåller en
betydande finansieringskomponent och värderas till
transaktionspriset i enlighet med IFRS 15, värderas alla
finansiella tillgångar initialt till verkligt värde justerat för
transaktionskostnader (i förekommande fall).

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod,
exempelvis koncernens immateriella tillgångar där
avskrivning ännu inte har påbörjats, prövas minst årligen
avseende eventuellt nedskrivningsbehov samt när indikation på nedskrivning föreligger. Tillgångar som skrivs av
bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet inte är återvinningsbart.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns

Finansiella tillgångar, andra än de som är identifierade
och effektiva som säkringsinstrument, klassificeras i följande kategorier:
•U
 pplupet anskaffningsvärde
•V
 erkligt värde via resultatet
•V
 erkligt värde via övrigt totalresultat
Under de perioder som ingår i den finansiella rapporten
har bolaget inga finansiella tillgångar kategoriserade som
värderade till verkligt värde via resultatet eller verkligt
värde via övrigt totalresultat.
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redovisas och värderats enligt IFRS 15, låneåtaganden
och vissa finansiella garantiavtal (för utgivaren) som inte
värderas till verkligt värde via resultatet.
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.

Klassificeringen bestäms både av:
• företagets affärsmodell för förvaltningen av den finansiella tillgången och
• egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den
finansiella tillgången
Alla intäkter och kostnader avseende finansiella tillgångar
som redovisas i resultatet klassificeras som Finansiella
kostnader, Finansiella intäkter eller Övriga finansiella
poster, förutom när det gäller nedskrivning av kundfordringar som klassificeras som Övriga kostnader.
Med anledning av sambandet mellan redovisning och
beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument enligt IAS 39 i moderbolaget som juridisk person,
utan moderbolaget tillämpar i enlighet med ÅRL anskaffningsvärdemetoden. I moderbolaget värderas därmed
finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde
minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.

Vid tillämpningen av ett mer framåtblickande synsätt
görs en åtskillnad mellan:
• finansiella instrument som inte har försämrats avsevärt i
kreditkvalitet sedan det första redovisningstillfället eller
som har låg kreditrisk (Steg 1) och
• finansiella instrument som har försämrats avsevärt i
kreditkvalitet sedan det första redovisningstillfället eller
vars kreditrisk är inte är låg (Steg 2).
Steg 3 avser finansiella tillgångar där företaget på rapportdagen har objektiva bevis på en värdeminskning (på
att en kreditförlusthändelse skett). För den första kategorin redovisas 12-månaders förväntade kreditförluster
medan det för den andra kategorin redovisas förväntade
kreditförluster för den återstående löptiden. Värderingen
av de förväntade kreditförlusterna görs utifrån ett sannolikhetsvägt belopp av uppskattade kreditförluster över det
finansiella instrumentets förväntade livslängd.

Efterföljande värdering
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. Koncernens likvida medel,
kundfordringar och de flesta övriga fordringar hör till
denna kategori av finansiella instrument.

Kundfordringar, andra fordringar och
avtalstillgångar
Koncernen använder sig av en förenklad metod vid redovisning av kundfordringar och övriga fordringar samt
avtalstillgångar och redovisar förväntade kreditförluster
för återstående löptid. Det är här de förväntade bristerna
i avtalsenliga kassaflöden finns med tanke på risken för
utebliven betalning vid något tillfälle under det finansiell
instrumentets livstid. Vid beräkningen använder koncernen sin historiska erfarenhet, externa indikationer och
framåtblickande information för att beräkna de förväntade kreditförlusterna med hjälp av en reserveringsmatris.
Koncernen bedömer nedskrivning av kundfordringar kollektivt där fordringarna grupperats utifrån antal förfallna
dagar eftersom de har gemensamma kreditegenskaper.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
IFRS 9:s nedskrivningsregler använder mer framåtriktad
information för att redovisa förväntade kreditförluster the ‘expected credit loss (ECL) model’. Denna ersätter
IAS 39:s tidigare nedskrivningsmodell. De finansiella tillgångar som omfattas av den nya modellen för förväntade
kreditförluster är obligationer och skuldebrev som värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via
övrigt totalresultat, kundfordringar, avtalstillgångar som
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tionskostnader som sammanhänger med nyemission av
aktier dras av från det tillskjutna kapitalet, med hänsyn
tagen till eventuella inkomstskatteeffekter.
I moderbolaget återfinns också Fond för utvecklingskostnader vilken ökas årligen med det belopp som aktiverats avseende företagets eget utvecklingsarbete. Fondens
minskas årligen med avskrivningen på det aktiverade
utvecklingsarbetet.
Reservfond som härrör från när det fanns ett krav
enligt ABL att göra avsättning till reservfond.
Balanserad vinst/Ansamlad förlust, dvs. alla balanserade vinster/förluster och aktierelaterade ersättningar för
innevarande och tidigare perioder samt förvärv av egna
aktier.

Klassificering och värdering av skulder
Koncernens finansiella skulder innefattar lån, leverantörsskulder och övriga skulder samt derivatinstrument.
Finansiella skulder värderas initialt till verkligt värde
justerat för transaktionskostnader. Finansiella skulder
värderas efter första redovisningstillfället till upplupet
anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden.
Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa, tillgodohavanden på bankkonto samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig
förfallodag på tre månader eller mindre.
Utdelningar
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som
skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då
utdelningen godkänns.

Betydande bedömningar
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar til�lämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att
det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning
redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad
händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga
förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom
diskontering av det förväntade framtida kassaflöden.

Osäkerhet i uppskattningar
Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpnade.
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period,
eller i den period ändringen görs och framtida perioder
om ändringen påverkar både aktuell period och framtida
perioder.
De källor till osäkerheter i uppskattningar som innebär en signifikant risk för att tillgångars eller skulders
värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad
under det kommande räkenskapsåret är nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod.
Huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är uppfyllda kräver bedömning. Efter aktivering
övervakas huruvida redovisningskraven för utvecklingskostnader uppfylls även fortsättningsvis och om
det finns indikationer på att de aktiverade utgifterna
kan vara utsatta för en värdenedgång. Företaget innehar balanserade immateriella tillgångar som ännu inte
färdigställts. Sådan ska nedskrivningsprövas åtminstone
årligen för att kunna beräkna återvinningsvärde. För att
kunna göra detta måste uppskattning göras av framtida
kassaflöden hänförliga till tillgången eller den kassagenererande enhet som tillgången ska hänföras till när den

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och
vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra
framtida händelser eller när det finns ett åtagande som
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av
det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas.
Eget kapital, reserver och utdelningar
Eget kapital består av följande poster:
Aktiekapital som representerar det nominella värdet
(kvotvärdet) för emitterade och registrerade aktier.
Övrigt tillskjutet kapital innefattar premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transak-
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När ett läkemedel blir godkänt kvarstår risken för att
den nationella eller internationella försäljningen eventuellt inte uppfyller förväntningarna och att produkten inte
blir kommersiellt framgångsrik. Marknadsacceptans och
försäljning av ett läkemedel beror på ett antal faktorer,
bland annat produktegenskaper, klinisk dokumentation
och resultat, konkurrerande produkter, distributionskanaler, tillgänglighet, pris, subventionering/ersättning samt försäljning- och marknadsföringsinsatser.
Dessa omständigheter kan påverka koncernens framtida
verksamhet, ekonomiska ställning och lönsamhet på ett
negativt sätt.

är färdigställd. Dessa uppskattningar och bedömningar
hänför sig bland annat till: förväntat försäljningspris för
produkterna, förväntad marknadspenetration, förväntade
utvecklings-, försäljnings- och marknadsföringskostnader
samt förväntad sannolikhet att produkten tar sig igenom
utvecklingsstegen som återstår. Antagandena bygger på
bransch- och marknadsspecifika data och tas fram av företagsledningen och granskas av styrelsen. Mer information
om nedskrivningsprövningen av immateriella tillgångar
med obestämbar nyttjandeperiod framgår av kommande
årsredovisning.
En annan källa för osäkerhet är bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas
baseras på en bedömning av sannolikheten av företagets
framtida skattepliktiga intäkter mot vilka uppskjutna
skattefordringar kan utnyttjas. Dessutom krävs väsentliga
överväganden vid bedömning av effekten av vissa rättsliga
och ekonomiska begränsningar eller osäkerheter i olika
jurisdiktioner.

Finansiella risker och rutiner för kapitalförvaltning
Företaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (omfattande valutarisk i
kassaflödet), kreditrisk samt likviditetsrisk.
Marknadsrisken består framförallt av valutarisker.
Företaget samarbetar med internationella parter och
viss exponering för fluktuationer i olika valutor, och då
främst avseende USD och EUR förekommer. Valutarisk
uppstår genom framtida affärstransaktioner samt redovisade tillgångar och skulder. Omfattningen av företagets
verksamhet innebär för närvarande att nettoexponeringen
i utländska valutor är begränsad.
Kreditrisken för likvida medel anses vara försumbar,
eftersom motparterna är välrenommerade banker med
höga kreditbetyg av externa bedömare.
Finansieringsrisken utgör förmågan att kunna finansiera projekten fram till kommersialisering.
Likviditetsrisken är att företaget inte kan uppfylla sina
förpliktelser. Företaget hanterar denna risk genom att
övervaka och prognostisera inbetalningar och utbetalningar i den dagliga verksamheten. Bolaget bedriver inte
aktivt handel med finansiella tillgångar i spekulationssyfte. Målet med kapitalförvaltningen är att verksamheten
ska finansieras med eget kapital.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Affärsmässiga risker
De affärsmässiga riskerna, utöver de finansiella riskerna,
är främst kopplade till forsknings- och utvecklingsarbetet.
Läkemedelsutveckling är generellt sett förenad med en
mycket hög risk. Den forskning och utveckling som krävs
för att en läkemedelskandidat ska godkännas av myndighet som läkemedel är många såsom att produktutvecklingen försenas, kostnaderna blir högre än förväntat, att
läkemedelskandidaterna inte har förväntad effekt och att
det visar sig ha oväntade eller oönskade biverkningar.
Läkemedelsindustrin kännetecknas av global konkurrens, snabb teknisk utveckling och omfattande investeringskrav. Det förekommer konkurrenter som har stora
ekonomiska resurser och risken finns att konkurrenterna
utvecklar läkemedel som påverkar konkurrenssituationen
för företaget negativt.
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