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Med ”Bolaget” eller ”A1M Pharma” avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226. 
 

Sammanfattning av halvårsrapport 

 
Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30) 

 Intäkterna uppgick till 0 (30) KSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -14 691 (-6 800) KSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,41 (-0,19) SEK. 

 Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2015 till 83 %. 

 

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30) 

 Intäkterna uppgick till 0 (18) KSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -9 941 SEK (-3 393). 

 Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,09). 
 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat dels med 35 835 056 aktier. Bolaget har 35 100 395 aktier registrerade per 
2015-06-30. Till dessa har 734 661 aktier adderats med hänsyn till det fondemissionselement som utestående 
teckningsoptioner beräknas generera.  
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

Denna finansiella delårsrapport är A1M Pharmas första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk 
finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. 
Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft 
på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i not längre fram i denna rapport. 
 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 A1M Pharma meddelade i april 2015 att Bo Åkerström och Stefan Hansson, grundare och tillika två av 

Bolagets största aktieägare, sålt 50 000 aktier till VD och andra nyckelpersoner i Bolaget. Bland 

köparna fanns Bolagets VD Tomas Eriksson, styrelseledamot Martin Austin samt styrelsesuppleant 

Magnus Gram. Syftet var att stärka aktieinnehavet hos personer, utöver Bo Åkerström och Stefan 

Hansson, som bedöms vara viktiga för Bolagets framtida utveckling. 

 Den 24 april 2015 meddelade A1M Pharma att Bolaget erhållit besked om godkännande av patent i 

Ryssland. Patentet löper till och med 2031 och omfattar Ryssland samt de närliggande länderna 

Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och 

Armenien. 

 A1M Pharma meddelade i maj 2015 att den genomförda företrädesemissionen blev övertecknad och 

tillförde Bolaget cirka 31,9 MSEK och 800 nya aktieägare. Efter emissionen uppgår antalet aktier i 

Bolaget till 35 100 395 aktier och aktiekapitalet till 1 404 015,80 SEK. Härutöver finns 3 059 645 

utestående teckningsoptioner av serie TO 1.  

 Den 12 maj 2015 meddelade A1M Pharma att forskare vid Lunds universitet med anknytning till A1M 

Pharma publicerat en vetenskaplig artikel med ett prekliniskt proof of concept för behandling av 

havandeskapsförgiftning (preeklampsi) med det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M). 

Artikeln publicerades i tidskriften PloS One. 

 Den 26 maj 2015 meddelade A1M Pharma att prekliniska njurstudier inleds i samarbete med 

professor Faikah Güler vid den tyska forskningsorganisationen Phenos GmbH.  Samarbetet syftar till 

att undersöka mekanismerna bakom akuta njurskador och utvärdera eventuell behandling med A1M. 

Samarbetet kommer att finansieras gemensamt av parterna. 
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 Den 10 juni 2015 meddelade A1M Pharma att ett utvecklingssamarbete inletts med en ledande 

europeisk kontraktstillverkare av läkemedel. Samarbetet omfattar tekniköverföring, processutveckling 

samt ytterligare förberedelser inför storskalig tillverkning av A1M Pharmas läkemedelskandidat. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 I augusti meddelade A1M Pharma att Eddie Thordarson rekryterats till tjänsten som Bolagets 

utvecklingschef samt att Rolf Gunnarsson kontrakterats som Director Medical Affairs på konsultbasis. 

 I augusti meddelade A1M Pharma att Bolaget erbjudits och accepterat att bli industriell partner till 

The Preeclampsia Foundation, världens största intresseorganisation för att främja utbildning och 

forskning kring havandeskapsförgiftning.  
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VD Tomas Eriksson kommenterar 

Årets andra kvartal präglades av positiv utveckling inom A1M 
Pharma. De framsteg som har gjorts under perioden skapar 
ytterligare tyngd i vårt arbete med framförallt utveckling och 
kommersialisering inom diagnos och behandling av 
havandeskapsförgiftning.  
 

Genom den företrädesemission som genomfördes i april tillfördes 
Bolaget cirka 31,9 MSEK. Emissionen, som tecknades till 403 procent, 
bekräftade att det finns ett stort intresse för A1M Pharma. Det 
gläder oss oerhört. Tack vare det stora intresset erhöll vi tillräckligt 
med kapital för att kunna arbeta vidare och hålla en hög takt i det 
fortsatta utvecklingsarbetet.  
 

Under perioden har vi erhållit ett viktigt patentgodkännande vilket omfattar Ryssland och dess närliggande 
länder Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien. 
Vi arbetar med en patentstrategi som omfattar samtliga teknologier och marknader som är viktiga för 
Bolaget. Ovanstående patentgodkännande är givetvis en viktig tillgång som stärker oss och vårt 
immaterialrättsliga skydd ytterligare. 
 

I juni publicerades en artikel i den vetenskapliga publikationen PloS One med ett prekliniskt proof of concept 
för behandling av havandeskapsförgiftning med A1M. Bakom publiceringen står forskare vid Lunds universitet 
som är knutna till A1M Pharma. Genom publikationer av detta slag verifieras våra forskares arbete vilket i 
förlängningen stärker även A1M Pharmas ställning.  
 

Jag är vidare glad över att kunna meddela att vi har inlett ett utvecklingssamarbete med en ledande 
europeisk kontraktstillverkare av läkemedel – ett samarbete som kommer att förbereda oss inför storskalig 
produktion av vår läkemedelskandidat i enlighet med de krav myndigheterna ställer. Om utvecklingsarbetet 
fortlöper planenligt förväntar vi oss att kunna inleda förhandlingar om ett avtal för själva tillverkningen under 
det första kvartalet 2016. Att säkerställa tillverkningsprocessen är av stor vikt i takt med att vi närmar oss 
kliniska prövningar där det krävs större mängder av vår läkemedelskandidat.  
 

A1M Pharma har sedan tidigare ett samarbete med det svenska läkemedelsbolaget NeuroVive. Under våren 
har vi inlett ett ytterligare samarbete i form av prekliniska njurstudier tillsammans med professor Faikah 
Güler vid forskningsorganisationen Phenos GmbH som är en avknoppning från Hannover Medical School – ett 
av Tysklands största transplantationscentrum. Om samarbetet blir framgångsrikt kan såväl omfattning som 
tidslängd komma att förlängas i samförstånd mellan A1M Pharma och Phenos GmbH. Samarbetet kommer att 
bidra till att vi får en ökad förståelse kring de bakomliggande mekanismerna inom akut njurskada och kan 
klargöra i vilka fall A1M har potential att fungera som behandling. Detta möjliggör en effektiv utgångspunkt 
för framtida kliniska studier inom området. Professor Faikah Güler och Phenos GmbH har världsledande 
kompetens inom området och utgör därmed en mycket passande samarbetspartner för oss. Akut njurskada 
är en indikation med ett omfattande medicinskt behov och genom detta samarbete kan vi föra forskningen 
framåt.  
 

I augusti erbjöds och accepterade A1M Pharma att bli industriell partner till The Preeclampsia Foundation, 
världens största intresseorganisation för att främja utbildning och forskning kring havandeskapsförgiftning. 
Partnerskapet innebär ett erkännande för A1M Pharma som en viktig forskningsaktör samtidigt som vi 
erhåller nya möjligheter att öka vår närvaro samt skapa kontakter med ledande forskare och världens främsta 
patientorganisation. 
 

Avslutningsvis vill jag nämna att vi så sent som i augusti förstärkt A1M Pharma ytterligare verksamhetsmässigt 
genom rekrytering av Eddie Thordarson och Rolf Gunnarsson. Thordarson, med över 15 års erfarenhet inom 
forskning och utveckling samt ledande positioner på snabbväxande bioteknikbolag, kommer i november att 
tillträda tjänsten som utvecklingschef. Samtidigt har Rolf Gunnarsson, med mer än 25 års erfarenhet av seniora 
positioner på internationella läkemedelsbolag, kontrakterats som Director Medical Affairs på konsultbasis. Det 
är givetvis glädjande att vi genom ovanstående rekryteringar attraherat ytterligare spetskompetens till Bolaget 
för att ta A1M Pharmas utvecklingsprojekt vidare mot kliniska prövningar och marknadslansering. 
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Tomas Eriksson 
VD, A1M Pharma AB  
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A1M Pharma AB 

Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets huvudfokus är utveckling och kommersialisering av 
behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning, samt behandling för njurskador. 
Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen 
som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är 
baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors blod. Forskarna har utvecklat 
en ny diagnostikmetod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla 
havandeskapsförgiftning. Bolaget beslutade 2014 att komplettera fokus till att även omfatta 
läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt skyddande 
funktion. 
 
A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. 
Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och kommersialisering 
inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga 
havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra 
bolag.  
 
Intäkter och resultat 

I takt med att A1M fortsätter att utvecklas så har styrelsen beslutat att fr.o.m. denna delårsrapport rapportera i 
enlighet med de internationella redovisningsreglerna IFRS. Den främsta effekten av övergången till IFRS är att 
policyn för aktivering av utgifter för utvecklingsarbete avseende läkemedelskandidater har ändrats, 
innebärande att dessa utgifter nu kostnadsförs, vilket har medfört och kommer att medföra väsentligt högre 
forsknings- och utvecklingsutgifter i resultaträkningen. Aktivering av utgifter för läkemedelsutvecklingen kan 
istället komma att ske när utvecklingsarbetet når en senare fas. Jämförbara perioder i denna rapport har 
räknats om i enlighet härmed och effekterna från övergången beskrivs i detalj i not 5. 
 
Intäkter 
Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (30) KSEK, och moderbolaget, 0 (30) KSEK, under årets första sex 
månader. Motsvarande siffror för kvartal 2 är 0 (18) KSEK för koncernen och 0 (18) för moderbolaget. 
 
Resultat 
Första halvårets rörelseresultat för koncernen uppgick till -13 088 (-6 459) KSEK och för moderbolaget uppgick 
rörelseresultatet till -12 324 (-5 578) KSEK. Motsvarande siffror för kvartal 2 är -8 338 (-3 230) KSEK för 
koncernen och -8 205 (-2 853) för moderbolaget. Som nämns ovan är en effekt av övergången till IFRS är att 
forsknings- och utvecklingskostnaderna blir högre i resultaträkningen. 
 
I och med övergången till IFRS har uppställningsformen för resultaträkningen ändrats från en 
kostnadsslagsindelad resultaträkning till en funktionsindelad resultaträkning. Kostnaderna för forskning och 
utveckling står för den största delen av bolagets kostnader och uppgår per 2015-06-30 till 9 987 (4 716) KSEK 
för koncernen. Moderbolagets motsvarande kostnader uppgår till -9 323 (4 187) KSEK. Motsvarande siffror för 
kvartal 2 är -6 502 (-2 350) KSEK för koncernen och -6 299 (-2 133) för moderbolaget. 
 
Marknad/försäljningskostnader för koncernen uppgår för första halvåret till 2 072 (1 193) KSEK, där 
moderbolagets kostnader uppgår till 2 043 (957) KSEK. Motsvarande siffror för kvartal 2 är -1 229 (-599) KSEK 
för koncernen och -1 316 (-494) KSEK för moderbolaget.  
 
De administrativa kostnaderna uppgår för första halvåret till 1 014 (557) KSEK för koncernen och -943 (-447) 
KSEK för moderbolaget. Motsvarande siffror för kvartal 2 är -621 (-279) KSEK för koncernen och -603 (-230) 
KSEK för moderbolaget.  
 
Kostnaderna är kopplade till utvecklingsarbetet som har intensifierats jämfört med motsvarande period 
förgående år. 
 
Resultat före skatt för första halvåret uppgick för koncernen till -14 691 (-6 800) KSEK. Motsvarande resultat 
före skatt för moderbolaget uppgick till -13 927 (-5 918) KSEK. Motsvarande siffror för kvartal 2 är -9 941 (-3 
393) KSEK för koncernen och -9 807 (-3 016) KSEK för moderbolaget.  
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Finansiell ställning 

Soliditeten för koncernen var 83 (85) procent den 30 juni 2015 och det egna kapitalet 43 591 (32 155) KSEK 
jämfört med föregående år. Motsvarande siffror för moderbolaget var 89 (93) procent respektive 49 795 (36 
955) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 22 988 (13 045) KSEK per 30 juni 2015 jämfört med 
föregående år. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 30 juni 2015 till 52 467 (38 007) KSEK jämfört med 
föregående år. 
 
Kassaflöde och investeringar 

Koncernens kassaflöde för halvårsperioden var 18 852 (8 427) KSEK samt kassaflödet för moderbolaget uppgick  
till 18 978 (9 350) KSEK för motsvarande period. Investeringarna uppgick för koncernen till 2 039 (1 667) KSEK. 
Investeringarna för moderbolaget uppgick till 1 588 (971) KSEK varav 49 (182) KSEK avsåg materiella 
anläggningstillgångar. 
 
Aktien 

A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte 
är en reglerad marknad. Det finns ett aktieslag i Bolaget. Per den 30 juni 2015 uppgick antalet aktier i A1M 
Pharma till 35 100 395 stycken.  
 
Teckningsoptioner av serie TO 1 

Genom i april 2015 genomförd emission nyemitterades (utöver 6 119 290 aktier) 3 059 645 teckningsoptioner. 
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs 
om 6,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 5 november till och 
med 26 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 24 november 2015. 
 
Finansiell rapportering i enlighet med IFRS 

Denna finansiella delårsrapport är A1M Pharmas första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. 
Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till 
redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och 
vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i not längre fram i 
denna rapport. 
 
Granskning av revisor 

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  
 
Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport 3, 2015 2015-11-19 
Bokslutskommuniké, 2015 2016-02-19 
 
Personal 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till juni 2015 till 4 (3), av vilka 3 (2) är kvinnor. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 

Ett forskningsbolag som A1M Pharma kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt som 
Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för 
kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat 
läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och 
räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer 
inträffat.  
 
 



 

8 

  



 

9 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 

(KSEK)  Kvartal 2  Halvår  Helår 

 

 2015-04-01 2014-04-01  2015-01-01 2014-01-01  2014-01-01 

 

Not 2015-06-30 2014-06-30  2015-06-30 2014-06-30  2014-12-31 

 

        

Rörelsens intäkter         

Intäkter  - 18  - 30  33 

Kostnader för sålda varor  - -  - -  - 

Bruttovinst  - 18  - 30  33 

 
        

Rörelsens kostnader         

Forsknings- och utvecklingskostnader  -6 502 -2 350  -9 987 -4 716  -9 948 

Försäljningskostnader  -1 229 -599  -2 072 -1 193  -2 522 

Administrationskostnader  -621 -279  -1 014 -557  -1 177 

Övriga rörelseintäkter  14 -  14 -  - 

Övriga rörelsekostnader  - -20  -29 -23  -110 

Rörelseresultat  -8 338 -3 230  -13 088 -6 459  -13 724 

 
        

Resultat från finansiella poster         

Finansiella intäkter  - -  - -  103 

Finansiella kostnader  -1 603 -163  -1 603 -341  -370 

Resultat före skatt  -9 941 -3 393  -14 691 -6 800  -13 991 

 
        

Skatt på årets resultat 
 

- -  - -  - 

Periodens resultat  -9 941 -3 393  -14 691 -6 800  -13 991 

         

         

Summa totalresultat  -9 941 -3 393  -14 691 -6 800  -13 991 

         

         

Resultat per aktie, SEK  -0,28 -0,09  -0,41 -0,19  -0,39 

 
 
I koncernen finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summan totalresultat överensstämmer med 
periodens resultat. Summa totalresultat är hänförligt till moderföretagets aktieägare. 
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 Koncernens balansräkning i sammandrag 

(KSEK) Not 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 2014-01-01 
Ny 

öppningsbalans 

      
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  27 098 23 272 25 107 21 786 

      
Materiella anläggningstillgångar  601 403 638 269 

      
Anläggningstillgångar sammanlagt 
 

 27 699 
23 675 

25 745 
22 055 

      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar   15 3 15 3 
Övriga fordringar  1 691 1 153 690 836 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

 74 
131 

91 
196 

Likvida medel  22 988 13 045 4 136 4 618 

      
Omsättningstillgångar sammanlagt  24 768 14 332 4 932 5 653 

      
SUMMA TILLGÅNGAR  52 467 38 007 30 677 27 708 

 
 
 

(KSEK) Not 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 2014-01-01 

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Aktiekapital  1 404 1 159 1 159 615 
Övrigt tillskjutet kapital  97 580 64 507  64 507 32 051 
Balanserat resultat  -55 393 -33 511 -40 702 -26 712 

      
Eget kapital sammanlagt  43 591 32 155 24 964 5 954 

      
 
Långfristiga skulder 

  
 

 
 

Uppskjutna skatteskulder  2 396 2 396 2 396 2 396 

Långa skulder sammanlagt  2 396 2 396 2 396 2 396 

      
 
Kortfristiga skulder 

  
 

 
 

Konvertibellån  - - - 15 000 
Leverantörsskulder  4 516 2 010 1 318 3 481 
Skatteskuld  44 50 69 75 
Övriga skulder  261 175 129 177 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 1 659 
1 221 

1 801 
625 

Kortfristiga skulder sammanlagt  6 480 3 456 3 317 19 358 

      
Summa skulder  8 876 5 852 5 713 21 754 

      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  52 467 38 007 30 667 27 708 

 
     

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
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 Koncernens kassaflödesanalys 

(KSEK) Kvartal 2  Halvår  Helår 

 

2015-04-01 2014-04-01  2015-01-01 2014-01-01  2014-01-01 

 

2015-06-30 2014-06-30  2015-06-30 2014-06-30  2014-12-31 

Den löpande verksamheten        

Rörelseresultat -8 338 -3 230  -13 088 -6 459  -13 724 

Avskrivningar 42 27  86 47  101 

Erhållen ränta - -  - -  103 

Erlagd ränta -1 603 -163  -1 603 -340  -370 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital 

-9 898 -3 365  -14 605 -6 751 
 

-13 891 

 

       

 

       

Förändring i rörelsekapital        

Ökning/minskning fordringar -743 -792  -984 -253   239 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 144 -2 597  3 162 -903  -1 041 

Förändring i rörelsekapital -1 887 -3 389  2 178 -1 156  -802 

 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 785 -6 754  -12 427 -7 907  -14 693 

 

       

Investeringsverksamhet        

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar - -  -49 -180  -469 

Förvärv/avyttring av verksamheter - -  - -  - 

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -1 091 -763  -1 990 -1 487  -3 321 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 091 -763  -2 039 -1 667  -3 790 

 

       

Finansieringsverksamhet        

Nyemission 33 318 33 001  33 318 33 001  33 001 

Ökning/minskning konvertibellån - -15 000  - -15 000  -15 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 318 18 001  33 318 18 001  18 001 

 

       

Förändring av likvida medel 20 442 10 483  18 852 8 427  -482 

Likvida medel vid periodens början 2 546 2 562  4 136 4 618  4 618 

Likvida medel vid periodens slut 22 988 13 045  22 988 13 045  4 136 

 
 
 

Förändring av koncernens eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital  Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserat 
resultat  

Totalt 

 
 
 
 

    

Ingående balans 1 januari 2014 (IFRS) 615 32 051 -26 712 5 954 

Nyemission 544 32 456 - 33 000 

Årets resultat - - -13 991 -13 991 

Eget kapital 31 december 2014  1 159  64 507 -40 702 24 964 

     

Ingående balans 1 januari 2015 1 159 64 507 -40 702 24 964 

Nyemission 245 33 073 - 33 318 

Periodens resultat - - -14 691 -14 691 

Eget kapital 30 juni 2015 1 404 97 580 -55 393 43 591 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

(KSEK)  Kvartal 2  Halvår  Helår 

  2015-04-01 2014-04-01  2015-01-01 2014-01-01  2014-01-01 

 

Not 2015-06-30 2014-06-30  2015-06-30 2014-06-30  2014-12-31 

 

        

Rörelsens intäkter         

Intäkter  - 18  - 30  32 

Kostnader för sålda varor  - -  - -  - 

Bruttovinst  - 18  - 30  32 

 
        

Rörelsens kostnader         

Forsknings- och utvecklingskostnader  -6 299 -2 133  -9 323 -4 187  -9 079 

Försäljningskostnader  -1 316 -494  -2 043 -957  -2 090 

Administrationskostnader  -603 -230  -943 -447  -975 

Övriga rörelseintäkter  14 -  14 -  - 

Övriga rörelsekostnader  - -14  -29 -17  -94 

Rörelseresultat  -8 205 -2 853  -12 324 -5 578  -12 206 

 
        

Resultat från finansiella poster         

Finansiella intäkter  - -  - -  103 

Finansiella kostnader  -1 603 -163  -1 603 -340  -368 

Resultat före skatt  -9 807 -3 016  -13 927 -5 918  -12 471 

 
        

Skatt på årets resultat 
 

- -  - -  - 

Periodens resultat  -9 807 -3 016  -13 927 -5 918  -12 471 

         

         

 
 
I moderbolaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summan totalresultat överensstämmer med 
periodens resultat. 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

(KSEK) Not 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 2014-01-01 
Ny 

öppningsbalans 

      
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  7 829 5 139 6 290 4 350 
Materiella anläggningstillgångar  601 398 636 262 
Andel i dotterbolag  17 280 17 280 17 280 17 280 

      
Anläggningstillgångar sammanlagt 
 

 
25 710 22 817 24 206 21 892 

      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar   15 3 15 2 
Fordran koncernföretag  5 697 3 097 4 596 2 097 
Övriga fordringar  1 497 943 566 763 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  74 124 89 194 
Likvida medel  22 699 12 702 3 721 3 352 

      
Omsättningstillgångar sammanlagt  29 982 16 869 8 987 6 408 

      
SUMMA TILLGÅNGAR  55 692 39 686 33 193 28 300 
 
 
 
(KSEK) Not 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 2014-01-01 

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Aktiekapital  1 404 1 159 1 159 615 
Fritt eget kapital  62 318 41 715  41 715 9 260 
Periodens resultat  -13 927 -5 919 -12 470 - 

      
Eget kapital sammanlagt  49 795 36 955 30 404 9 875 

      
      
 
Kortfristiga skulder 

  
 

 
 

Konvertibellån  - - - 15 000 
Leverantörsskulder  4 263 1 439 1 267 2 770 
Skatteskuld  44 51 69 59 
Övriga skulder  209 159 98 169 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 1 381 
1 081 

1 355 
427 

Kortfristiga skulder sammanlagt  5 897 2 730 2 789 18 425 

      
Summa skulder  5 897 2 730 2 789 18 425 

      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  55 692 39 685 33 193 28 300 

 
     

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
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Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag 

(KSEK) Kvartal 2  Halvår  Helår 

 

2015-04-01 2014-04-01  2015-01-01 2014-01-01  2014-01-01 

 

2015-06-30 2014-06-30  2015-06-30 2014-06-30  2014-12-31 

Den löpande verksamheten        

Rörelseresultat -8 205 -2853  -12 324 -5 578  -12 206 

Avskrivningar 42 25  84 44  94 

Erhållen ränta - -  - -  103 

Erlagd ränta -1 603 -163  -1 603 -340  -368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital 

-9 766 -2 990  -13 843 -5 874 
 

-12 377 

 

       

 

       

Förändring i rörelsekapital        

Ökning/minskning fordringar -1 813 -1 634  -2 017 -1 111   -2 210 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -620 -1 928  3 108 -695  -636 

Förändring i rörelsekapital -2 433 -3 562  1 091 -1 806  -2 846 

 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 199 -6 552  -12 752 -7 680  -15 223 

 

       

Investeringsverksamhet        

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar - -  -49 -182  -469 

Förvärv/avyttring av verksamheter - -  - -  - 

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -781 -435  -1 539 -789  -1 940 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -781 -435  -1 588 -971  -2 409 

 

       

Finansieringsverksamhet        

Nyemission 33 318 33 001  33 318 33 001  33 001 

Ökning/minskning konvertibellån - -15 000  - -15 000  -15 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 318 18 001  33 318 18 001  18 001 

 

       

Förändring av likvida medel 20 338 11 014  18 978 9 350  -369 

Likvida medel vid periodens början 2 360 1 688  3 721 3 352  3 352 

Likvida medel vid periodens slut 22 699 12 702  22 699 12 702  3 721 

 
 
 
Förändring av moderbolagets eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital  Fria reserver Periodens 
resultat  

Totalt 

     
Ingående balans 1 januari 2014 (IFRS) 615 26 535 -17 276 9 875 

Nyemission 544 32 456 - 33 000 

Omföring föregående års resultat - -17 276 17 276 - 

Årets resultat - - -12 470 -12 470 

Eget kapital 31 december 2014  1 159  41 715 -12 470 30 404 

     

Ingående balans 1 januari 2015 1 159 41 715 -12 470 30 404 

Nyemission 245 33 073 - 33 318 

Omföring föregående års resultat - -12 470 12 470 - 

Periodens resultat - - -13 927 -13 927 

Eget kapital 30 juni 2015 1 404 62 318 -13 927 49 795 
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NOTER 

 
Not 1 Allmän information 
 
A1M Pharma AB, org. nr 556667-9105 är moderbolag i A1M Pharma-koncernen. A1M Pharma AB har sitt säte i Lund, 
Sverige.  

A1M Pharma-koncernens delårsrapport för perioden januari – juni 2015 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut 
den 19 augusti 2015.  
 
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (kkr) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående 
period. 
 
 
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

 
 
 Grund för rapporternas upprättande 
 
Från och med räkenskapsår 2015 upprättas koncernredovisningen för A1M Pharma-koncernen (”A1M Pharma”) i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen, och RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Detta är bolagets första rapport enligt IFRS och för övergångseffekter 
hänvisas till not 5. 
 
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i 
delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt 
inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
Denna finansiella rapport är A1M Pharmas första koncernredovisning samt första finansiella rapport som upprättas i 
enlighet med IFRS. I och med koncernens övergång till rapportering i enlighet med IFRS har moderföretaget övergått till 
redovisning enligt RFR 2. Vilka effekter övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har på 
moderbolagets historiska finansiella information från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till RFR 2, redogörs 
för i not nedan. 
 
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper, se not 3.  
 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges.  
 
Moderbolagets redovisningsprinciper är desamma som koncernens, om inte annat anges i not nedan. 
 
 
 Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 
 
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i 
förtid av koncernen 

Vid upprättandet av delårsrapporten per 30 juni 2015 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte 
trätt ikraft och vilka är tillämpliga för koncernen. Nedan följer de standarder som bedöms vara relevanta för koncernen: 

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 
Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 2018. Dock skulle 
denna standard inte få någon påverkan på den finansiella rapporteringen idag. Standarden har ännu inte antagits av EU. 
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IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" gavs ut i maj 2014. IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder 
och tolkningar som avser intäktsredovisning (dvs IAS 11 "Construction Contracts" och IAS 18 "Revenue",  IFRIC 13 
"Customer Loyalty Program", IFRIC 15 "Agreements for the Constructions of Real Estate", IFRIC 18 "Transfers of Assets from 
Customers", SIC 31 "Barter Transactions Involving Advertising Services"). IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2018. 
Standarden ska tillämpas med retroaktiv verkan. Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2018. Dock skulle denna standard inte få någon påverkan på den finansiella 
rapporteringen idag.  
 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernen. 
 
  
Koncernredovisning 
 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget 
och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd av en 
överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen.  
 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 
 
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 
Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer. 
 
Segmentsrapportering 
Då A1M Pharma bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet har ledningen att följa upp koncernen som en helhet.  
 
Omräkning av utländsk valuta 
 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den 
valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I 
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens 
presentationsvaluta.  
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i 
resultaträkningen.  
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Immateriella anläggningstillgångar 
 
Balanserade utgifter för produktutveckling 
Koncernen bedriver forskning och utveckling kring nya produkter och metodik kring diagnostik. Utgifter för forskning 
kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling av identifierbara och unika 
produkter respektive metodik kring diagnostik som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda: 
 

 det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas, 

 företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den, 

 det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten, 

 det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 

 adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
produkten finns tillgängliga, och 

 utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar även utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader. 
 
Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår.  
 
Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
 
Utvecklingsutgifter för produktutveckling och utgifter för utveckling av diagnostik som redovisas som tillgång skrivs av 
under sin bedömda nyttjandeperiod, men påbörjas först när utvecklingsarbetet i all väsentligt bedöms som avslutat och kan 
användas kommersiellt.  
 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.  
 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som 
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att 
komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Avskrivningar görs linjärt enligt följande: 
 
Inventarier  5 år 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde.  
 
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen.  
 
Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 
 
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för 
användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms 
med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske 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 separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras. 
 
  



 

18 

Finansiella instrument – generellt 
 
Klassificering 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt 
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.  
 
Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar 
och kundfordringar” utgörs primärt av kundfordringar och likvida medel.  
 
Övriga finansiella skulder 
Skulder till koncernbolag, leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder som avser finansiella instrument 
klassificeras som del av övriga kortfristiga finansiella skulder.  
 
Redovisning och värdering 
Koncernens finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 
 
Lånefordringar och kundfordringar samt övriga kortfristiga och finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
 
Kundfordringar 
 
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den 
löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om 
inte, redovisas de som anläggningstillgångar.  
 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
 
 
Likvida medel 
 
Likvida medel är finansiellt instrument. I balansräkningen innefattar posten kassa samt banktillgodohavanden. I kassaflödet 
innefattar posten kassa, banktillgodohavanden samt koncernens cashpool.  
 
 
Eget kapital 
 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. Redovisning av 
transaktionskostnader direkt i eget kapital för emission av nya aktier sker proportionerligt i förhållande till totalt antal 
aktier. 
 
 
Leverantörsskulder 
 
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den 
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett 
år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. 
 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 
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Aktuell och uppskjuten skatt 
 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.  
 
Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas. 
 
 
Ersättningar till anställda  
 
Pensionsförpliktelser 
Koncernen har uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner.  
 
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska 
enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.  
 
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av 
framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo. 
 
 
Leasing 
 
Koncernen har endast operationella leasingavtal avseende lokaler. Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna 
med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.  
 
 
Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att rörelseresultatet justeras för transaktioner som 
inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- 
eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. 
 
 
Moderföretagets redovisningsprinciper 
 
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Se not 5 som visar effekt från övergången för moderföretaget.  
 
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen. 
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer 
också koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i 
benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital. I 
samband med övergången till IFRS och RFR 2 har uppställningsformen för resultaträkningen ändrats från 
Kostnadsslagsindelad till Funktionsindelad uppställningsform. 
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.  
 
När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta 
lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i 
koncernföretag”.  
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Koncernbidrag 
Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och koncernbidrag erhållna till moderföretag till dotterföretag 
redovisas som bokslutsdisposition.  

 

 
Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar  
 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, kommer inte alltid att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan. 
 
Immateriella tillgångar 
A1M Pharma befinner sig i ett viktigt skede och har gått in i 2015 stärkta av de framsteg som gjorts och med de positiva 
resultat som hittills uppnåtts vilket ger ytterligare tyngd i arbetet gällande framför allt utveckling och kommersialisering av 
diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning baserad på A1M-proteinet. Marknaden för diagnos och behandling av 
havandeskapsförgiftning bedömer styrelsen som enorm. Idag beräknas den totala årliga kostnaden för initiala direkta 
vårdkostnader gällande havandeskapsförgiftning uppgå till cirka 19 miljarder SEK enbart i Europa, beräknat på en prevalens 
om 3,5 procent vid 110 000 födslar. Styrelsens bedömning är att A1M Pharma AB har goda förutsättningar för att generera 
framtida intäkter och för att färdigställa de immateriella tillgångarna.  
 
Balanserade utgifter för produktutveckling 
Koncernen aktiverar utgifter hänförliga till produktutveckling och utgifter för diagnostik i den omfattning de bedöms 
uppfylla kriterierna enligt IAS 38 p. 57 (se ovan om Immateriella tillgångar). Gällande koncernens utvecklingsarbete 
avseende utveckling av läkemedel aktiveras utgifter från och med godkänd Fas 3 som en egenupparbetad immateriell 
tillgång. 
 
 
Not 4 Resultat per aktie 
 

Utestående Teckningsoptioner 

Bolaget har 35 100 395 aktier registrerade per 2015-06-30.  
I april 2015 genomfördes en emission där 6 119 290 aktier nyemitterades samt 3 059 645 teckningsoptioner. 
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 
6,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 5 november till och med 26 
november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 24 november 2015. 
 
Med hänsyn till det fondemissionselement som utestående teckningsoptioner beräknas generera har 734 661 aktier 
adderats till det registrerade aktieantalet vid uträkningen av resultat per aktie. Periodens resultat divideras således 
med 35 835 056 aktier. 
 
Resultatet per aktie uppgick 2015-06-30 till -0,41 (-0,19) SEK. 
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Not 5 Effekter av övergång till IFRS för koncernen och moderbolaget 
 
Delårsrapporten för andra kvartalet 2015 är den första rapport som upprättas enligt IFRS och innefattar den period som 
omfattas av koncernens första bokslut enligt IFRS.  
 
Till följd av att koncernen går över till redovisning enligt IFRS den 1 april 2015 byter även moderföretaget 
redovisningsprinciper per den 1 april 2015 och övergår till redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 
Jämförelseåret justeras i enlighet med IAS 8, Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. 
Öppningsbalans för övergång till IFRS och RFR 2 har skett per 2014-01-01.  
 
Den effekt på redovisningen som skett vid övergången till IFRS är att styrelsen har uppdaterat sin aktiveringspolicy för 
utvecklingsarbete avseende läkemedelskandidater och i samband med övergången till IFRS beslutat att tillämpa en princip 
som innebär att aktivering av utgifter för läkemedelsutveckling aktiveras först fr.o.m. med godkännande av Fas 3-studie i 
utvecklingsarbetet. Detta innebär att i nedan avstämningar av eget kapital och de förändringar av eget kapital så är 
motposten Immateriella tillgångar (aktiverade utvecklingsutgifter) som minskat i motsvarande grad. 
 
Övergången till redovisning enligt RFR 2 för moderbolaget har haft motsvarande effekt beloppsmässigt på moderbolagets 
egna kapital. Jämförbara perioder har uppdaterats i balans- och resultaträkningar för moderbolaget för perioder som inleds 
2014-01-01 med hänsyn till övergången till RFR 2. 
 

I nedanstående tabeller presenteras effekter för samtliga kvartal under 2014. 
 

Effekter av övergången till IFRS på balansräkningen: 

 
Effekter av övergång till IFRS för koncernen Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Balanserat 
resultat 

Summa 

IB 2014 
    Ingående balans per 1 januari 2014 enligt tidigare redovisning 615 32 051 -7 250 25 416 

Effekt av övergång till IFRS - - -19 462 -19 462 

Ingående balans per 1 januari 2014, omräknat enligt IFRS 615 32 051 -26 712 5 954 

     2014-03-31 
    Periodens resultat per 31 mars 2014, enligt tidigare redovisning 
  

-1 280 -1 280 

Effekt av övergång till IFRS per 31 mars 2014 
  

-2 126 -2 126 

Omräknat delårsresultat, 31 mars 2014 enligt IFRS 
  

-3 406 -3 406 

Utgående balans per 31 mars 2014, omräknat enligt IFRS 615 32 051 -30 118 2 548 

     2014-06-30 
    Nyemission 544 32 456 - 33 000 

Periodens ackumulerade resultat per 30 juni 2014, enligt 
tidigare redovisning 

  
-3 064 -3 064 

Effekt av övergång till IFRS per 30 juni 2014 
  

-3 735 -3 735 

Omräknat halvårsresultat, 2014 enligt IFRS 
  

-6 799 -6 799 

Utgående balans per 30 juni 2014, omräknat enligt IFRS 1 159 64 507 -33 511 32 155 

     2014-09-30 
    Periodens ackumulerade resultat 30 september 2014, enligt 

tidigare redovisning 
  

-4 804 -4 804 

Effekt av övergång till IFRS per 30 september 2014 
  

-6 155 -6 155 

Omräknat resultat per 30 sept 2014 enligt IFRS 
  

-10 959 -10 959 

Utgående balans per 30 september 2014, omräknat enligt IFRS 1 159 64 507 -37 671 27 995 
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 Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Balanserat 
resultat 

Summa 

2014-12-31 
    Årets resultat helår 2014, enligt tidigare redovisning 
  

-6 164 -6 164 

Effekt av övergång till IFRS per 31 december 2014 
  

-7 826 -7 826 

Omräknat årsresultat, helår 2014 enligt IFRS 
  

-13 990 -13 990 

Utgående balans per 31 december 2014, omräknat enligt IFRS 1 159 64 507 -40 702 24 964 

    
0 

Utgående balans 31 december 2014, enligt tidigare 
redovisning 1 159 64 507 -13 414 52 252 

Effekt av övergång till IFRS - - -27 288 -27 288 

Utgående balans 31 december 2014, omräknat enligt IFRS 1 159 64 507 -40 702 24 964 

          

Ingående balans per 1 januari 2015, enligt tidigare redovisning 1 159 64 507 -13 414 52 252 

Effekt, övergång till IFRS per 31 december 2014 - - -27 288 -27 288 

Ingående balans per 1 januari 2015, omräknat enligt IFRS 1 159 64 507 -40 702 24 964 

     2015-03-31 
    Periodens resultat per 31 mars 2015, enligt tidigare redovisning 
  

-2 947 -2 947 

Effekt av övergång till IFRS per 31 mars 2015 - - -1 803 -1 803 

Omräknat delårsresultat, 31 mars 2015 enligt IFRS 
  

-4 750 
 Utgående balans per 31 mars 2015, omräknat enligt IFRS 1 159 64 507 -45 452 20 214 

     2015-06-30 
    Nyemission 245 33 073 - 33 318 

Periodens ackumulerade resultat per 30 juni 2015 
  

-14 691 -14 691 

Utgående balans per 30 juni 2015 enligt IFRS 1 404 97 580 -55 393 43 591 

 
 
 
 
 
 

Effekter av övergång till IFRS för moderbolaget Aktiekapital Fria reserver Periodens 
resultat 

Summa 

IB 2014 
    Ingående balans per 1 januari 2014 enligt tidigare redovisning 615 26 535 -5 052 22 098 

Effekt av övergång till IFRS - - -12 224 -12 224 

Ingående balans per 1 januari 2014, omräknat enligt IFRS 615 26 535 -17 276 9 874 

     2014-03-31 
    Omföring av föregående års resultat 
 

-17 276 17 276 
 Periodens resultat per 31 mars 2014, enligt tidigare 

redovisning 
  

-1 180 -1 180 

Effekt av övergång till IFRS per 31 mars 2014 
  

-1 724 -1 724 

Utgående balans per 31 mars 2014, omräknat enligt IFRS 615 9 259 -2 904 6 970 
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 Aktiekapital Fria reserver Periodens 
resultat 

Summa 

2014-06-30 
    Nyemission 544 32 456 - 33 000 

Periodens ackumulerade resultat per 30 juni 2014, enligt 
tidigare redovisning 

  
-2 863 -2 863 

Effekt av övergång till IFRS per 30 juni 2014 
  

-3 055 -3 055 

Utgående balans per 30 juni 2014, omräknat enligt IFRS 1 159 41 715 -5 918 36 956 

     2014-09-30 
    Periodens ackumulerade resultat 30 september 2014, enligt 

tidigare redovisning 
  

-4 477 -4 477 

Effekt av övergång till IFRS per 30 september 2014 
  

-5 127 -5 127 
Utgående balans per 30 september 2014, omräknat enligt 
IFRS 1 159 41 715 -9 604 33 270 

     2014-12-31 
    Årets resultat helår 2014, enligt tidigare redovisning 
  

-5 661 -5 661 

Effekt av övergång till IFRS per 31 december 2014 
  

-6 810 -6 810 
Utgående balans per 31 december 2014, omräknat enligt 
IFRS 1 159 41 715 -12 471 30 403 

    
0 

Utgående balans 31 december 2014, enligt tidigare 
redovisning 1 159 53 939 -5 661 49 437 

Effekt av övergång till IFRS - -12 224 -6 809 -19 033 

Utgående balans 31 december 2014, omräknat enligt IFRS 1 159 41 715 -12 470 30 404 

          
Ingående balans per 1 januari 2015, enligt tidigare 
redovisning 1 159 53 939 -5 661 49 437 

Effekt, övergång till IFRS per 31 december 2014 - -12 224 -6 809 -19 033 

Ingående balans per 1 januari 2015, omräknat enligt IFRS 1 159 41 715 -12 470 30 404 

     2015-03-31 
    Omföring av föregående års resultat 
 

-12 470 12 470 
 Periodens resultat per 31 mars 2015, enligt tidigare 

redovisning 
  

-2 723 -2 723 

Effekt av övergång till IFRS per 31 mars 2015 - - -1 397 -1 397 

Utgående balans per 31 mars 2015, omräknat enligt IFRS 1 159 29 245 -4 120 26 284 

     2015-06-30 
    Nyemission 245 33 073 - 33 318 

Utgående balans per 30 juni 2015 enligt IFRS 1 404 62 318 -13 927 49 795 
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Effekter av övergången till IFRS på resultaträkningen: 

 
 

 

Koncernen 
 

Moderbolaget 

Effekter på  
Resultaträkningen 

Enligt tidigare 
redovisning 

Övergång 
till IFRS 

Summa 
enligt IFRS  

Enligt tidigare 
redovisning 

Övergång 
till IFRS 

Summa 
enligt IFRS 

 
       

Kvartal 1 2014        
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

-3 093 -2 126 -5 219 
 

-2 413 -1 724 -4 137 

Periodens resultat -1 280 -2 126 -3 406 
 

-1 180 -1 724 -2 904 

 
       

Kvartal 2 2014        
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

2 350 1 609 3 959 
 

2 133 1 331 3 464 

Periodens resultat -1 784 -1 609 -3 393 
 

-1 683 -1 331 -3 014 

 
       

Kvartal 3 2014        
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

3 893 2 420 6 313 
 

3 229 2 072 5 301 

Periodens resultat -1 740 -2 420 -4 160 
 

-1 614 -2 072 -3 686 

 
       

Kvartal 4 2014        
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

3 867 1 671 5 538 
 

3 168 1 683 4 851 

Periodens resultat -1 360 -1 671 -3 031 
 

-1 184 -1 683 -2 867 

 
       

Kvartal 1 2015        
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

3 485 1 803 5 288 
 

3 023 1 397 4 420 

Periodens resultat -2 947 -1 803 -4 750 
 

-2 723 -1 397 -4 120 

 
       

Delårsperiod 1 jan - 30 jun 2014        
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

5 443 3 735 9 178 
 

4 546 3 055 7 601 

Periodens resultat -3 064 -3 735 -6 799 
 

-2 863 -3 055 -5 918 

 
       

Delårsperiod 1 jan - 30 sep 2014        
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

9 336 6 155 15 491 
 

7 775 5 127 12 902 

Periodens resultat -4 804 -6 155 -10 959 
 

-4 477 -5 127 -9 604 

 
       

Helårsperiod 1 jan - 31 dec 2014        
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

13 202 7 826 21 028 
 

10 943 6 810 17 753 

Periodens resultat -6 164 -7 826 -13 990 
 

-5 661 -6 810 -12 471 
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Not 6 Transaktioner med närstående 

 
Utöver ersättning till ledande befattningshavare inklusive ersättning för konsulttjänster, har det inte 
förekommit inköp eller försäljning mellan koncernen och närstående. Nedan presenteras transaktioner med 
närstående som påverkat årets resultat. 

 2015-01-01 2014-01-01 

(KSEK) 2015-06-30 2014-12-31 

Stanbridge bvba (ägs av Gregory Batcheller, styrelseordförande) 121 147 

C Glad Consulting AB (ägs av Christina Glad, styrelseledamot) 145 120 

Ermén Produktion & Redovisning AB (ägs av Anders Ermén, styrelseledamot) 45 46  

TransformRx GmbH (ägs av Martin Austin, styrelseledamot)* 367 294 

Summa transaktioner närstående 678 607 

* Martin Austin valdes in till styrelsen på årsstämman 2015.   
 

 
Not 7 Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

I augusti meddelade A1M Pharma att Eddie Thordarson rekryterats till tjänsten som Bolagets utvecklingschef 
samt att Rolf Gunnarsson kontrakterats som Director Medical Affairs på konsultbasis. 
 

I augusti meddelade A1M Pharma att Bolaget erbjudits och accepterat att bli industriell partner till The 

Preeclampsia Foundation, världens största intresseorganisation för att främja utbildning och forskning kring 

havandeskapsförgiftning.  

  



 

26 

Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför. 
 
Lund, 20 augusti 2015 
 
 
 
 
Greg Batcheller    Anders Ermén   
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot 
  
 
 
 
Cristina Glad    Stefan Hansson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
Christina Lloyd    Bo Åkerström  
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
Martin Austin    Tomas Eriksson 
Styrelseledamot   Verkställande direktör 
   
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Tomas Eriksson, VD 
Telefon: 070-918 38 50 (mobil) 
E-post: te@a1m.se 
Hemsida: www.a1m.se 
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund 
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