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Xbrane Biopharma AB (publ)
Org. nummer: 556749-2375 

Kort om Xbrane Biopharma

Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som 
utvecklar, till verkar och producerar biosimilarer. Xbrane 
har en patenterad proteinproduktionsplattform och 
världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes 
huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och 
företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar 
i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq 
First North sedan den 3 februari 2016 under kortnam-
net XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified 
adviser. 

För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information

Martin Åmark, VD/IR 
martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
susanna.helgesen@xbrane.com

+ 46 76 034 67 33 
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I KORTHET

Finansiellt sammandrag för koncernen

Belopp i TSEK 2018 2017

Nettoomsättning 20 485 20 771

Forsknings- och utvecklingskostnader (FoU) -85 827 -37 982

FoU-kostnader i % av rörelsekostnader 78% 79%

EBITDA -6 079 -41 988

Rörelseresultat -11 415 -44 718

Periodens resultat -13 236 -44 935

Likvida medel 100 972 7 903

Soliditet, % 33% 80%

Antal aktier i slutet av perioden före utspädning 6 329 239 5 956 770

Antal aktier i slutet av perioden efter utspädning1 6 329 239 5 956 770

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 6 213 927 5 425 656

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 6 213 927 5 425 656

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -2,13 -8,28

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -2,13 -8,28

Forsknings- och utvecklingskostnader  
utgjorde 78% av totala rörelsekostnader. 

Under 2018 hade Bolaget totala intäkter om totalt 
120 MSEK.

Antalet aktieägare ökade med 12 procent under året 
och uppgick på balansdagen till ca 2 700 stycken. 

78 %

120 MSEK

2 700 st

Året i korthet
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Q1 Q2
 » Utlicenseringsavtal ingås med China Resources 

Pharmaceuticals (CR Pharma) för försäljning och 

marknadsföring av Spherotide i Kina.

 » Serendipity Group blir största aktieägare i Xbrane 

efter att Serendipity Ixora skiftat ut sitt aktieinnehav 

till sina aktieägare.

 » Anders Tullgren väljs av den extra bolagsstämman 

3 april 2018 till ny styrelseordförande.

»2018 var ett fantastiskt år för 
Xbrane, då vi ingick ett sam-
arbetsavtal med STADA samt 
skickade in ansökan till FDA för 
att påbörja vår fas III studie för 
Xlucane. Vi börjar 2019 starkt 
och jag ser fram emot flera posi-
tiva nyheter under året.«   

Siavash Bashiri, Ansvarig för Biosimilarier

»Samarbetsavtalet som in-
gicks med STADA under 2018 
innebar finansiering av hälften 
av utvecklingskostnaderna för 
Xlucane men framförallt starten 
på ett förhoppningsvis långt 
och utökat samarbete med en 
mycket stark, global kommersi-
aliseringspartner.« 

Susanna Helgesen, Finanschef   
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»Efter att nu ha tagit Xlucane in 
i klinik så är Xbranes växande 
forskningsteam mycket entusias-
tiskt över att få möjlighet att arbeta 
vidare med de fyra andra biosimi-
larkandidaterna vi har i pipeline.« 

David Viklund, Teknisk chef

»Efter ett intensivt arbete med för-
beredelserna inför Bolagets första 
kliniska fas III studie kunde vi strax 
innan årsskiftet lämna in ansökan in 
till FDA enligt tidsplan. Detta år ser vi 
fram emot att leda den nu pågående 
Xplore- studien där vi redan rekryterat 
de första patienterna som är under 
behandling.« 

Dina Jurman, Ansvarig  för kliniska studier

Q3
 » Samarbetsavtal ingås med STADA Arzneimittel AG 

(”STADA”) avseende Xlucane där STADA förvärvat 

50% av projektet. Samarbetsavtalet innebär att 

parterna kommer dela kostnader för utveckling, 

marknadsföring och distribution samt intäkter lika 

framöver. 

 » Uppdatering av produktportföljen presenteras med 

strategiskt fokus på biosimilarer.

Q4
 » Tillkännager resultat från In-vivo studie som påvisar 

ekvivalent tolerabilitet och farmakokinetisk profil för 

Xlucane jämfört med Lucentis®.

 » Lämnar in den första ansökan till FDA (amerikanska 

motsvarigheten till läkemedelsverket) för start av 

klinisk studie med Xlucane.
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HISTORIK

2016 20172008 – 2015

Xbrane – vår historia

Utveckling och kommersialisering 
av proteinproduktionssystem och 
lansering av tjänsten OptiXpress 
med några av världens största 
läkemedelsbolag som kunder.

Bolagets aktier listas på 
Nasdaq First North och 
tar in 100 miljoner SEK i en 
emission.

Utlicensering av Spherotide 
för den iranska marknaden 
till Pooyesh Darou.

Xbrane grundas 

Bolaget riktar om sin verksamhet från att 
vara ett service bolag med sitt protein-
produktionssystem till att med  detta 
system utveckla egna biosimilarer. Där-
av grundas segmentet ”Biosimilar” vars 
främsta produktkandidat är Xlucane. 

Xbrane förvärvar 

Primm Pharma s.r.l.

Byter namn från Xbrane Bio Science 
till Xbrane Biopharma.  

Invigning av ett nytt  
laboratorium för 
 biosimilarutveckling  
i Solna

Utlicensering av Sphero-
tide för den israeliska 
marknaden till BioAvenir.
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HISTORIK

2017 2018 2019

Utlicensering av Sphero-
tide för den sydkoreanska 
marknaden till BL&H.

Utlicensering av Spherotide 
för den kinesiska marknaden 
till CR Pharma.

Rapporterar positiva 
biosimilaritetsdata på 
Xlucane. 

Serendipity Group blir 
största aktieägare i 
Xbrane efter Serendi-
pity Ixoras utskiftning 
av aktier. 

 Anders Tullgren 
valdes till ny styrelse-
ordförande.

Erhöll kreditfacilitet 
på 50 miljoner SEK 
från Serendipity 
Group.Erhöll GMP-godkännande  

av produktionsanläggningen 
för Spherotide. 

Partner erhöll mark-
nadsgodkännande för 
Spherotide i Iran.

Första levereransen 
av Spherotide till 
Mellanöstern. 

Rapporterar 
 positiva jämfö-
rande  in-vivo 
 effektdata på 
 Spherotide.

Xbrane Xlucane Spherotide

Inleder samarbets-
avtal med STADA 
avseende Xlucane.

Uppdatering av 
produktportfölj som 
innebär ett utökat 
fokus på biosimilarier.

Godkännande av 
FDA att inleda den s k 
Xplore studien (fas III) 
för Xlucane.

Första patien-
ten in i Xplore 
studien. 

Genomför företrädes-
emissonen som 
inbringar 59 MSEK före 
emissionskostnader. 

Tar in 20 miljoner 
SEK i en riktad 
emission. 
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Kära aktieägare,
När vi nu lägger 2018 till handlingarna kan vi konstatera att 
detta blev det mest framgångsrika året i Xbranes historia! Vi 
genererade intäkter från samarbetsavtal samt försäljning av
Spherotide på sammanlagt 120 miljoner SEK. Vidare nådde 
Bolaget viktiga milstolpar, framförallt avtal med STADA och 
CR Pharma,  samt planenlig utveckling av Xlucane fram 
till initiering av registreringsgrundande fas III studie under 
början av 2019. 

Vad vi gör är viktigt
Biologiska läkemedel har varit en stor framgång för be-
handling av patienter inom ett flertal olika områden. Lucen-
tis® och Eylea® har möjliggjort signifikant synförbättring 
hos patienter med åldersrelaterad makuladegeneration. 
Opdivo® och Keytruda® har botat cancer som tidigare 
var obotbar. Humira®, Cimzia® och de andra så kallade 
TNF-hämmarna har möjliggjort smärtfria liv för patienter 
med ledgångsreumatism. Problemet har dock varit den 
begränsade tillgängligheten av läkemedlen på grund av 
de höga kostnaderna. I USA står biologiska läkemedel för 
40 procent av läkemedelskostnaderna men endast 2 pro-
cent av befolkningen får tillgång till produkterna. Biosimi-
larer är otroligt viktiga för att adressera problemet samt att 
med mer kostnadseffektiva alternativ öka tillgängligheten. 
Det är viktigt att utveckla nya läkemedel som erbjuder för-
bättrad behandling men vi tycker att det är minst lika viktigt 
att tillgängliggöra existerande behandlingar till bredare 
befolkningsgrupper. 

Fas III studien med Xlucane (Xplore) initierad
Första patienten har nu blivit inkluderad i Xplore studien i 
USA. Totalt har cirka 150 kliniker världen över inkluderats i 
studien och allt går än så länge planenligt för rekrytering av 
samtliga cirka 600 patienter under 2019. Vi förväntar oss 
att kunna presentera resultat på det primära effektmåttet, 
jämförande förbättrad synförmåga med originalläkemedlet 
Lucentis®, under andra kvartalet 2020.

Parallellt med att den kliniska studien fortlöper för-
bereder vi oss tillsammans med STADA för lansering av 

Xlucane. Patentet på originalläkemedlet Lucentis® löper 
ut under första kvartalet 2022 i Europa, vilket sammanfaller 
med den planerade lanseringen av Xlucane. Konkurrens-
mässigt ser det fortsatt mycket ljust ut då Xbrane är ett av 
tre bolag som har en biosimilar på Lucentis® i klinisk fas 
för lansering i Europa och USA. Det är en mycket gynnsam 
situation med tanke på att Lucentis® har en årlig försäljning 
på 35 miljarder SEK1, 2  , samt att det enligt våra uppskatt-
ningar under 2018, enbart var 1,5 miljon av 18 miljoner 
individer drabbade av dessa allvarliga ögonsjukdomar som 
får behandling med godkända läkemedel (Lucentis® eller 
Eylea®).

Vägen framåt för Spherotide klarnar
Kina har under senaste tiden genomgått stora förändringar 
gällande myndighetskrav för läkemedel. En viktig föränd-
ring för Xbrane är att det nu öppnas upp för att inkludera 
patienter i Kina vid globala kliniska registreringsgrundande 
studier. Även för produkter som klassificeras som motsva-
rande hybrider i Europa och 505b2 i USA, vilket är fallet för 
Spherotide. Xbrane planerar därför att genomföra en fas 
III studie för Spherotide 3.75 mg (1-månads formulering) 
i endometriospatienter i Kina och utvalda länder i Euro-
pa. Studien kommer vara registreringsgrundande i både 
Europa och Kina. Studien kommer att samfinansieras med 
Xbranes partner i Kina, CR Pharma. Det förberedande 
arbetet för studien pågår.  

Aktiv utveckling av den prekliniska 
biosimilarportföljen
Xbrane arbetar aktivt med preklinisk utveckling av biosi-
milarer på Oncaspar®, Cimzia® och Opdivo®. För att nå 
framgång som biosimilarutvecklare är det absolut kritiskt att 
välja rätt produkter att utveckla. Oncaspar® och Cimzia® 
är två nischade biologiska läkemedel med årlig försäljning 
på cirka 2 miljarder SEK3  respektive 14 miljarder SEK4. Vi 
förväntar oss ingen, alternativt begränsad konkurrens, från 
andra biosimilarutvecklare på dessa produkter. 
För dessa produkter bedömer Xbrane  även kunna ha en 
signifikant kostnadsfördel med sin patenterade E.coli ba-

VD ord

VD-ORD

1) Novartis bokslutskommuniké 2018
2) Roche bokslutskommuniké 2018
3) Shire bokslutskommuniké 2018 
4) UCB bokslutskommuniké 2018
5) BMS bokslutskommuniké 2018
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serade produktionsteknologi. Opdivo® är ett ledande im-
munonkologiskt läkemedel med en årlig försäljning på cirka 
54 miljarder SEK5. Inledandet av utveckling av en biosimilar 
på Opdivo® utgör ett viktigt strategiskt steg för Xbrane. Det 
innebär en breddning av teknologiplattformen för att även 
täcka tillverkning i mammalieceller, vilka Opdivo® tillverkas 
i. Xbrane har säkerställt den teknologi och kompetens som 
krävs genom att ha ingått viktiga samarbeten med partners 
samt rekrytering av personal med betydande erfarenhet. 
  
Förstärkning av utvecklingsteamet
Under de senaste månaderna har Xbrane genomfört stra-
tegiska förstärkningar av sitt forsknings- och utvecklings-
team. Vi har knutit till oss kritisk kompetens och erfarenhet 
från andra framstående läkemedelsbolag inom regulatorisk 
strategi, supply-chain och kvalitet, proteinkarakterisering, 
processutveckling och cellinjeutveckling. Vid publicering av 
denna årsredovisning är vi 32 anställda och bedömer att vi 
har den kompetens samt de interna resurser som krävs för 
att verkställa vår strategi och plan kommande år. Framfö-
rallt för att uppnå marknadsgodkännande för Xlucane och 
Spherotide, samt att driva utvecklingen av vår prekliniska 
portfölj framåt.

Finansiell ställning samt fortsatt drift
Tidigare i år genomförde Xbrane en företrädesemission 
som tillförde Bolaget 43 miljoner SEK efter transaktionskost-
nader och efter konvertering av 8 miljoner SEK av uteståen-
de lån till Serendipity Group. Huvuddelen av detta kapital 
investeras i den pågående kliniska studien för Xlucane. 
Som tidigare kommunicerats förelåg ett totalt kapitalbehov 
på cirka 150-175 miljoner SEK för Xbranes del av finan-
sieringen av studien. Efter genomförd företrädesemission 
föreligger fortsatt ett kapitalbehov för finansiering av den 

kliniska studien på 100-125 miljoner SEK. För att täcka detta 
kapitalbehov arbetar Xbrane aktivt med utlicensiering av 
tillgängliga territorium för Xlucane (Kina) och Spherotide 
(Europa) samt med att träffa institutionella investerare som 
är intresserade av att vara med i byggandet av Xbrane 
på längre sikt. Under senaste tiden har Xbrane deltagit 
på kapitalmarknadsdagar anordnade av DnB i New York, 
Jefferies i London, Redeye och Vator Securities i Stock-
holm. I anslutning till detta fortgår processen för listning på 
Nasdaq huvudlista, där det kvarvarande steget handlar om 
att till fullo täcka ovan nämnda kapitalbehov som sträcker 
sig över kommande 12-månaders period.  

Jag vill tacka alla befintliga aktieägare och nya aktie ägare 
som tillkommit under senaste tiden för er tro på oss och 
vad Xbrane vill åstadkomma. Vi har full tillförsikt till att vi 
framgångsrikt ska täcka kapitalbehovet samt planenligt 
genomföra Xplore-studien så att klinisk data ska kunna 
rapporteras under andra kvartalet 2020.

Tack för ert fortsatta stöd,

Martin

Martin Åmark
VD

VD-ORD

»När vi nu lägger 2018 till 
handlingarna kan vi konstatera 
att detta blev det mest fram-
gångsrika året i Xbranes 
historia!« 
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Xbrane utvecklar och tillverkar biosimilarer på avancerade och ofta mycket dyra  originalläkemedel. 
Med unika teknologiplattformar och djup kunskap lyckas Xbrane tillverka bio similarer som få andra 
utvecklare lyckas med. Den patenterade produktionsteknologi i E.coli ger en betydande kostnads
fördel och Xbrane kan därmed erbjuda sina biosimilarprodukter till en lägre kostnad än original
läkemedlet. För patienter med medicinskt behov och begränsade resurser, kommer Xbrane möj
liggöra att fler patienter får tillgång till behandlingen. Vår verksamhet bygger på vår tro att finns det 
en behandling så ska den vara tillgänglig för alla. 

Affärsidé och mål 

AFFÄRSIDÉ

Vision
Xbrane ska bli en världsledande biosimilar utvecklare  
och leda innovationen av kostnadseffektiv utveckling  

och produktion av biosimilarer.

Affärside
Att utveckla och tillverka kostnadseffektiva biosimilarer  

på biologiska läkemedel.
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Strategi

1

2 3

STRATEGI

Xbranes strategi är att utveckla och tillverka högkvalitativa och kostnadseffektiva biosimilarer 
baserat på unika teknologiplattformar och ledande kompetens. Xbrane fokuserar på avancerade  
och nischade läkemedelsprodukter med begränsad konkurrens från andra bio similarutvecklare. 
Baserat på sina teknologiplattformar ska Xbrane ha en tydlig konkurrensfördel jämtemot original
läkemedel och andra biosimilarbolag genom att ha den lägsta produktionskostnaden inom 
 respektive marknad. 

Xbranes strategi bygger på tre hörnstenar

1.  Ledande kompetens och unika 
teknologi plattformar 

  Det är av yttersta vikt för 
Xbranes långsiktiga framgång 
att bygga ledande kompetens 
inom de områden som är kritis
ka för utveckling och tillverkning 
av avancerade biosimilarer. 
Kritiska kompetensområden 
som Xbrane etablerar ligger 
framförallt inom fermentering, 
rening och analys av proteiner, 
utveckling och GMPproduktion 
samt kliniska och regulatoriska 
expertisområden. 

   Under utvecklingen av våra 
produkter stärker vi kontinuerligt 
våra teknologiska plattformar. Vi 
breddar våra bibliotek av egen
utvecklade cellinjer, metoder för 
fermentering och rening samt 
kritiska analysmetoder. Allt detta 
ligger till grund för framgångsrik 
utveckling av högkvalitativa och 
konstadseffektiva biosimilarer .

2.  Högkvalitativa kostnadseffektiva 
 biosimilarer 

  Xbrane väljer produkter att 
utveckla efter en noggrann 
analys kring försäljnings och 
lönsamhetspotentialen hos 
olika produkter samt var styrkan 
i Xbranes teknologiplattformar 
kan komma till sin fulla rätt. 
Fokus i utvecklingsarbetet är att 
utveckla produkter som uppfyl
ler de högt ställda regulatoriska 
kraven på kvalitet till lägsta 
möjliga produktionskostnad. 
Xbranes patenterade teknologi 
ligger till grunden för kostnads
effektiv produktion, men fokus 
ligger även på andra aspekter 
som påverkar kostnaden som 
fermenterings och reningspro
tokoll, val av kontraktstillverkare 
och administrationssystem.

3. Etablera nätverk av lokalt starka 
försäljnings- och distributions-
partners 

  Xbrane bygger successivt 
upp sitt nätverk av lokala och 
regionala samarbetspartners 
för försäljning och marknads
föring av sina produkter. Målet 
är att använda detta nätverk för 
att kunna lansera de ledande 
produktkandidaterna Xlucane 
och Spherotide samt över tid 
ytterligare produkter. Det är 
kritiskt för Xbrane att etablera 
partners som är starka lokalt 
och kan realisera den fulla 
försäljningspotentialen för de 
respektive produkterna i sin 
marknad. 
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Xlucane är en ranibizumab biosimilar (originalläkemedel 
Lucentis®) som används i behandling av åldersrelaterad 
makuladegeneration (AMD), diabetesrelaterad makula
ödem (DME) och diabetesretinopati samt retinal venock
lusion (RVO). Originalprodukten genererade under 2018 
en årlig försäljning på 35 miljarder SEK1, 2 och kommer att 
förlora sitt patentskydd i juni 2020 i USA samt under första 
kvartalet 2022 i Europa. 

Xbrane har slutfört utvecklingen av  produktions pro  
cessen för Xlucane i kommersiell skala och kunnat påvisa 
hög likhet jämfört med originalläkemedlet Lucentis® på ba
sis av en panel av över 30 invitro analysmetoder i enlighet 
med riktlinjer från EMA (motsvarigheten till läkemedelsver

ket i Europa) och FDA. 
Xlucane har även påvisat ekvivalent tolerabilitet och 

farmakokinetisk profil jämfört med Lucentis® invivo, i en 
studie som innefattade 16 kaniner. Xbrane har ingått ett 
samarbetsavtal med STADA för utveckling och kommersiali
sering av Xlucane i Europa, USA samt ett antal marknader i 
Mellanöstern och Asien Stillahavsregionen. I enlighet med 
avtalet delar Xbrane och STADA på de kommande utveck
lingskostnaderna för Xlucane samt vinsterna som gene
reras vid försäljning 50/50. Xbrane ansvarar för utveckling 
av produkten fram tills marknadsgodkännande, STADA 
ansvarar för försäljning och marknadsföring.

Xbrane initierade i april 2019 den registreringsgrun
dande fas III studien som kommer att innefatta cirka 600 
patienter med våta formen av åldersrelaterad makulade
generation. Det primära syftet med studien är att studera 
effekten i termer av synförbättring hos Xlucane jämfört 
med original läkemedlet Lucentis®. Data från det primära 
effektmåttet i studien förväntas kunna rapporteras under 
andra kvartalet 2020.

Xlucane

Portfölj av produktkandidater

PORTFÖLJ
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PORTFÖLJ PORTFÖLJ

1) Novartis bokslutskommuniké 2018.

2) Roche bokslutskommuniké 2018.

3) UCB bokslutskommuniké 2018.

4) Shire bokslutskommuniké 2018.
5)    https://www.iqvia.com/en/institute/reports/advancingbiosimilarsustainabilityineurope

6) BMS bokslutskommuniké 2018

Produktportfölj

Produkt Biosimilar till Primär indikation Försäljning för origi-
nalläkemedel, 2018 
(miljarder SEK)

Patentutgång för 
originalläkemedel

Utvecklingsfas

Xlucane Ranibizumab 
(Lucentis®)

Våt åldersrelate
rad makulade
generation
Diabetesrelate rade 
ögonskador 
Retinal venock
lusion

351,2 2022 (Europa)
2020 (USA)

FDA och den centrala etiska 
kommittén i USA har i januari 
2019 accepterat Xbranes an
sökan om initiering av Xplore. 
Registreringsgrundande fas 
III studie inledes under april 
2019

Xcimzane Certolizumab 
pegol  
(Cimzia®)

Reumatoid artrit
Axial spondylartrit 
Psoriasisartrit
Psoriasis 
Crohns sjukdom

143 2024 (Europa  
och USA)

Preklinisk fas

Xoncane Pegaspargase 
(Oncaspar®)

Akut lymfatisk 
leukemi

24 Utgånget Preklinisk fas

Spherotide Triptorelin  
(Decapeptyl®)

Prostatacancer
Bröstcancer
Endometrios
Myom

45 Utgånget Preklinisk fas gentemot Euro
pa och USA
Marknadsgodkännande 
och pågående försäljning i 
Mellanöstern

Xdivane Nivolumab 
(Opdivo®) 

Hudcancer, 
Lungcancer, Njur
cellscaner, Huvud 
och halscancer, 
urinblåse och 
urinvägscancer, 

546 20262030 
beroende på land

Preklinisk fas
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Marknaden för biosimilarer

Vad är biologiska läkemedel?
Biologiska läkemedel är högeffektiva proteinläkemedel 
som tillverkas i levande celler. Genom utvecklingen av 
hybridDNAteknik i slutet av 1970talet, växte biologiska 
läkemedel fram som en ny källa till mediciner. Sedan dess 
har biologiska läkemedel revolutionerat behandlingen av 
allvarliga sjukdomar såsom diabetes, MS, cancer och, mer 
nyligen, även artrit samt hud och ögonsjukdomar.

De proteiner som utgör aktiva substanser (API:er) i biolo
giska läkemedel är mycket större och mer komplexa jämfört 
med de vanligtvis små molekyler som framställs genom 
kemisk syntes. En liten molekyl, som t.ex. Aspirin®, väger 
180 Dalton, jämfört med ranibizumab, den aktiva substan
sen i Lucentis®, som har en massa på 48 000 Dalton. 

Vad är biosimilarer?
Biosimilarer är godkända läkemedel som liknar en biologisk 
referensprodukt med avseende på kvalitet, säkerhet 
och verkan. De godkänns på hårt reglerade marknader 
såsom i EU och i USA genom strikt lagstiftning efter att de 
ursprungliga referensprodukterna förlorat sitt patentskydd. 
Utvecklingen av biosimilarer kräver omfattande expertis 
i proteinuttryck, rening, analysmetoder samt kliniskt och 
regulatoriskt.

Utveckling och tillverkning av biosimilarer
På grund av storleken, den komplexa strukturen och de 
levande cellsystem från vilka de utvecklats kräver utveck
lingen och tillverkningen av biosimilarer oerhört mycket 
tid, arbete och expertkunskap. Baklängeskonstruktion, 
eller ”reverse engineering”, av dessa läkemedel blir ännu 

MARKNAD

»Eftersom biosimilarer skapar konkurrens och vanligtvis är 
prissatta 20–40 procent lägre än ursprungsläkemedlen bidrar 
de till att minska kostnaderna för vårdgivarna och, sålunda, till 
att göra dessa läkemedel tillgängliga för fler patienter.«
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MARKNAD

svårare på grund av de naturliga variationer som uppstår i 
dessa biologiska molekyler. Den grundläggande principen 
i utvecklingen av biosimilarläkemedel är likheten med det 
etablerade referensläkemedlet. För att klara detta måste till
verkaren av biosimilaren garantera att läkemedlets kvalitet, 
säkerhet och verkan är jämförbara med den biologiska refe
rensprodukten. En liten molekyl kan beskrivas och jämföras 
med ursprungsmolekylen in vitro och på så sätt fastställas 
vara en exakt kopia. Så är inte fallet med proteiner, där olika 
analysmetoder måste användas för att beskriva proteinet 
och påvisa så stor likhet, eller biosimilaritet, som möjligt 
jämfört med ursprungsläkemedlet. Den tid som krävs för 
att färdigutveckla en biosimilar är, i genomsnitt, sex till sju 
år. På grund av komplexiteten med att utveckla och tillverka 
biosimilarer finns det endast ett begränsat antal företag i 
världen som har kunskapen och kapaciteten att utveckla 
och tillverka dessa läkemedel, i synnerhet om det handlar 
om att uppfylla de strikta regleringar som tillämpas i Europa 
och i USA.

Godkännande av biosimilarer
Medan EU började arbeta på processen för att godkänna 
biosimilarer redan 2004/2005 har det amerikanska regel
verket endast funnits på plats sedan slutet av 2010. Den 

första biosimilaren godkändes i EU år 2006, medan det tog 
ytterligare nio år innan USA godkände sin första biosimilar 
år 2015. Biosimilarläkemedel kräver långt mer omfattande 
investeringar i form av tid och arbete för att bli godkända 
jämfört med konventionella generiska läkemedel. För att bli 
godkänd måste tillverkaren av en biosimilar påvisa liknande 
kvalitet, säkerhet och verkan för biosimilaren som för det 
ursprungliga biologiska läkemedlet. Detta görs genom 
omfattande analystester och kliniska studier.

Marknaden för biosimilarer
Medan biologiska läkemedel är synnerligen effektiva för 
behandling av svåra sjukdomar är de samtidigt mycket 
kostsamma, vilket utgör en ekonomisk börda för sjuk
vårdssystemen även i rika, utvecklade länder. Eftersom 
biosimilarer skapar konkurrens och vanligtvis är prisatta 
20–40 procent lägre än ursprungsläkemedlen bidrar de till 
att minska kostnaderna för vårdgivarna och, sålunda, till att 
göra dessa läkemedel tillgängliga för fler patienter. Fram 
till år 2022 uppskattar vi att patent för biologiska läkemedel 
med sammanlagda årliga intäkter på cirka 100 miljar
der EUR kommer att löpa ut1. Den globala marknaden för 
biosimilarer förväntas växa med 30 procent2 per år, under 
de kommande åren.

1)  https://www.iqvia.com/en/institute/reports/advancingbiosimilarsustainabilityineurope

2)  Biosimilars: Global Markets, April 2018, BCC Research
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Marknaden för Xlucane

Lucentis® med molekylen ranibizumab används för att 
behandla våt åldersrelaterad makuladegeneration samt 
diabetesrelaterade ögonsjukdomar. Sjukdomarna påverkar 
ögats gula fläck, makula, vilken är det centrala området på 
näthinnan där detalj och kontrastseendet sitter. Förändring
ar i gula fläcken kallas för makuladegeneration och ger en 
gradvis förlust av det centrala seendet. Den vanligaste or
saken är åldersrelaterad och sjukdomstillståndet kallas då 
åldersrelaterad makuladegeneration och är, efter gråstarr, 
den klart största orsaken till synnedsättningar hos personer 
över 70 år och en av de främsta sjukdomsrelaterade anled
ningarna till blindhet. Det finns två olika former av åldersre
laterad makuladegeneration, torr och våt. Den våta formen 
uppstår när defekta blodkärl bildas under näthinnan. Dessa 
blodkärl blöder och läcker vätska, vilket orsakar svullnad 
och leder till betydande synförlust och bildförvrängning. 
Om det inte behandlas i tid bildas ett ärr under gula fläcken 
och det centrala synfältet inklusive detaljseendet riskerar att 
förloras. 

Prevalensen för våta formen av åldersrelaterad maku
ladegeneration och diabetesrelaterad makulaödem 
uppskattas till cirka 18 miljoner individer globalt1. Bolaget 
uppskattar vidare att cirka 1,5 miljoner patienter2 genomgår 
behandling med godkända VEGFahämmare för oftalmo
logiskt bruk i Europa och USA medan majoriteten av de 
drabbade personerna i resten av världen går obehandlade. 

Behandlingar 
Den främsta behandlingen vid våt åldersrelaterad makula
degeneration är så kallade VEGFahämmare som injiceras 
i ögats glaskroppsrum och där binder in till tillväxtfaktorn 
VEGFa och därmed hämmar tillväxten av de defekta 
blodkärlen som orsakar synnedsättningen. De godkända 
VEGFahämmarna för behandling av dessa ögonsjukdo
mar är Lucentis® och Eylea®. I genomsnitt ges 46 doser 
per år och patient både för Lucentis® och Eylea®3 till ett 
genomsnittligt pris på cirka 7 000 SEK per dos i Europa 
och cirka 16 000 SEK per dos i USA.4 VEGFahämmarna 
för behandling av ögonsjukdomar genererade under 2018 
en global försäljning på cirka 94 miljarder SEK varav Lu
centis® stod för cirka 35 miljarder SEK och Eylea® cirka 
59 miljarder SEK.5,6,7 Utöver detta används även läkemed
let Avastin®, en VEGFahämmare godkänd för behandling 
av vissa cancerindikationer, i vissa regioner, på grund av 
kostnadsfördelen.

Xbrane har satt ett försäljningsmål på Xlucane på 3,5 
miljarder SEK tre år efter lansering, varav cirka 1 miljard 
SEK skulle genereras som licensintäkt till Xbrane efter 
produktions och försäljningskostnader samt vinstdelning 
med partners.

1) Epidemiology of  agerelated macular degeneration (AMD): associations with cardiovascular disease phenotypes and lipid factors Katie L. Pennington and Margaret 
M.DeAngelis. Antiangiogenic drugs in the management of  ocular diseases: Focus on antivascular endothelial growth factor Yukio Sassa and Yasuaki Hata Epidemio
logy of  diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss Ryan Lee, Tien Y. Wong, and Charumathi Sabanayagam.

2) Baserat på antal doser sålda på årsbasis från IQVIA samt genomsnittligt antal doser per patient och år.

3) Årsrapport 2017, Svenska makularegistret.

4) IMS Health.

5) Novartis bokslutskommuniké 2018

6)  Regeneron bokslutskommuniké 2018

7) Roche bokslutskommuniké 2018

8)  Baserat på antal doser sålda på årsbasis från IQVIA samt genomsnittligt antal doser per patient och år. Inklusive uppskatta antal patienter som går på behandling 
med Avastin.

MARKNAD
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Prevalens och behandling av våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) samt diabetesrelaterad makulaödem (DME)
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Sjukdomstillstånd: Ögonsjukdomar; ålders relaterad 
makuladegeneration (våta formen) (Wet AMD), 
diabetesrelaterad makulaödem och diabetesretinopati 
(DME), retinal venocklusion (RVO)

Prevalens: 18 miljoner patienter (Wet AMD, DME)1

Behandlade patienter: 2,52,7 miljoner patienter8

Marknad 2018: 94 miljarder SEK4,5,6

MARKNAD
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Xbranes är ett kunskapsintensivt bolag och dess medarbe
tare utgör den viktigaste tillgången och nyckeln till Bolagets 
framgång. Som ett tillväxtbolag inom biotech präglas 
Xbrane av innovation och entreprenörskap.

Xbrane hade på balansdagen 28 anställda, varav 19 vid 
huvudkontoret och forskningslaboratoriet i Solna och 9 an
ställda i det italienska dotterbolaget i Milano. Bland Xbranes 
medarbetare finns en mångfald i form av över 11 nationali
teter och språk, kulturer och kompetenser som sträcker sig 
över en mängd områden inom forskning och utveckling och 
produktionsteknik.

Trots att Xbrane är ett litet bolag sett till antalet anställda, 
har Bolaget byggt upp en struktur där den bolagskritiska 

kompetensen finns bland dess medarbetare. För andra 
stödfunktioner exempelvis regulatorisk rådgivning och till
verkning har Bolaget valt att anlita sig av externa konsulter 
och samarbetspartner. Detta i syfte att säkerställa tillgång 
till ytterligare expertkompetens, samt för att minimera 
kostnader och upprätthålla önskad flexibilitet. En sådan 
organisationsstruktur möjliggör att resurser kan allokeras 
efter behov samt att rätt expertis kan tas in vid rätt tillfälle. 

Under 2018 var strax över hälften av Bolagets medarbeta
re kvinnor. Kvinnor i koncernledningen utgjorde 33 procent.

Xbranes arbetssätt är resultatorienterat och årligen 
fastställs gruppmål som Bolaget arbetar efter. Individuella 
mål sätts i relation till Bolagets övergripande mål och revi

Organisation och medarbetare

ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Organisationsschema

Ansvarig för  Biosimilarer/

vice VD

Siavash Bashiri 

Teknisk chef

David Vikström 

Ansvarig för  

klinisk verksamhet

Dina Jurman 

Ansvarig för 

 Långtidsverkande 

 injicerbara läkemedel

Paolo Sarmientos

Finanschef

Susanna Helgesen

VD /IRansvarig

Martin Åmark 
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ORGANISATION OCH MEDARBETARE

 Kvinnor – 2 st

 Män – 4 st

 Kvinnor – 15 st

 Män – 13 st

 Forskning och utveckling – 22 st

 Administration – 5 st

 Försäljning – 1 st

 Doktorsexamen – 16 st

 Universitetsexamen – 11 st

Könsfördelning anställda Könsfördelning koncernledning

PersonalfördelningUtbildningsnivå

Totalt äger Bolagets anställda,  

ledning och styrelse 17%  

av Xbranes utestående aktier

17%

deras årligen. Genom att tydligt skapa en målbild för både 
Bolaget och medarbetare skapas en miljö där med arbetare 
känner arbetsglädje, engagemang och att personlig 
utveckling prioriteras.

För varje anställd finns en utbildningsplan där ständig 
kompetensutveckling eftersträvas och säkerställer att 
Bolaget har den kompetens som krävs för varje uppgift. 
Samtliga medarbetare genomgår ett företagsövergripande 
utbildningsprogram. Detta program omfattar bland annat 
allmän orientering i Bolagets verksamhet och processer, 
regler och förordningar, kvalitetssystem och säkerhetsrela
terade frågor.

Aktieinnehav och aktiesparprogram
I Bolagets aktiesparprogram, LTIP 2018, som lanserades 
2018 deltog cirka 50 procent av de anställda och den 
totala teckningsgraden var 35 procent. Mer information om 
aktiesparprogrammet finns i förvaltningsberättelsen samt 
i not 5. 

En klar majoritet av Bolagets medarbetare har ett aktie
innehav i Xbrane och totalt ägde Bolagets medarbetare, 
ledning och styrelse cirka 17 procent av Bolagets uteståen
de aktier vid publicering av denna årsredovisning. 

Per 31 december 2018

Per 31 december 2018

Per 31 december 2018

Per 31 december 2018
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Styrelseordförande har ordet

ORDFÖRANDE-ORD

Kära aktieägare, 

När jag tillträdde som styrelseordförande i april 2018 
inledde vi en strategisk översyn av Xbrane. Vi insåg tidigt 
behovet av att fokusera verksamheten för att kunna uppnå 
en verklig spetskompetens inom ett område. Efter denna 
översyn kom styrelsen i september 2018 fram till att Xbra-
nes strategiska fokus framgent ska ligga inom utveckling 
av biosimilarer. Xbrane beslutade därmed att bredda samt 
accelerera utvecklingen av vår biosimilarportfölj. Xbrane 
har inom biosimilarutveckling en unik patenterad tekno-
logiplattform, ledande kompetens, vilket påvisats genom 
samarbetsavtalet som ingicks med STADA i juli 2018, och 
en ledande produktkandidat i Xlucane med stor kommer-
siell potential. Vidare är biosimilarmarknaden attraktiv 
med relativt låg utvecklingsrisk, stark tillväxt och möjlighet 
till hög lönsamhet. Vi tror fortsatt på vår ledande lång-
tidsverkande generikaprodukt, Spherotide, och är fast 
beslutsamma att utveckla produkten vidare, men kommer 
strategiskt att fokusera på biosimilarer i vår prekliniska 
produktportfölj. 

Med ett uttalat strategiskt fokus på biosimilarer, är vår klara 
ambition att bli en världsledande utvecklare. Vi kommer att  
bygga upp kompetens över en bred produktportfölj och 
därmed bredda vår teknologiska plattform från produktion 
i värdceller av formen E.coli till mammalieceller. Detta är 
ett steg vi nu tar och därför är utvecklingen av Xdivane 
(nivolumab (Opdivo®) biosimilar) särskilt viktig. Opdivo® är 
en immunoonkologisk produkt som under de senaste åren 
har revolutionerat behandlingen av flera olika cancerformer. 
Marknaden för Opdivo®  känner jag mycket väl till då jag 
ledde lanseringen av Opdivo®  i stora delar av världen. Det 
är en produkt som idag säljer för 54 miljader SEK1 årligen 

och som kommer att växa ytterligare fram till att de huvud-
sakliga patenten går ut 2026-2030 beroende på land. Xbra-
ne är bland de första utvecklarna i världen att utveckla en 
biosimilar på Opdivo®  och vi är övertygade att vi kommer 
att kunna göra en meningsfull skillnad för cancerpatienter 
världen över med ett mer kostnadseffektivt alternativ. 

Jag anser att vi har en mycket stark grund att stå på i nästa 
steg, framförallt med  Xlucane och samarbetet med STADA, 
vår kostnadseffektiva teknologiska plattform, vår kompe-
tens samt vår prekliniska portfölj. Jag känner full komfort 
kring att vi tillsammans med STADA, ska kunna lansera Xlu-
cane enligt plan år 2022. Xlucane riktar sig mot ett enormt 
medicinskt behov där bara en liten del av patienterna glo-
balt får behandling. Vi känner full komfort att vi tillsammans 
med våra partners kommer att nå vårt försäljningsmål på  
3,5 miljarder SEK tre år efter lanseringen. Jag är övertygad 
om att Xbrane inom en snar framtid kommer att vara en av 
världens ledande biosimilarutvecklare, som driver innova-
tionen mot kostnadseffektiv utveckling och produktion.

Tack för ert fortsatta stöd, 

Anders Tullgren
Styrelseordförande

1)  Bristol-Myers Squibb Bokslutskommuniké 2018
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Styrelse

Anders Tullgren 

Styrelseordförande sedan 2018. 

Ordförande i Ersättningskommittén och i Transak-
tionskommittén. 

Född: 1961 

Utbildning: Magisterexamen i Farmaceutisk veten-
skap, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Över 30 års global erfarenhet 
inom medicinindustrin och har haft seniora ledar-
skapspositioner i USA, Tyskland, Frankrike och i 
Norden. Senaste som VD för den inter- kontinentala 
delen av Bristol Myers Squibb med ansvar för över 
30 länder, 5 000 anställda och en omsättning på 
över 20 miljarder SEK.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Biotoscana 
Investments S.A., Symphogen AS och Branding 
Science Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för 
den interkontinentala delen av Bristol Myers Squibb. 
Styrelseledamot  Trialbee AB

Aktier: 45 695

Teckningsoptioner: 49 285

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och större aktieägare. 

STYRELSE

Saeid Esmaeilzadeh

Styrelseledamot sedan 2018,  
fd Styrelseordförande 2008-2018. 

Ledamot i Ersättningskommittén och i Trans-
aktionskommittén. 

Har avböjt omval vid årsstämman 2019.

Född: 1974 

Utbildning: Adj. professor i materialkemi

Disputerade vid Stockholms universitet år 2000. 
Utsågs 2002 till Sveriges yngsta docent. 

Arbetslivserfarenhet: Mottagit ett stort antal priser 
och utmärkelser för sin forskning och insatser som 
entreprenör. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Build-r AB. 
Styrelseledamot i Diamorph AB (publ), Sdiptech AB 
(publ), Serendipity Group AB, IRRAS AB, Nextseal 
AB, Almi Invest GreenTech AB, Dr. Saeid AB, Tillito 
AB och Sdip A AB. Styrelsesuppleant i Serendip 
Invest AB, Leonova CONSULTING AB, Swecure Eu-
rope AB, Swecure IPR AB, Serendipity Innovations 
AB, DynaSeal LCT AB och Serendipity Ventures AB.

Tidigare uppdrag (senaste 5 åren) Styrelseord-
förande i S. Professional AB. Styrelseledamot 
i Swedish Pharma Aktiebolag, Vascuring AB, 
Episurf  Medical AB, Slutplattan DOLIA 97844 AB, 
Juno Ekonomi AB, Premune AB (publ), Swecure 
AB (publ), Abera Bioscience AB, Nextmune MC 
AB, Nextmune HoldCo AB, Serendipity Ixora AB 
(publ), Auremune AB, Premune IPR AB, Intelligent 
Art AB, Sista versen 42619 AB (f.d. Serendipity 
Tretton37 AB) och Nextmune AB. Styrelsesupp-
leant i OrganoClick AB. Serendipity ATS AB, Voff  
Science AB, VZL Vilande AB och Sdip Stucco AB. 
Extern firmatecknare i Stockholms Hiss- & Elteknik 
Aktiebolag.

Aktier: 994 293 (direkta innehav 43 971, indirekta 
innehav 950 322).

Ej oberoende i förhållande till Bolaget, dess led-
ning och större aktieägare.

Giorgio Chiriví 

Styrelseledamot sedan 2016.

Ordförande i Revisionskommittén och ledamot i 
Ersättningskommittén.

Född: 1961

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi och före-
tagsekonomi, University Luigi Bocconi, Italien.

Arbetslivserfarenhet: Bakgrund inom revision men 
har de senaste 30 åren arbetat inom investment 
banking. Lång styrelse karriär med styrelseupp-
drag i över 15 bolag senaste 20 åren. 

Övriga uppdrag: Chef för strategisk spridning på 
UBI Corporate & Investment Banking. Styrelseleda-
mot i Axxam SpA. Medlem i investeringskommittén 
på Azimut Libera Impresa (private equity fond).

Aktier: 4 500

Teckningsoptioner: 3 000

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och större aktieägare. 
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STYRELSE

Maris Hartmanis

Styrelseledamot sedan 2015. 

Ledamot i Ersättningskommittén och ledamot i Revisionskommittén. 

Född: 1953

Utbildning: Teknologie doktor och docent i biokemi.

Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från  Life

Science-industrin med ledande positioner som VD, FoU-chef  samt 
styrelseuppdrag. Bred erfarenhet av stora organisationer och mindre 
nystartade företag. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Hartmanis & Partners AB, i 
stiftelsen FINGERS Brain Health Institute. Styrelseledamot i BioLamina AB 
och XSpray Pharma AB (publ).

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Extern verkställande direktör i Medivir 
Aktiebolag. Styrelseledamot och VD i BioPhausia AB. Styrelseledamot i 
Vitrolife AB, Karolinska Institutet Innovations AB, Glycovisc Biotech AB, 
Medivir Personal AB, Cross Pharma AB, Altesse AB och Astor Pharma AB, 
Applied Photophysics Ltd. Innehavare i Hartmind (enskild firma).

Aktier: 10 000

Teckningsoptioner: 2 250

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare. 

Alessandro Sidoli

Styrelseledamot sedan 2016. 

Ledamot i Transaktionskommittén. 

Har avböjt omval vid årsstämman 2019.

Född: 1959

Utbildning: Magisterexamen i biologi.

Arbetslivserfarenhet: Bakgrund som biologiforskare med engage-
mang och styrelseuppdrag inom biokemiska branchorganisationer 
samt grundare av affärs ängelnätverket Italian Angels for Biotech. 

Övriga uppdrag: VD för Axxam SpA och för IMAX Discovery GmbH. 
Medlem av ledningsgruppen i Rare Partners. Vice VD och styrelseord-
förande i Italian Angels for Biotech samt styrelseledamot i Federchimi-
ca (nationell myndighet i Italien för kemisk industri).

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Externautics 
SpA samt styrelseordförande i Assobiotec (nationell myndighet i Italien 
för bioteknikutveckling)/Federchimica

Aktier: 76 885

Teckningsoptioner: 3 000

Konvertibler: 13 221

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare. 

Karin Wingstrand

Styrelseledamot sedan 2015. 

Ledamot i Revisionskommittén.

Född: 1957

Utbildning: Magisterexamen i farmaceutisk vetenskap.

Arbetslivserfarenhet: Lång och gedigen erfarenhet från den internationella 
läkemedelsindustrin med ledande befattningar inom regulatorisk-, frama-
ceutisk- och analytisk FoU, projektledning samt klinisk utveckling. Har varit 
Vice President och vice VD för klinisk utveckling på AstraZeneca.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Mevia AB, T-bolaget AB, Aqilion AB, 
Winkon Holding AB och Xintela AB

Tidigare uppdrag (de senaste 5 åren): Styrelseledamot i Swecure AB 
(publ) och Adenovir Pharma AB

Aktier: 16 868

Teckningsoptioner: 3 000

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Peter Edman 

Styrelseledamot sedan 2015. 

Ledamot i Transaktionskommittén. 

Född: 1954

Utbildning: Farmacie doktor och docent i biokemi, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet av läkemedelsutveckling från 
läkemedelsindustrin och har haft en rad ledande forskningsbefattning-
ar inom Orexo, Sobi, Biovitrum, AstraZeneca, Astra och Pharmacia. 
Tidigare laborator vid Läkemedelsverket och varit professor i läkeme-
delsformulering  och adjungerad professor i läkemedelsadministrering 
vid Farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Edman life Science AB.

Tidigare uppdrag (senaste 5 åren): Chef Scientific Officer i Orexo AB 
och chef  för R&D och Senior vetenskaplig rådgivare i Orexo AB och 
styrelseledamot i Biolipox AB och Mind the Byte (Privat bolag i Spanien).

Aktier: 10 500

Teckningsoptioner: 2 250

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare. 
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Martin Åmark

VD sedan 2015. IR-ansvarig sedan 2019.

Född: 1980 

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell 
ekonomi samt en MBA.

Tidigare befattningar: Bakgrund som manage-
mentkonsult på Bain & Co där han under åtta 
år arbetade med företagsförvärv, strategi- och 
organisationsarbete inom olika industrier bland 
annat läkemedels- och Life science-industrin. 

Aktier: 129 394

Teckningsoptioner: 24 000

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och större aktieägare.

Siavash Bashiri

Ansvarig för biosimilarier och Vice VD sedan 
2015

Född: 1983

Utbildning: Civilingenjörsexamen i molekylär 
bioteknik. 

Tidigare befattningar: Erfarenhet inom inter-
nationell försäljning av läkemedelsprodukter 
på Agilent Technologies samt olika roller inom 
affärsutveckling och försäljning på IBM och 
Oriflame. VD för Xbrane 2012-2015. 

Aktier: 100 330

Teckningsoptioner: 7 000

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och större aktieägare. 

Susanna Helgesen

Finanschef  sedan 2017

Född: 1985

Utbildning: Magisterexamen i Företagsekonomi. 

Tidigare befattningar: Bakgrund som aktie-
analytiker och med olika befattningar inom 
börsnoterade globala råvarubolag. CFO/IR 
på Dome Energy, 2015-2016. IR-ansvarig på 
Xbrane 2017-2019.

Aktier: 10 000

Teckningsoptioner: 24 000

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och större aktieägare. 

Koncernledning

LEDNING
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Paolo Sarmientos

Ansvarig för långtidsverkande injicerbara läke-
medels sedan 2015

Född: 1957

Utbildning: Ph.D. i bioorganisk kemi.

Tidigare befattningar: Över 25 års erfarenhet 
från ledande befattningar inom läkemedelsin-
dustrin bl a på Pfizer, Genetica och Menarini. VD 
och medgrundare av Primm S.r.l. 

Aktier: 395 919

Konvertibler: 74 054

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och större aktieägare.

David Vikström

Teknisk chef  sedan 2014

Född: 1977

Utbildning: Ph.D. Biokemi.

Tidigare befattningar: Närmare 15 års erfaren-
het av högkvalitativ proteintillverkning. Forskning 
inom expressionssystem för proteiner i E.coli 
och har publicerat ett flertal artiklar i vetenskap-
liga tidskrifter. Har arbetat med forskning och 
utveckling på Xbrane sedan 2010.

Aktier: 29 993

Teckningsoptioner: 24 000

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och större aktieägare. 

Dina Jurman

Ansvarig för kliniska studier sedan 2017

Född: 1982

Utbildning: Magisterexamen i Biomedicin.

Tidigare befattningar: 12 års erfarenhet inom 
läkemedels- och biotechindustri, senast som 
Director Clinical Operations på ett full service 
CRO. Innehar mångsidig erfarenhet av kliniska 
prövningar från uppstartsbolag till globala 
läkemedelsbolag och har arbetat med protein-
läkemedel, småmolekyler liksom avancerade 
terapier och medicinteknik.

Aktier: 420

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och större aktieägare. 

LEDNING LEDNING
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Aktien och ägarförhållanden

Generell information
Xbraneaktien (STO:XBRANE) är sedan 3 februari 2016 lis-
tad på Nasdaq First North Stockholm under bolagsnamnet 
Xbrane Biopharma. Xbranes börsvärde var vid årets slut 
290 miljoner SEK. Sedan listningen i februari 2016 har ak-
tiekursen stigit med 8 procent. Under 2018 var den högsta 
stängningskursen 84,17 SEK den 15 januari och den lägsta 
var 39,91 SEK den 7 juni 2018. 

Enligt Xbranes bolagsordning per den 31 december 
2018 ska aktiekapitalet utgöra lägst 500 000 kronor och 
högst 2 000 000 kronor, fördelat på minst 2 200 000 aktier 
och högst 8 800 000 aktier.

Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk lag 
och är de nominerade i SEK. Aktierna är fullt betalda och 

fritt överlåtbara. Bolagets aktier är registrerade i ett avstäm-
ningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
Registret förs av Euroclear Sweden AB. Inga aktiebrev har 
utfärdats för Bolagets aktier.

Aktiekapital
Vid årsskiftet var det totala antalet utestående aktier i Xbrane 
6 329 239. Bolaget har endast en aktieklass. Varje stamaktie 
berättigar till en röst. Ökningen av antalet aktier och röster 
beror på en nyemission om 41 857 aktier samt konvertering 
av konvertibellån om 330 612 aktier. Vid årsskiftet uppgick 
aktiekapitalet till 1 419 TSEK, fördelat på 6 329 239 aktier 
med ett kvotvärde om cirka 0,2242 SEK per aktie.
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Förändring av  

aktiekapital
Totalt 

aktiekapital

2018 Konvertering av konvertibellån 0,2242 330 612 6 329 239 74 119 1 418 927

2018 Nyemission 0,2242 41 857 5 998 627 9 384 1 344 808

2017 Nyemission 0,2242 16 500 5 956 770 3 699 1 335 425

2017 Konvertering av konvertibellån 0,2242 528 986 5 940 270 118 591 1 331 725

2017 Nyemission 0,2242 655 738 5 411 284 147 007 1 213 134

2016 Konvertering av konvertibellån 0,2242 132 232 4 755 546 29 644 1 066 127

2016 Aktiesplit 10:1 0,2242 2 393 024 4 623 314 536 483 1 036 483

2015 Bonus issue  - - 2 230 290 399 100 500 000

2015 Aktiesplit 10:1 - - 2 230 290 - 100 900

2015 Nyemission 0,4524 1 989 223 029 900 100 900

2014 Aktiesplit 10:1 - - 221 040 - 100 000

2014 Nyemission 4,5241 11 052 22 104 50 000 100 000

2013 Minskning av aktiekapital - - 11 052 -355 200 50 000

2013 Minskning av aktiekapital - - 11 052 -700 000 405 200

2013 Bolagsbildning 100 9 824 11 052 982 400 1 105 200

Aktiekursens utveckling och omsättning

Genomsnittlig dagsom sättning för Xbraneaktien på Nasdaq First North uppgick under 2018 till 821 TSEK (1 490).  Under 2018 omsattes 

dagligen i genomsnitt 13 930 Xbraneaktier på Nasdaq First North.

– OMX PI (2018)    – Slutkurs    n Omsatt
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Namn Antal aktier Ägarandel, %

Serendipity Group AB 683 329 10,80%

Paolo Sarmientos 395 919 6,26%

Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 343 879 5,43%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 193 060 3,05%

Swedbank försäkring 140 070 2,21%

Martin Åmark 111 890 1,77%

Christer Skogum 111 800 1,77%

Siavash Bashiri 87 294 1,38%

Jan-Willem De Gier 84 083 1,33%

Magnus Tillberg 77 000 1,22%

Summa 10 största aktieägare 2 228 324 35,21%

Summa övriga aktieägare 4 100 915 64,79%

Totalt 6 329 239 100,00%

Aktier via utestående antal optioner 324 571

Totalt antal aktier inkl. optioner 6 653 810

Xbrane hade per 31 december 2018 totalt cirka 2 700 aktieägare. Antal utestående aktier uppgick till 6 329 239.  
De tio största ägarna vid periodens utgång visas i tabellen nedan1.

Aktieägare

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för räkenskaps året 2018. 

Aktieanalytiker
Nordea Dan Johansson
Vator Securities Lars Hevreng
Edison John Savin

Om Xbraneaktien
Listning Nasdaq First North
Antal aktier 6 329 239
Börsvärde på balansdag 291 MSEK
Kortnamn XBRANE
ISIN-kod SE0007789409
 

Investor relationskontakt
För mer information om Xbrane vänligen besök  
xbrane.com eller kontakta Martin Åmark,
 Ansvarig för Investor Realations  
+46 763 09 37 77. 

AKTIEÄGARE OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

1) Modular Finance. Baseras på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare.



28 XBRANE BIOPHARMA  |  ÅRSREDOVISNING 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Xbrane 
Biopharma AB (publ), med organisationsnummer 
556749-2375, avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 1 januari 2018 till och med 31 december 
2018.

Xbrane äger 100 procent av Primm Pharma s.r.l..

Koncernstruktur
Koncernens struktur beskrivs i figuren ovan, med uppgift 
om koncernbolagens namn, säte och organisationsnum-
mer, samt Xbranes ägarandel i dotterbolaget.

Allmänt om verksamheten 
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag som utvecklar 
biosimilarer. Målet är att tillgängliggöra svårtillverkade 
läkemedel till världens befolkning baserat på unika tekno-
logiplattformar som möjliggör kostnadseffektiv produktion. 
Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform 
med upp till 12 gånger1 högre produktivitet jämfört med 
standardsystem vid E.coli produktion. 

Xbranes ledande produktkandidat inom segmentet biosi-
milarer är Xlucane. Xlucane är en ranibizumab biosimilar 
(originalläkemedlet Lucentis®) som används i behandling 
av olika ögonsjukdomar, främst våta formen av åldersrelate-
rad makuladegeneration. Vidare har Xbrane en pre-klinisk 
produktportfölj på totalt fem produkter under utveckling, 
varav Spherotide är längst gången i utvecklingen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Xlucane
Samarbetsavtal med STADA
Xbrane ingick under 2018 ett samarbetsavtal med STADA 
gällande utvecklingen av Xlucane. I enlighet med avtalet 
mottog Xbrane en betalning på 7,5 miljoner EUR vid signe-
ringen av avtalet. Xbrane och STADA delar utvecklingskost-
nader och kommande vinster från försäljning hänförliga till 
Xlucane lika. Xbrane kommer att ansvara för utveckling av 

produkten fram till att ansökan för marknadsgodkännande 
till EMA och FDA är inskickad samt för att tillhandahålla den 
färdiga farmaceutiska produkten. STADA kommer sedan 
att inneha marknadsgodkännandet och vara ansvarig för 
försäljning och marknadsföring av produkten.

In-vivo studie
Vid en in-vivo studie med 16 nya zeeländska vita kaniner 
uppvisade Xlucane motsvarande tolerabilitet och farma-
kokinetisk profil i både serumet och i glasögonskroppen 
jämfört med referensprodukten Lucentis®.

Ansökan om klinisk studie
Xbrane har skickat in sin första nationella kliniska pröv-
ningsansökan till FDA i USA för starten av Xplore studien, 
som avser Xlucane. Xplore studien är en fas III studie som 
är utformad för att bekräfta biosimilaritet gällande säker-
het, effekt och immunogenicitet för Xlucane jämfört med 
Lucentis®. Fas III studien kommer även att ligga till grund 
för ansökan om marknadsgodkännande. Studien utförs av 
Syneos som är en global aktör inom CRO med omfattade 
erfarenhet inom oftalmologi.

Spherotide
Utlicenseringsavtal med CR Pharma för Spherotide i Kina
Xbrane och CR Pharma ingick ett utlicenseringsavtal i 
början av 2018 som ger CR Pharma exklusiva rättigheter att 
marknadsföra och sälja Spherotide i Kina. Xbrane erhöll en 
licensavgift om 1,6 miljoner USD vid signeringen av avtalet. 
Liknande licensavgifter kommer erhållas allteftersom avta-
lade milstolpar uppnås,  fram till marknadsgodkännande av 
Spherotide i Kina. CR Pharma är ansvarig för att finansiera 
lokala kliniska studier som krävs för marknadsgodkännan-
de i Kina.

Italienska kontraktstillverkaren ICI 
Vid inledningen av 2018 informerade Xbrane om att dess 
kontraktstillverkare ICI var föremål för en företagsrekon-
struktion på grund av ekonomiska svårigheter. I decem-
ber 2018 kom ICI överens med sina kreditgivare om en 
rekonstrueringsplan som sedan fastställdes av domstolen i 
Neapel. ICI exekverar nu i enlighet med denna plan.

Koncernen
Uppdaterat strategiskt fokus
Styrelsen beslutade i september 2018 att skifta strategiskt 
fokus av Koncernens produktportfölj till biosimilarer. Skiftet 
föranleds dels av det ingångna avtalet med STADA, som 
validerar kvalitén och den kommersiella gångbarheten 
vid Xbranes teknologiska plattform samt Xbranes 
kompetensen inom utveckling av biosimilarer. Detta 

Förvaltningsberättelse

Xbrane Biopharma AB
Säte: Solna, Sverige
org.nummer: 556749-2375

Primm Pharma s.r.l.
Säte: Milano, Italien
org. nummer: MI2075109

1) Wagner et.al. Escherichia coli for membrane protein overexpression.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

kombinerat med attraktiviteten och den lönsamhetsprofil 
som återfinns inom markanden för biosimilarier, har 
föranlett skiftet av strategin. Till följd av Koncernens 
strategiska fokus av kapital och resurser på biosimilarer 
kommer fortsatt utveckling av generiska långtidsverkande 
injicerbara läkemedel, utöver Spherotide, enbart att drivas 
vidare om ytterligare resurser blir tillgängliga.

Val av ny ordförande
Den extra bolagsstämman 3 april 2018 valde Anders Tull-
gren som Styrelseordförande i Xbrane Biopharma. Anders 
Tullgren har varit verksam inom läkemedelsindustrin under 
30 år med en lång rad internationella ledningsuppdrag 
inom big pharma-bolag. 

Utställande av teckningsoptioner och emission av aktier
Med beslut från den extra bolagsstämman 3 april 2018 
genomfördes följande riktade emissioner av aktier och 
optioner:
•  32 857 aktier till teckningskurs 60,87 SEK samt 49 285 

teckningsoptioner med förfall 2021 prissatta enligt Black 
& Scholes optionsprissättningsmodell till Styrelseordfö-
rande Anders Tullgren.

• Totalt 9 000 aktier till teckningskurs 61,04 SEK samt totalt 
13 500 teckningsoptioner med förfall 2021 prissatta 
enligt Black & Scholes optionsprissättningsmodell som 
tecknades av följande styrelseledamöter: Maris Hartma-
nis, Peter Edman, Karin Wingstrand, Alessandro Sidoli 
och Giorgio Chiriví.

•  Totalt 79 000 teckningsoptioner med förfall 2022 pris-
satta enligt Black & Scholes optionsprissättningsmodell 
som tecknades av följande personer ur koncernledning-
en: Martin Åmark, Susanna Helgesen, Siavash Bashiri 
och David Vikström.   

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Påbörjande av klinisk studie 
Xbrane erhöll ett godkännande den 17 januari 2019 från 
FDA i USA avseende initiering av klinisk studie med Xlu-
cane 

Ny IR-ansvarig 
Martin Åmark, VD, blir även IR-ansvarig i Bolaget då 
tidigare IR-ansvarig, Susanna Helgesen, även CFO, går på 
föräldraledighet på deltid. Susanna kvarstår som CFO och 
ekonomiteamet har därtill utökats med en controllertjänst.

Styrelsen 
Efter utgången av räkenskapsåret 2018 informerade Ales-
sandro Sidoli och Saeid Esmaeilzadeh att de inte kommer 
att ställa upp för omval till styrelsen vid årsstämman 2019. 

Erhållna kundfordringar från Iran
Dotterbolaget i Italien har efter utgången av räkenskapsåret 
2018 erhållit betalning för samtliga uteståendekundford-
ringar som avsåg distributionspartnern i Iran.

Företrädesemission
En företrädesemission som genomfördes i mars 2019 
inbringade 59 MSEK före emissionskostnader till Bolaget. 
Vidare har Serendipity Group kvittat sin teckning i emissio-
nen mot sitt utställda lån till Xbrane som efter företrädes-
emissionen uppgick till 37 MSEK. Återbetalningstiden för 
lånet har även förlängts med ett år till 30 juni 2020.

Första patienten behandlad i fas III-studien Xplore
Den första patienten har inkluderats och behandlats i Xplo-
re-studien, under april 2019. Studien fortlöper planenligt 
och rekryteringen av patienter förväntas slutföras under 
året

Xbrane tillkännager försäljningsmål för företagets ledande 
produkt Xlucane
Xbranes mål är att nå €350 miljoner i årlig nettoomsätt-
ning tre år efter produktlanseringen. Detta ger cirka €100 
miljoner i årlig licensinkomst för Xbrane, efter avdrag för 
produktions- och försäljningsrelaterade kostnader och 
vinstdelning med STADA.

Femårsöversikt

Belopp i TSEK 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 20 485 20 771 - - 190

Rörelseresultat -11 415 -44 718 -27 567 -10 348 -2 574

Årets resultat -13 236 -44 935 -27 769 -10 642 -2 572

Balansomslutning 252 885 110 960 124 694 76 394 6 689

Soliditet 33% 80% 91% -8% 94%

Resultat per aktie -2,13 -8,28 -6,16 -4,78 -11,60



30 XBRANE BIOPHARMA  |  ÅRSREDOVISNING 2018

Xbrane accelererar utvecklingen av Xdivane - En nivolumab 
(Opdivo®) biosimilar
Bolaget har framgångsrikt etablerat en mammaliecell-ba-
serad teknologisk plattform och accelererar utvecklingen 
av Xdivane, en biosimilar på PD-1-hämmaren nivolumab 
(Opdivo®), som första produkt på denna plattform. Xbrane 
arbetar fortsatt beslutsamt med att utöka sina innovativa 
teknologiplattformar för att möta de ouppfyllda behoven på 
marknaden.

Miljö, etik och ansvar
Xbrane tar aktivt ställning i frågor som berör företagsansvar 
och hållbarhet. Dessa frågor omfattar områden som främst 
syftar på etiska frågor, miljö- och arbetsmiljöfrågor, frågor av 
social samhällskaraktär och transparens gentemot ägarna.

Xbranes bidrag till samhället är att erbjuda kritiska medi-
cinska behandlingar för människor världen över till en lägre 
kostnad än originaltillverkaren. Xbrane verkar därmed för 
att sänka kostnaden för patienten och därmed göra existe-
rande behandling tillgänglig till en större befolkningspopu-
lation, något som är särskilt viktigt i utvecklingsländer. 
Xbrane verkar i en industri där etiska och regulatoriska 
aspekter är av stor vikt för verksamhetens utformning. 
Bolaget arbetar därmed kontinuerligt med dessa frågor 
med målsättningen att alltid uppfylla kraven som ställs med 
god marginal. 

Xbranes miljöpolicy innebär att miljöhänsyn ska ingå som en 
naturlig komponent i Bolagets verksamhet. Xbrane har både 
intern och extern kontraktstillverkning, vilket innebär att miljö 
och hållbarhetsperspektiv beaktas för såväl intern tillverk-
ning som för extern tillverkning.  Bolagets huvudleverantörer 
är certifierade och uppfyller kraven på såväl etiska frågor 
som miljö och arbetsmiljöfrågor.
Att vara transparent och ge ägare och intressenter full 
insyn i Bolaget har högsta prioritet för Xbrane. Aktuell 
och relevant information kommer således alltid att finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida under fliken Investerare. 
Här kan intressenter och ägare ta del av tydlig, fullständig 
och tillförlitlig information för att möta aktieägarnas behov, 
oavsett nivå av expertis. Kommunikationen med aktieägare 
och intressenter sker via hemsidan, nyhetsbrev och press-
meddelanden.
Xbrane säkerställer genom strukturerat styrelsearbete att 
Corporate Responsibility-frågor behandlas och
finns på koncernledningens agenda.

Koncernens resultat 
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 
20 485 TSEK (20 771).  Nettoomsättningen avser intäkter 
från försäljning av Spherotide.

Bruttomarginal
Kostnad för sålda varor uppgick till -15 907 TSEK (-15 829) 
och utgörs av råmaterial, tillverkningskostnad från kon-
traktstillverkaren, leasingkostnader för produktionsutrust-
ning, personalkostnader samt avskrivningar.  Bruttomargi-
nalen uppgick under året till 22 procent (24). 

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter uppgick till 99 742 TSEK (2 515). 
Ökningen beror primärt på två större intäkter från samar-
bets- och utlicenseringsavtal där 77 325 TSEK avser det 
ingångna samarbetsavtalet för Xlucane med STADA och 
13 375 TSEK avser en av potentiellt flera milstolpebetalning-
ar för licensavtal med CR Pharma avseende Spherotide. 

Rörelsekostnader
Försäjningskostnaderna minskade och uppgick till 
-933 TSEK (-1 381). Försäljningskostnaderna är hänförliga 
till Spherotide och utgörs primärt av personalkostna-
der.  Administrationskostnader uppgick till -23 347 TSEK 
(-11 567) och ökningen mot föregående period rör primärt 
en utökad administrativ avdelning samt kostnader förknip-
pade med det planerade listbyte som Bolaget står inför. 

Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 
-85 827 TSEK (-37 982) varav -74 272 TSEK (-27 326) avser 
biosimilarer och då primärt Xlucane och -11 555 TSEK 
(-10 656) avser långtidsverkande injicerbara läkemedel 
och då uteslutande Spherotide. Kostnadsökningen jämfört 
med föregående år beror primärt på att utvecklingsarbetet 
för Xlucane kommit in i en mer kostnadsintensiv fas i och 
med att förberedelserna för kliniska studien pågår. Under 
året har alla utvecklingsutgifter kostnadsförs. Övriga rö-
relsekostnader uppgick till -5 629 TSEK (-1 245) och utgörs 
primärt av valutakursförluster på fordringar och skulder av 
rörelsekaraktär.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till -11 415 TSEK 
(-44 718). 

Finansnetto
Finansnetto uppgick till -1 700 TSEK (-217) och avser i sin 
helhet finansiella kostnader som primärt utgörs av rän-
tekostnader för kreditfacilitet samt leasingavtal.

Resultat före och efter skatt
Resultat före skatt uppgick till -13 115 TSEK (-44 935). 
Inkomstskatt uppgick till -121 TSEK (-) och avser dotter-
bolaget. 
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Årets resultat efter skatt uppgick till -13 236 TSEK 
(-44 935). 

Övrigt totalresultat
Årets totalresultat uppgick till 3 686 TSEK (2 218) och avser 
omräkningsdifferens av utländska verksamheter.

Koncernens kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
46 707 TSEK (-36 848). Förändringen av rörelsefordringar 
och rörelseskulder kan variera kraftigt primärt som ett resul-
tat av vidarefakturering till STADA avseende utvecklingsar-
betet för Xlucane samt kostnader för den kliniska studien. 
Förändringen av rörelsefordringar och rörelseskulder 
uppgick till -46 360 TSEK (-7 441) respektive 103 509 TSEK 
(12 292). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-1 598 TSEK (-3 347) och utgjordes av investeringar i mate-
riella anläggningstillgångar. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick 
till 47 730 TSEK (16 728) och avser upptagna lån om 
45 000 TSEK (-), amortering av lån och leasingskuld om 
-131 TSEK (-) respektive -377 TSEK (-257), nyemission av 
aktier och teckningsoptioner som inbringade 2 549 TSEK 
(20 004) respektive 701 TSEK (-) samt transaktionskostna-
der för emissionen om -12 TSEK (-3 019).

Koncernens finansiella ställning och forsatt drift
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 
100 972 TSEK (7 903). Under året har lån om 45 000 TSEK 
tagits upp från den kredit facilitet som Bolaget erhöll 
från huvudägaren Serendipity Group i slutet av 2017.
Efter utgången av räkenskapsåret 2018 genomfördes en 
företrädesemisson och efter den genomförda emissionen 
under Q1 2019 föreligger det ett fortsatt kapitalbehov på 
SEK 100-125 miljoner. Vid emissionen som utfördes efter 
utgången av räkenskapsåret 2018 konverterades delar av 
lånet från Serendipty till aktier och därefter uppgick den 
utnyttjade kreditfacilitet till SEK 37 miljoner. Lånets förfallo-
datum förlängdes efter utgången av räkenskapsåret 2018 
och återbetalning ska ske senast i juni 2020. Se även”Fö-
reträdesemission” vid sidan 29 samt vid not 32. Bolaget 
utvärderar olika finansieringsalternativ tillsammans med sin 
finansiella rådgivare och för dialoger med investerare.

Soliditet
Soliditeten uppgick till 33 procent (80). 

Långfristiga fordringar uppgick till 8 871 TSEK (635) och 
utgjordes till största del av en förskottsbetalning till CRO 
(Contract Research Organization) som genomför den klinis-
ka studien för Xlucane. 

Kundfordringar uppgick på balansdagen till 10 489 TSEK 
(8 072) och avser till största del fordringar på Bolagets dist-
ributionspartner i Iran. Se sida 47 för mer information om 
effekten av införande av IFRS 9 som påverkar nedskrivning 
av kundfordringar. Enligt Koncernens nuvarande bedöm-
ning har ingen särskild avsättning gjorts för fordringarna till 
Iran som beaktar den landspecifika risken för handeln till 
följd av USAs pågående sanktioner mot Iran. Se sida 33 för 
beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer gällande sank-
tionerna mot Iran. Efter utgången av räkenskapsåret 2018 
har samtliga utestående kundfordringar gentemot Iran vid 
dotterbolaget  erhållits.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgick till 
34 240 TSEK (1 018) och avser primärt förskottsbetalning 
av kostnader för Xlucane. 

Långfristiga ej räntebärande skulder uppgick till 
4 118 TSEK (-) och avser skuld till STADA avseende deras 
andel av förskottsbetalningen till CRO som beskrivs ovan. 
Leverantörsskulder uppgick till 30 908 TSEK (10 541) 
och ökningen förklaras av att Xlucane har nått den mer 
kostsamma fasen i utvecklingsprogrammet som inklude-
rar testproduktion och förberedelser av kliniska studier. 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgick till 
83 970 TSEK (6 488) där förskottsbetalningar från STADA 
för deras andel av kommande kostnader för Xlucane upp-
gick till 58 131 TSEK.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5 772 TSEK 
(6 297) och avser balanserade utvecklingsutgifter. Inga 
utvecklingsutgifter har aktiverats under 2018. Goodwill upp-
gick till 59 838 TSEK (57 360), förändringar från föregående 
år beror i sin helhet på valutakursförändringar. 

Koncernens förändringar i eget kapital 
Under andra kvartalet genomfördes en nyemission av 
aktier riktat till vissa medlemmar i styrelsen som inbringade 
netto 2 537 TSEK. Även teckningsoptioner utfärdades till 
vissa medlemmar i styrelse och ledning som inbringade 
701 TSEK. Båda emissionerna skedde på marknadsmässi-
ga villkor där teckningskursen på aktierna motsvarade den 
volymviktade genomsnittskursen tio dagar före emissions-
beslut och teckningsoptionerna prissattes i enlighet med 
Black and Scholes optionsprissättningsmodell. Kostnader 
för aktiesparprogram påverkade med 978 TSEK.

Moderbolagets resultat 
Nettoomsättning
Moderbolaget, vars verksamhet endast omfattar biosimila-
rer med den ledande produktkandidaten Xlucane, har inte 
redovisat någon nettoomsättning eller kostnad för sålda 
varor under året. 
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Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter uppgick till 97 149 TSEK (838) varav 
77 325 TSEK avser den intäkt som Bolaget erhöll i samband 
med det ingångna samarbetsavtalet med STADA avseende 
Xlucane, 13 375 TSEK för en av potentiellt flera milstol-
pebetalningar för licensavtal med CR Pharma avseende 
Spherotide och 4 681 TSEK för valutakursvinster på rörelse-
fordringar. Resterande belopp om 1 768 TSEK avser övriga 
licensintäkter och koncerninterna intäkter. 

Rörelsekostnader
Administrationskostnader uppgick till -19 074 TSEK 
(-9 841) och ökningen mot föregående period rör primärt 
en utökad administrativ avdelning, kostnader relaterade 
till avtalen med STADA och CR Pharma samt kostnader 
förknippade med det planerade listbyte som Bolaget står 
inför.  Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 
-75 257 TSEK (-27 326) och kostnadsökningen avser 
framför allt produktion av testbatcher av Xlucane samt 
förberedelser inför den kliniska studien. Under året har 
alla utvecklingsutgifter kostnadsförs. 

Övriga rörelsekostnader uppgick till -18 192 TSEK (-1 169) 
och avser primärt vidarefakturering av intäkter för avtalet 
med CR Pharma till dotterbolaget samt valutakursförluster 
på rörelsefordringar och skulder. 

Rörelseresultat
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -15 375 TSEK 
(-37 498)

Finansnetto
Finansnetto uppgick till -1 690 TSEK (-56) och avser i sin  
helhet finansiella kostnader som utgörs av ränte kostnader.

Årets resultat
Årets resultat efter skatt uppgick till -17 065 TSEK (-37 553).

Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering
Om någon av nedan beskrivna risker skulle 
materialiseras kan det innebära omfattande negativa 
effekter på Koncernens verksamhet, resultat, finansiell 
ställning och utsikter.

Kliniska studier
Xbrane har initierat en klinisk studie med Xlucane och 
Koncernen planerar att initiera en studie med Spherotide. 
De kliniska studierna syftar till att bekräfta liknande effekt 
och säkerhet med produkterna jämfört med respektive 
originalläkemedel. Risken med kliniska studier är att likhet 
med originalläkemedlet inte kan påvisas och därmed kan 
inte markandsgodkännande erhållas, vilket skulle få en 
väsentlig negativ påverkan finansiellt och operationellt för 
Bolaget.  

Xlucane har, baserat på en panel med ett större antal 
analysmetoder, påvisat en mycket hög likhet med originall-
äkemedlet. Xlucane har påvisat identisk primär struktur 
(aminosyrasekvens), inga identifierade skillnader i högre 
struktur, samt väldigt hög likhet i funktionalitet och renhet. 
Särskilt viktigt är funktionaliteten där bindningsförmågan till 
tillväxtfaktorn VEGFa mäts in-vitro. Då detta är verknings-
mekanismen hos läkemedlet ger den höga likheten i funk-
tionalitet hos Xlucane jämfört med originalläkemedlet extra 
komfort. Det huvudsakliga syftet med den kliniska studien 
är att bekräfta att Xlucane har samma effekt i termer av 
synförbättring hos patienterna som originalläkemedlet. 

Spherotide har en identisk aktiv substans som originallä-
kemedlet, peptiden triptorelin, som Xbrane köper in av en 
ledande europeisk tillverkare. Mikrosfärerna som Xbrane 
kapslar in den aktiva substansen i har in-vitro påvisat myck-
et hög likhet i frisläppningsmönster, storlek och struktur 
jämfört med originalläkemedlet. Vidare har Spherotide 
påvisat liknande hämning av testosteronproduktion som 
originalläkemedlet i mini-grisar. Detta är även det huvud-
sakliga syftet i de kliniska studierna, att påvisa liknande 
hämning av testosteronproduktion som originalläkemedlet 
fast i människor. 

Xbrane arbetar aktivt med att riskminimera de kliniska 
studierna. Det görs främst genom att säkerställa så hög 
likhet som möjligt med sina produkter jämfört med origi-
nalläkemedlen genom ett stort antal in-vitro analysmetoder 
samt in-vivo studier. Utöver detta för Xbrane nära dialog 
med de regulatoriska myndigheterna för att säkerställa att 
studierna tar med alla aspekter som krävs för att uppnå 
myndighetsgodkännande. Vidare arbetar Xbrane aktivt 
med att säkerställa kvaliteten hos de tjänsteleverantörer 
som Xbrane väljer att arbeta med inklusive kliniker involve-
rade i de kliniska studierna. 

Myndighetsgodkännanden  
För att kunna marknadsföra och sälja produkter måste 
godkännande erhållas från ansvarig myndighet i respek-
tive land. Xbrane kan inte garantera att sådana myndig-
hetsgodkännande erhålls i den omfattning som krävs för 
att kunna uppnå målsättningar för framtiden. Xbrane har 
som målsättning att kunna skicka in ansökan om godkän-
nande i Europa och USA under 2021 för Xlucane. Xbrane 
arbetar aktivt med riskmitigering genom att ha en nära och 
kontinuerlig dialog med de viktigaste myndigheterna, t.ex. 
FDA (USA), EMA/BfArM/MHRA (Europa), CFDA (Kina) och 
PMDA (Japan). Vidare arbetar Xbrane med framstående 
regulatoriska konsulter för att säkerställa utveckling i enlig-
het med rådande riktlinjer. 

Partners
Koncernen är beroende av, och kommer fortsätta att vara 
beroende av, samarbeten med olika partners för att produ-
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cera, marknadsföra och sälja sina nuvarande produktkan-
didater och utveckla framtida produktkandidater. Koncer-
nens affär är därmed till stor del beroende av utomstående 
partners. Om dessa partners inte fullföljer sina skyldigheter 
enligt avtal, inte möter förväntade deadlines, eller om 
kvalitet eller noggrannhet i utfört arbete är otillräckligt kan 
pågående och planerade försäljningsaktiviteter såväl som 
produktutveckling bli negativt påverkade. De partners som 
Xbrane arbetar med är främst kontraktstillverkare, kommer-
sialiserings- och utvecklingspartners. Avseende Xlucane är 
det Biotechpharma som är kontraktstillverkare och STADA 
som är kommersialiseringspartner. Andra partners är tjän-
steleverantörer inom analys, in-vivo studier, regulatoriska 
rådgivningstjänster och kliniska studier. Riskexponeringen 
är störst gentemot samarbetspartners som är tids- och 
kostnadskrävande att ersätta som t ex kontraktstillverkare 
och försäljnings- och marknadsföringspartners. Xbrane 
arbetar aktivt med riskmitigering gentemot dessa partners. 

Oförutsedda produktionsstopp som stör värdekedjan 
Försäljningen av Spherotide är beroende av produktions-
anläggningen i Neapel, Italien. Produktionslinjen som ägs 
av Xbranes dotterbolag Primm Pharma s.r.l är installerad 
inom en produktionsanläggning som ägs av det italienska 
läkemedelsbolaget ICI. ICI har varit föremål för en rekon-
strueringsprocess på grund av ekonomiska svårigheter. I 
december 2018 kom ICI överens med sina kreditgivare om 
en rekonstrueringsplan vilken sedan det beslutades om 
i domstolen i Neapel och ICI exekverar nu i enlighet med 
denna plan. Det finns fortsatt en risk att ICIs ekonomiska 
svårigheter skulle påverka Xbranes möjlighet att producera 
produkter i produktionsanläggningen i den omfattning som 
Xbrane och dess kunder förväntar. I det fall att produktions-
anläggningen framöver inte kommer kunna användas helt 
eller delvis eller skulle behöva stängas kan produktionen 
och distributionen av Xbranes produkter komma att hindras 
eller avbrytas. Avbrott i produktionen kan även skada 
Xbranes anseende hos nuvarande och potentiella kunder 
vilket kan leda till försämrade kundrelationer och lägre 
försäljning. I den utsträckning oförutsedda produktionsav-
brott, skador på egendom eller andra händelser som stör 
värdekedjan inte fullt ut täcks av försäkring kan det även 
ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning eller resultat.

Sanktioner mot Iran
USA har under 2018 återinfört sanktioner mot Iran, dock 
är läkemedel är exkluderade från dessa sanktioner. Det 
finns en risk att befintliga sanktioner kan komma att utökas 
eller att nya sanktioner kan tillkomma. Vilket skulle kunna 
påverka möjligheten till import och export av läkemedel till 
och från Iran. Det finns vidare en risk att andra samarbets-
partners väljer att avsluta eller inte inleda samarbete med 
Xbrane mot bakgrund av att Koncernen har försäljning i 
Iran. De återinförda och eventuellt utökade sanktionerna 

mot Iran kan få en negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning eller resultat. 

Det återfinns även en risk att Xbrane inte kommer erhålla 
betalning avseende försäljningen till Iran. Då monetära 
transaktioner med Iran har försvårats, trots att läkemedel 
är exkluderade från sanktionerna. Monetära transaktioner 
godtas numera av de flesta Europeiska banker men endast 
via godkända lokala banker i utländsk valuta växlad via 
Irans centralbank. Dock kan detta komma ändras beaktat 
förändrade sanktioner. Risk finns även att bankinstitutio-
nen som Xbrane använder idag inte accepterar monetära 
medel inom Koncernen från Iran, därmed att Xbrane kan 
tvingas att byta bankinstitution.

Försening av produktlansering
Förseningar i utvecklingsprogrammen kan leda till förse-
ning vid lansering av produktkandidater vilket i sin tur kan 
påverka dess försäljningspotential negativt samt möjlig-
heten att ingå försäljnings- och marknadsföringsavtal med 
potentiella partners. För närvarande löper utvecklingspro-
grammen på enligt plan och risken för potentiella förse-
ningar är därmed störst under nästa fas, de bekräftande 
kliniska studierna. 

Försäljningsrelaterad risk
Det är svårt att förutse marknadens mottagande av en ny 
produkt. Även om marknadsgodkännande erhålls, en part-
ner för försäljning och marknadsföring är etablerad och 
ett konkurrensmässigt pris sätts finns det ingen garanti för 
att det blir en framgångsrik försäljning. Aspekter som kan 
göra att försäljningen inte når uppsatta mål är utveckling 
av konkurrenssituationen, potentiella nya läkemedel med 
superior effekt och/eller säkerhetsprofil som kommer till 
marknaden, eller andra förändringar i behandlingsstrate-
gin för de sjukdomar som läkemedlen används mot. 

Finansieringsrisk
Som tidigare kommunicerats har Xbrane ett kapitalbehov 
att täcka sin del av den pågående kliniska studien Xplore 
med Xlucane. Efter utgången av räkenskaps året 2018 
genomfördes en företrädesemisson och efter den genom-
förda emissionen under Q1 2019 föreligger det ett fortsatt 
kapitalbehov på SEK 100 -125 miljoner. Utöver detta behövs 
visst kapital för att täcka rörelsekostnader och utveckling 
av pre-kliniska biosimilarer. För att täcka detta kapitalbehov 
arbetar bolaget dels med ut-licensiering av i dagsläget 
icke ut-licensierade territorium för Xlucane (Kina) och 
Spherotide (Europa) samt för en aktiv diskussion med in-
stitutionella investerare. Vid emissionen som utfördes efter 
utgången av räkenskapsåret 2018 konverterades delar 
av lånet från Serendipty till aktier och därefter uppgick 
den utnyttjade kreditfacilitet till SEK 37 miljoner. Lånets 
förfallodatum förlängdes efter utgången av räkenskapsåret 
2018 och återbe talning ska ske senast i juni 2020. Även 
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om Bolaget känner komfort att kapitalbehovet kommer att 
täckas, föreligger risken att det återstående kapitalbehovet 
inte finns tillgängligt för Bolaget till acceptabla villkor eller 
inte tillgängligt över huvud taget.

Nyckelpersoner
Xbrane är beroende av ett antal nyckelanställda, inklusive 
företagsledningen och andra anställda med specialistkom-
petens inom Bolagets affärsområden. Bolagets framtida 
utveckling och framgång är beroende av dess förmåga 
att rekrytera och behålla sådana nyckelanställda. Xbrane 
arbetar aktivt med att säkerställa konkurrensmässig kom-
pensation samt att erbjuda attraktiva incitamentsprogram 
som skapar ett långsiktigt incitament att bidra positivt till 
Bolagets utveckling. Samtliga personer i ledningsgruppen 
äger aktier och/eller optioner i Bolaget och 50 procent av 
de anställda deltog i aktiesparprogrammet för 2018. 

Kreditrisk
Koncernen är i dagsläget exponerad för begränsad kredi-
trisk. Kreditrisken uppstår främst genom exponering mot 
kunder, det vill säga, att Koncernen inte erhåller betalning-
ar enligt överenskommet eller gör en förlust på grund av en 
motparts oförmåga att möta dennes åtagande gentemot 
Koncernen. Den främsta risken är relaterad till Koncernens 
partner i Iran som utgör hela Koncernens försäljning i 
dagsläget. Koncernen arbetar aktivt med att se över för-
ändringar som skulle kunna alterera betalningsförmågan 
hos denna partner samt att förbättra betalningsvillkoren.  
Se även not 25 gällande kreditrisken.

Organisation och medarbetare 
Xbrane har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm, 
Sverige där även laboratorium finns för forskning och 
utveckling av biosimilarer. Bolaget har modern utrustning 
för småskalig fermentering, rening samt karakterisering av 
proteiner. 2015 förvärvade Xbrane det italienska bolaget 
Primm Pharma s.r.l. med huvudkontor i Milano, som utvecklar 
och producerar mikrosfärsprodukterna. På balansdagen 
hade Bolaget 28 anställda varav 19 stycken i Sverige och 9 
i Italien. 

Bolagsstämma 
Årsstämma kommer att hållas den16 maj 2019. Kallelse 
kommer att offenliggöras genom ett pressmeddelande och 
kungöras i Svenska Dagbladet samt publiceras på Xbranes 
hemsida www.xbrane.com. 

Certified adviser 
Xbranes Cert ified adviser på Nasdaq First North är 
 Avanza Bank AB. 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att följande vinstmedel står till förfogande:

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust i TSEK
Överkursfond   184 693
Balanserad vinst eller förlust   -77 623
Årets resultat    -17 065
Summa      90 005
Balanseras i ny räkning    90 005

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i öv-
rigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-
skapsåret 2018-01-01–2018-12-31. Styrelsen föreslår att 
Bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. 

Koncernens framtida utveckling
Xlucane
Det största fokuset under 2019 kommer vara att genomföra 
den pågående fas III studien, avseende Xlucane. Samt att 
förbereda för ansökan om marknadsgodkännande till EMA 
och FDA. Målet är att lansera produkten tillsammans med 
STADA i inledningen av 2022. 

Spherotide
Fokus ligger på att initiera en registreringsgrundande fas 
III studie i endometriospatienter tillsammans med Bolagets 
kinesiska partner, CR Pharma, samt att knyta en europeisk 
partner till produkten.

Koncernen arbetar aktivt med att expandera sin portfölj av 
prekliniska biosimilarer med utveckling av produktionspro-
cess i pilotskala i laboratoriet i Solna, påvisande av analy-
tisk likhet gentemot originalprodukten och sedan genomgå 
uppskalning till kommersiell skala. Därefter ämnar Bolaget 
att ingå partnerskap med kommersialiseringspartners 
och sedan initiera klinisk studie. Koncernen har idag 32 
anställda, och kommer över tid behöva växa ytterligare för 
att kunna avancera flera parallella utvecklingsprogram in i 
fas III.

Under början av räkenskapsåret 2019 genomfördes en 
företrädesemission som beskirvs på sidan 29 och i not 32. 
Efter den genomföra emissionen föreligger det ett ytterliga-
re kapitalbehov uppgående till cirka 100-125 miljoner SEK. 
För att tillgodose kapitalbehovet arbetats det aktivt med 
utlicencsiering av Xlucande samt Spherotide. Diskussioner 
och möten med institutionella investerare är också en del i 
arbetet med att tillgodose kapitalbehovet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq OMXs huvud-
lista och hoppas kunna genomföra listbytet under 2019. 
Detta är framförallt ett steg för att kunna attrahera institutio-
nellt kapital. 

Riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande 
 befattningshavare
Ersättning
Ersättningar och anställningsvillkor för ledande befatt-
ningshavare, med vilka avses de som ingår i koncernled-
ningen per den 31 december 2018, ska utformas i enlighet 
med Bolagets policy för ersättning till personer i ledande 
befattning. Enligt policyn ska dessa utformas med syfte att 
säkerställa Bolagets tillgång till befattningshavare med rätt 
kompetens.  Ersättning och förmåner för ledande befatt-
ningshavare bereds av Ersättningskommitén och beslutas 
av styrelsen.

Ersättningen ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersätt-
ning i form av kortsiktigt incitamentsprogram, möjlighet att 
delta i långsiktigt aktiesparprogram samt andra förmåner, 
inklusive valbar pensionavsättning. Ersättningen ska vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig och vara relaterad 
till respektive ledande befattningshavares ansvar och be-
fogenheter. Eventuell rörlig ersättning ska vara relaterad till 
uppsatta, väldefinierade mål och till den fasta lönen samt 
vara begränsade till ett maximalt belopp motsvarande två 
månadslöner (brutto).

Anställningsavtal
Vid uppsägning av VD Martin Åmark gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader och vid resterande 
koncernledning är uppsägningstiden mellan en och tre 
månader. Paolo Sarmientos, ansvarig för långtidsverkande 
injicerbara läkemedel, är berättigad till avgångsvederlag 
i enlighet med italiensk lagstiftning. Avgångsvederlaget 
är inte att likställas med ett svenskt avgångsvederlag, då 
löpande avsättningar görs under anställningen för samtliga 
anställda i Italien. Avsättningen tillfaller den anställde när 
anställningen upphör. VD eller övriga i koncernledningen är 
ej berättigade till avgångsvederlag.

Aktiesparprogram för anställda 
LTIP 2017
Bolaget lanserade under 2017 ett långsiktigt aktiespar-
program (”LTIP 2017”)som omfattar samtliga anställda  i 
Sverige samt Italien och löper mellan 2017-2019. Bolaget 
har säkerställt mandat för att emittera aktier avseende pro-
grammet på bolagsstämman 24 maj 2018. Där beslutades 
det om utställande av 19 538 teckningsoptioner som kan 
konverteras till aktier vid utgången av programmet. Maxi-
mal utspädning för programmet uppgår till 0,31 procent av 
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. 

Kostnaderna för programmet omfattar de teckningsop-
tioner som beräknas tilldelas de anställda samt sociala 
kostnader vilket kostnadsförs löpande under perioden 
2017-2019. Alla anställda har haft möjlighet att delta i pro-
grammet på samma villkor och 57 procent av de anställda 
har valt att delta i programmet.

LTIP 2018
På bolagsstämman i Xbrane den 24 maj 2018 beslutades 
det att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 
(”LTIP 2018”) för alla anställda i både Sverige och Italien.
LTIP 2018 ska genomföras under 2018-2020 och det är 
utformat som ett aktiesparprogram där arbetstagarens 
deltagande kräver en investering i Xbranes aktier, de så 
kallade sparaktierna, upp till total 2 200 aktier för ledande 
befattningshavare samt upp till totalt 1 500 aktier för övriga 
anställda, före slutet av februari 2019.

Bolaget har säkerställt mandat för att emittera aktier avse-
ende programmet på bolagsstämman 24 maj 2018.
Där det beslutades om utställande av 172 800 teck-
ningsoptioner som kan konverteras till aktier vid utgången 
av programmet. Maximal utspädning för programmet upp-
går till 2,66 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. 
Kostnaderna för programmet omfattar de teckningsop-
tioner som beräknas tilldelas de anställda samt sociala 
kostnader, vilket kostnadsförs löpande under perioden 
2018-2020.

Kortsiktigt incitamentsprogram
Bolaget har ett kortsiktigt incitamentsprogram som om-
fattar samtliga anställda och som ger möjlighet till upp till 
cirka två månadslöner i kontant utbetalning. Bonusen är 
villkorad att vissa väl definierade gruppmål och eventu-
ellt även individuella mål uppnås. För 2018 uppnåddes 
58 procent av de definierade gruppmålen och kostnaden 
för kontantbonus uppgick till 873 TSEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Rapport över resultat för koncernen

Belopp i TSEK Noter 2018 2017

Nettoomsättning 2,3  20 485     20 771    

Kostnad för sålda varor -15 907    -15 829    

Bruttoresultat  4 578     4 942    

Övriga rörelseintäkter 2,3  99 742     2 515    

Försäljningskostnader 5,7 -933    -1 381    

Administrationskostnader 5,6,7 -23 347    -11 567    

Forsknings- och utvecklingskostnader 5,7,13 -85 827    -37 982    

Övriga rörelsekostnader 4 -5 629    -1 245    

Rörelseresultat  -11 415    -44 718    

Finansiella intäkter 8  44     0    

Finansiella kostnader 8 -1 744    -217    

Finansnetto -1 700    -217    

Resultat före skatt -13 115 -44 935    

Skatt 9 -121     -      

Årets resultat -13 236    -44 935    

Årets resultat hänförligt till:

- Moderbolagets ägare -13 236    -44 935    

- Innehav utan bestämmande inflytande - -

Årets resultat -13 236    -44 935    

Resultat per aktie

- Före utspädning (SEK) 10 -2,13 -8,28

- Efter utspädning (SEK) 10 -2,13 -8,28

Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång

- Före utspädning 6 329 239 5 956 770

- Efter utspädning 6 329 239 5 956 770

Genomsnittligt antal utestående aktier

- Före utspädning 6 213 927 5 425 656

- Efter utspädning 6 213 927 5 425 656

FINANSIELLA RAPPORTER 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Belopp i TSEK Noter 2018 2017

Årets resultat -13 236    -44 935    

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter  3 686     2 218    

Årets övrigt totalresultat  3 686     2 218    

Årets totalresultat -9 551 -42 716    

Årets totalresultat hänförligt till:

- Moderbolagets ägare -9 551    -42 716    

- Innehav utan bestämmande inflytande  -       -      

Årets totalresultat -9 551    -42 716    



39XBRANE BIOPHARMA  |  ÅRSREDOVISNING 2018

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Belopp i TSEK Noter 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Goodwill 11  59 838     57 360    

Immateriella anläggningstillgångar 11  5 773     6 297    

Materiella anläggningstillgångar 12  16 744  18 569    

Långfristiga fordringar 15  8 871     635    

Summa anläggningstillgångar  91 226     82 860    

Varulager 16  5 525     3 065    

Skattefordringar  10 427     8 043    

Kundfordringar 17  10 489     8 072    

Övriga fordringar  5    -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18,13  34 240     1 018    

Likvida medel 19  100 972     7 903    

Summa omsättningstillgångar  161 659     28 100    

SUMMA TILLGÅNGAR  252 885     110 960    

EGET KAPITAL 20

Aktiekapital  1 419     1 335    

Övrigt tillskjutet kapital  184 007     179 874    

Reserver  5 548     1 862    

Balanserat vinstmedel inklusive årets resultat -107 903    -94 667    

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  83 070     88 405    

Innehav utan bestämmande inflytande  -       -      

Summa eget kapital  83 070     88 405    

SKULDER

Långfristiga räntebärande skulder 21  41     1 119    

Långfristiga ej räntebärande skulder  4 118    -

Övriga avsättningar 22  4 275     3 545    

Summa långfristiga skulder  8 433     4 664    

Kortfristiga räntebärande skulder 21  45 561    -

Leverantörsskulder  30 908     10 541    

Skatteskulder  123    -

Övriga skulder  820     863    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24,13  83 970     6 488    

Summa kortfristiga skulder  161 382     17 892    

SUMMA SKULDER  169 816     22 555    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  252 885    110 960    

FINANSIELLA RAPPORTER 
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Rapport över kassaflöden för koncernen

Belopp i TSEK Noter 2018 2017

Den löpande verksamheten 31

Resultat före skatt -13 115 -44 935

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4 953 3 803

Betald inkomstskatt - -

-8 162 -41 131

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -2 280 -568

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -46 360 -7 441

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder 103 509 12 292

Kassaflöde från den löpande verksamheten 46 707 -36 848

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 598 -3 347

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 598    -3 347    

Finansieringsverksamheten

Nyemission 2 549 20 004

Transaktionskostnader -12 -3 019

Emission av teckningsoptioner 701 -

Upptagna lån 45 000 -

Amortering av lån -131 -

Amortering av leasingskuld -377 -257

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 730 16 728

Årets kassaflöde 92 839 -23 468

Likvida medel vid årets början 7 903 31 338

Valutakursdifferens i likvida medel 230 33

Likvida medel vid årets slut 100 972 7 903
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel inkl 

året resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital 
2017-01-01 1 066 162 924 -357 -49 733 113 901 - 113 901

Årets totalresultat

Årets resultat - - - -44 935 -44 935 - -44 935

Årets övrigt totalresultat - - 2 219 - 2 219 - 2 219

Årets totalresultat - - 2 219 -44 935 -42 716 - -42 716

Transaktioner med 
koncernens ägare

Tillskott från och värde- 
överföringar till ägare

Nyemission 151 16 835 - - 16 985 - 16 985

- Nyemission 151 19 853 - - 20 004 - 20 004

- Transaktionskostnader - -3 019 - - -3 019 - -3 019

Konvertering av skuldebrev 118 -118 - - - - -

Aktiesparprogram - 235 - - 235 - 235

Summa tillskott från och 
värdeöverföringar till ägare 269 16 951 - - 17 220 - 17 220

Utgående eget kapital 
2017-12-31 1 335 179 874 1 862 -94 667 88 405 - 88 405

Belopp i TSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Omräknings- 

reserv

Balanserade 
vinstmedel inkl 

året resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital 
2018-01-01 1 335 179 874 1 862 -94 667 88 405 - 88 405

Årets totalresultat

Årets resultat - - - -13 236 -13 236 - -13 236

Årets övrigt totalresultat - - 3 686 - 3 686 - 3 686

Årets totalresultat - - 3 686 -13 236 -9 551 - -9 551

Transaktioner med 
koncernens ägare

Tillskott från och värde- 
överföringar till ägare

Nyemission 9 2 528 - - 2 537 - 2 537

- Nyemission 9 2 540 - - 2 549 - 2 549

- Transaktionskostnader - -12 - - -12 - -12

Konvertering av skuldebrev 74 -74 - - - - -

Utställande av tecknings-
optioner - 701 - - 701 - 701

Aktiesparprogram - 978 - - 978 - 978

Summa tillskott från och 
värdeöverföringar till ägare 84 4 132 - - 4 216 - 4 216

Utgående eget kapital 
2018-12-31 1 419 184 007 5 548 -107 903 83 070 - 83 070

FINANSIELLA RAPPORTER FINANSIELLA RAPPORTER



42 XBRANE BIOPHARMA  |  ÅRSREDOVISNING 2018

FINANSIELLA RAPPORTER 

Resultaträkning för moderbolaget

Belopp i TSEK Noter 2018 2017

Nettoomsättning 2,3 - -

Kostnad såld vara - -

Bruttoresultat - -

Övriga rörelseintäkter 2,3  97 149     838    

Administrationskostnader 5,6,7 -19 074    -9 841    

Forsknings- och utvecklingskostnader 5,7,13 -75 257    -27 326    

Övriga rörelsekostnader 4 -18 192    -1 169    

Rörelseresultat -15 375    -37 498    

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 8  -       -    

Finansiella kostnader 8 -1 690    -56    

Finansnetto -1 690    -56    

Resultat före skatt -17 065    -37 553    

Skatt 9  -      -

Periodens resultat -17 065    -37 553    

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

Belopp i TSEK Noter 2018 2017

Periodens resultat -17 065    -37 553    

Övrigt totalresultat - -

Periodens totalresultat -17 065 -37 553    
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Balansräkning för moderbolaget

Belopp i TSEK Noter 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 12 5 014 6 725

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 30 100 783 94 092

Andra långfristiga fordringar 15 8 871  635    

Summa finansiella anläggningstillgångar 109 654 94 727

Summa anläggningstillgångar 114 667 101 451

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17 196 -

Fordringar hos koncernföretag 14 - 4 178

Övriga fordringar 1 018 278

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18,13 33 596 814

Summa kortfristiga fordringar 34 810 5 269

Kassa och bank 19 100 380 6 483

Summa omsättningstillgångar 135 190 11 752

SUMMA TILLGÅNGAR 249 857 113 204

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 419 1 335

Fritt eget kapital

Överkursfond 184 693  180 560    

Balanserat resultat -77 623 -40 070    

Årets resultat -17 065 -37 553

Summa eget kapital 91 424 104 273

Långfristiga skulder

Långfristiga ej räntebärande skulder 4 118 -

Summa långfristiga skulder 4 118 -

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 21 45 000 -

Skulder till koncernbolag 23 3 042 -

Leverantörsskulder 23 709 3 359

Övriga skulder 630 760

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24,13 81 934 4 812

Summa kortfristiga skulder 154  316 8 931

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 249 857 113 204

FINANSIELLA RAPPORTER FINANSIELLA RAPPORTER
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt  eget  kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 1 066 163 610 -19 278 -20 791 124 606

Årets resultat - - - -37 553 -37 553

Årets övrigt totalresultat - - - - -

Årets totalresultat - - - -37 553 -37 553

Vinstdisposition - - -20 791 20 791 -

Nyemissioner 151 16 835 - - 16 985

- Nyemissioner 151 19 853 - - -

- Transaktionskostnader - -3 019 - - -

Konvertering av skuldebrev 118 -118 - - -

Aktiesparprogram - 235 - - 235

Utgående eget kapital 2017-12-31 1 335 180 560 -40 070 -37 553 104 273

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt  eget  kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 1 335 180 560 -40 070 -37 553 104 273

Årets resultat - - - -17 065 -17 065

Årets övrigt totalresultat - - - - -

Årets totalresultat - - - -17 065 -17 065

Vinstdisposition - - -37 553 37 553 -

Nyemissioner 9 2 528 - - 2 537

- Nyemissioner 9 2 540 - - 2 549

- Transaktionskostnader - -12 - - -12

Konvertering av skuldebrev 74 -74 - - -

Utställande av teckningsoptioner - 701 - - 701

Aktiesparprogram - 978 - - 978

Utgående eget kapital 2018-12-31 1 419 184 693 -77 623 -17 065 91 424

FINANSIELLA RAPPORTER 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden

Belopp i TSEK Noter 2018 2017

Den löpande verksamheten 28

Resultat efter finansiella poster -17 065 -37 553

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; 6 927 1 685

Betald inkomstskatt - -

-10 138 -35 869

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -38 319 -2 716

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder 99 962 5 312

Kassaflöde från den löpande verksamheten 51 505 -33 273

Investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott -6 691 -5 756

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -110 -1 985

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 801 -7 742

Finansieringsverksamheten

Nyemission 2 549 20 004

Transaktionskostnader -12 -3 019

Emission av teckningsoptioner 701 -

Upptagna lån 55 000 -

Amortering av lån -6 958 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 280 16 985

Årets kassaflöde 95 984 -24 029

Likvida medel vid årets början 6 483 30 512

Valutakursdifferens i likvida medel -2 087 -

Likvida medel vid årets slut 100 380 6 483

FINANSIELLA RAPPORTERFINANSIELLA RAPPORTER 
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Noter

NOT 1 Redovisningsprinciper

(a) Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen för Xbrane Biopharma AB (publ) (härefter 
”Xbrane” eller ”Koncernen”) har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) sådana de 
antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
Koncerner tillämpats. Xbrane har sedan 1 juli 2017 tillämpat 
IFRS. Räkenskapsåret 2015 var första året som Xbrane upprätta
de koncernredovisning.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
Koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet  
”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 25 april 
2019. Koncernens rapport över resultat, rapport över resultat och 
övrigt totalresultat, rapport över finansiell ställning och moder
bolagets resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse 
på årsstämman den 16 maj 2019.
 
(b)  Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de 

finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings
värden medans finansiella tillgångar och skulder värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Räkenskapsåret 2017 nuvärdes
värderades avsättningar för avgångsvederlag till anställda i 
dotterbolag via resultatet. Under 2018 nuvärdesvärderades inte 
avsättningar för avgångsvederlag. Skulder gällande sociala av
gifter hänrförliga till aktierelaterade ersättningar värderas initialt 
till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.
 
(c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för Koncernen. 
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska 
kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till 
närmaste tusental.
 
(d)  Bedömningar och uppskattningar i de finansiella 

rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt 
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisnings
principerna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. 
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.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen 
av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rap
porterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga 
justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs 
närmare i not 32.
 

(e) Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undan
tag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i Koncernens finansiella rapporter. 
Koncernens redovisningspriciper har vidare konsekvent tilläm
pats av Koncernens företag.

(f) Ändrade redovisningsprinciper
(i)  Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller 

ändrade IFRS standarder
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som Kon
cernen tillämpar från och med 1 januari 2018. Övriga ändringar 
av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2018 har inte 
haft någon väsentlig effekt på Koncernens redovisning.
 
(ii) IFRS 9 Finansiella Instrument 
IFRS 9 ersatte IAS 39 och sammanförde alla aspekter av redo
visningen av finansiella instrument, uppdaterade klassificering, 
värdering, nedskrivning och upplysningar för finansiella instru
ment. Klassificeringen och värderingen av finansiella instrument 
ska enligt IFRS 9 baseras på företagets affärsmodell samt 
tillgångens kontraktsenliga kassaflöden. Standarden införde en 
nedskrivningsmodell som baseras på förväntade kreditförlus
ter istället för inträffade förluster vilket kräver en mer tidsenlig 
redovisning av kreditförluster. Klassificeringarna i IAS 39 ersattes 
av tre kategorier där värderingen sker till verkligt värde eller till 
upplupet anskaffningsvärde. Övergången till IFRS 9 Finansiella 
instrument per 1 januari 2018 har resulterat i byte av redovis
ningsprinciper. I enlighet med övergångsbestämmelserna i IFRS 
9 p 7.2.15 har jämförelsetalen inte räknats om och för jämförel
seperioden tillämpas tidigare redovisningsprinciper i enlighet 
med IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering. 
Övergången skapade ingen väsentlig påverkan på Koncernens 
redovisning, då endast kundfordringar påverkades av övergång
en. Påverkan vid kundfordringar innebar tidigarelagda reserve
ringar enligt den nya nedskrivningsmodellen, vilket ej medförde 
väsentliga effekter på redovisningen, vilket förklaras med fåtal 
kundfodringar historiskt sett samt att Koncernen är fortsatt i en 
utvecklingsfas där mindre antal kundfodringar upprättas och 
därmed skapar det ingen väsentlig effekt vid räkenskaperna. 
Koncernen har inga väsentliga skulder som redovisas till verkligt 
värde över resultaträkningen samt saknar säkringsförhållanden. 
Moderbolaget tillämpar IFRS 9 fullt ut och övergången har ej haft 
någon väsentlig effekt vid räkenskaperna.

Klassificering av finansiella tillgångar
Från den 1 januari 2018 klassificerar Koncernen sina finansiella 
tillgångar enligt IFRS 9 i följande kategorier:
•  Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt   

värde via resultaträkningen, 
•  finansiella tillgångar som redovisas till verkligt   

värde via övrigt totalresultat, samt
•  finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffnings

värde.

De nya kategorierna medförde ingen väsentlig påverkan på 
Koncernens redovisning. För närvarande har Koncernen endast 
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Klas
sificeringen beror på Koncernens affärsmodell för hantering av 
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finansiella tillgångar samt de avtalsenliga villkoren för tillgångarnas 
kassaflöden. 

Under IAS 39 användes fram till 2018 värderingskategorin ”Låne
fordringar och kundfordringar”. De tillgångar som tidigare hörde 
till denna kategori har uppfyllt kriterierna för att klassificeras som 
”Finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde” 
under IFRS 9. Det föreligger ingen skillnad i värdering mellan den 
tidigare och den nya kategorin.

Nedskrivningar
Bolaget redovisar reserver för förväntade kreditförluster på finan
siella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Förlus
treserven för kundfordringar värderas till ett belopp motsvarande 
de förväntade kreditförlusterna under hela fordrans löptid.

(iii) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 är en heltäckande standard som fastställer redovisning
en av karaktär, storlek och tidpunkt av intäkter från avtal med 
kunder. Standarden ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entrepre
nadavtal och IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram. Intäkter enligt 
IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontrollen av den sålda 
varan eller tjänsten istället för när väsentliga risker och förmåner 
övergått till kunden. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder har 
tillämpats för innevarande räkenskapsår medan IAS 18 Intäkter 
har tillämpats för jämförelseperioderna varav jämförelseperio
derna ej räknats om. Den sammanlagda effekten av övergången 
redovisad på den första tillämpningsdagen, 1 januari 2018. 
Effekten av övergången till IFRS 15 uppgick till 0 TSEK och 
medförde ingen påverkan på Koncernens rapporter över resultat 
eller finansiell ställning, då de tidigare redovisningsprinciperna 
är förenliga med IFRS 15.
 
(g) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Nedan återfinns de nya eller ändrade IFRS och uttalanden om 
tolkning av IFRS som träder ikraft under kommande räken
skapsår och som bedöms kunna påverka Koncernen i framtiden 
och som inte har förtidstillämpats vid upprättandet av denna 
finansiella rapport.
  
IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal ersätter nuvarande IAS 17 Leasingavtal 
och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett 
leasingavtal och relaterade regler. Standarden är obligatorisk att 
tillämpa från och med den 1 januari 2019. Den nya standarden 
innebär att leasetagare ska redovisa alla kontrakt som uppfyller 
definitionen av ett leasingkontrakt, utom kontrakt om maximalt 
12 månader och kontrakt av individuellt lågt värde, som tillgång 
och skuld i rapport över finansiell ställning. Avtal som tidigare 
utgjort operationella leasingavtal kommer således att rapporteras 
i balansräkningen med följden att nuvarande rörelsekostnad, pe
riodens leasingavgift, ersätts med avskrivning och räntekostnad 
i resultaträkningen. Xbrane tillämpar standarden från räken
skapsåret som inleddes den 1 januari 2019 med den förenklade 
övergångsmetoden. 
Som operationell leasetagare påverkas i första hand Koncernens 
hyres samt billeasingkontrakt med effekten att balansomslut
ningen, rörelseresultatet och finansiella kostnader ökar samt att 
de relaterade kassaflödena flyttas från den löpande verksam
heten till finansieringsverksamheten. Den ingående effekten på 
Koncernens balansräkning per 1 januari 2019 beräknas uppgå 
till 3 665 TSEK, bestående av en leasingtillgång respektive mot
svarande leasingskuld, kommer redovisas. Eget kapital påverkas 
ej. Avskrivningar och räntekostnader under 2019 beräknas till 

1 399 TSEK respektive 83 TSEK. De framtida leasingavgifterna 
har beräknats med Koncernens vägda genomsnittliga låneränta 

om 2,6 procent och har bedömts till avtalens aktuella längd.

(h) Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som för
väntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat 
från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt 
består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader räknat från balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i 
allt väsentligt av belopp som Bolaget per rapportperiodens slut 
har en ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än tolv 
månader efter rapportperiodens slut. Har Bolaget inte en sådan 
rätt per rapportperiodens slut – eller innehas skuld för handel 
eller förväntas skuld regleras inom den normala verksamhets
cykeln – redovisas skuldbeloppet som kortfristig skuld.
 
(i) Rörelsesegmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av Koncernen som bedriver verksam
het från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader 
och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. 
Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste 
verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att 
kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Se not 3 för ytterligare 
beskrivning av indelningen och presentationen av rörelsesegment.
 
(j) Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv
(i) Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande 
inflytande från Xbrane Biopharma AB (publ). Bestämmande 
inflytande föreligger om moderbolaget har inflytande över inves
teringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning 
från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över 
investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen 
om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella 
röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en trans
aktion varigenom Koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierba
ra tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan 
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av 
transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapi
talinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas 
direkt i årets resultat.

Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare ägd 
andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av för
värvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, 
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, s k 
förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat.

Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte 
betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser. 
Denna typ av regleringar redovisas vanligtvis i resultatet.

Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är 
klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärde
ring och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade 
köpeskillingar omvärderas dessa till verkligt värde vid varje 
rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.
 
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Moderbolaget har endast ett dotterföretagsom ägs till 100 procent 
av aktier och röster. Därför redovisas inga dotterföretag med inne
hav utan bestämmande inflytande.
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(ii) 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.

(iii) Gemensamma verksamheter
Gemensamma verksamheter, är samarbetsarrangemang där 
Xbrane och STADA har rätt till alla ekonomiska fördelar relatera
de till verksamhetens tillgångar. Vidare är regleringen av verk
samhetens skulder beroende av parternas köp av output från 
verksamheten eller kapitaltillskott till densamma. Gemensamma 
verksamheter redovisas enligt ”klyvningsmetoden” innebärande 
att respektive part i en gemensam verksamhet redovisar sin 
andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

(k) Utländsk valuta
(i) Funktionell valuta och rapportvaluta
Moderbolagets redovisningsvaluta är SEK och dotterbolagets 
funktionella valuta är EUR. Vid konsolidering av koncernen 
omräkanas dotterbolagets funktionella valuta till koncernens 
rapportvaluta, SEK.
 
(ii) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer 
 bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdiffe
renser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. 
Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska 
anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstill
fället. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till 
verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs 
som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.

(iii) Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill 
och andra koncernmässiga över och undervärden, omräknas 
från utlandsverksamhetens funktionella valuta euro till Koncer
nens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som 
råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverk
samhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs 
som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat 
vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som 
uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas 
i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i 
eget kapital, benämnd omräkningsreserv.
 
(l) Intäkter
I och med implementeringen av den nya redovisningsstandarden 
för intäktsredovisning, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, 
den 1 januari 2018 har Koncernen nya redovisningsprinciper för 
innevarande år mot jämförelseåret. Intäktsredovisningen för 2018 
och framåt följer nedanstående principer

(i) Försäljning av varor
Intäkter för försäljning av varor redovisas i periodens resultat när 
kontrollen över varorna överförs till köparen. Intäkter redovisas inte 
om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att 
tillfalla Koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende 
betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer och om 
säljaren behåller ett engagemang i den löpande förvaltningen 
som vanligtvis förknippas med ägandet sker ingen intäktsföring. 
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits, el
ler förväntas komma att erhållas, med avdrag för lämnade rabatter. 

(ii) Licensintäkter
Licensintäkter avser utlicensiering av Xbrane’s patenterade platt
form för proteinproduktion samt licensrättigheter för försäljning 
och marknadsföring av koncernens produkter. Licensintäkterna 
från försäljning och marknadsföring kommer från ingångna 
partnerskap som ger kunden rätt att marknadsföra och sälja 
produkten och innefattar en initial betalning som intäktsförs i 
sin helhet vid ingången av kontrakten eftersom Xbrane inte har 
några ytterligare åtaganden vad gäller tilldelande av ensamrätt 
för kunden att sälja produkten. Därutöver är Xbrane genom 
partnerskapen berättigad till licensersättningar då överenskom
na prestationsåtaganden i form av milstolpar uppfylls. Dessa 
intäkter redovisas då respektive milstolpe uppnåtts. 

(iii) Statliga stöd/bidrag
Statliga stöd utan villkor redovisas som övrig rörelseintäkt när 
en fordran på staten erhålls. Övriga statliga bidrag redovisas 
i rapport över finansiell ställning som upplupen intäkt när det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och 
att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade 
med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i årets resultat 
på samma sätt och över samma perioder som de kostnader 
bidragen är avsedda att kompensera för. 

(m) Leasing
(i) Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets 
resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i sam
band med tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat som 
en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löp
tid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

(ii) Finansiella leasingavtal
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amorte
ring på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över 
leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive 
period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de 
perioder de uppkommer.
 
(n) Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och övriga 
räntekostnader som omfattar dröjsmålsräntor för leverantörsskul
der och räntekostnader för skatter och avgifter. 

Valutakursvinster och valutakursförluster på rörelsefordringar 
redovisas som övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader.

(o) 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 eller 
i eget kapitAktuell 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 beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära 
skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller 
för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar 
och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för 
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt 
resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförli
ga till andelar i dotter och intresseföretag som inte förväntas bli 
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återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten 
skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder 
förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräk
nas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

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.

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid 
utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen 
redovisas som en skuld.
 
(p) Finansiella instrument
IFRS 9 har tillämpats för innevarande räkenskapsår medan IAS 
39 har tillämpats för jämförelseperioderna. I de fall principerna 
skiljer sig framgår det av följande avsnitt. 

Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av pos
terna; långfristiga kundfordringar, långfristiga ej räntebärande 
fordringar, kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, lång
fristiga räntebärande skulder, kortfristiga räntebärande skulder, 
leverantörsskulder och kortfristiga skulder. Koncernen saknar 
derivatinstrument.

(i) Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när Bolaget blir part 
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när 
bolaget presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger för mot
parten att betala, även om faktura ännu inte skickats. Kundford
ring  ar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld 
tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 
föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leve
rantörsskulder tas upp när faktura mottagits.

Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället 
till verkligt värde plus, för en tillgång eller finansiell skuld som 
inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transak
tionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission 
av finansiell tillgång eller finansiell skuld. Transaktionskostnader 
för finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas 
till verkligt värde via resultaträkningen kostnadsförs i resultatet. I 
enlighet med IFRS 9 sker en reservering av förväntade kreditför
luster vid första redovisningstillfället.

(ii) Finansiella tillgångar – Klassificering och värdering enligt 
IFRS 9 som tillämpas från och med 1 januari 2018
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar i 
kategorin upplupet anskaffningsvärde. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapital
belopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det 
redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella 
förväntade kreditförluster. Ränteintäkter från dessa finansiella 
tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finan
siella intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde utgörs av långfristiga kundfordring
ar, långfristiga ej räntebärande fordringar, kundfordringar, övriga 
fordringar och likvida medel.

Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat med 
belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor eller tjänster 
som utförs i den löpande verksamheten, vilka förfaller generellt 

inom 30 dagar och klassificerats därför som omsättningstillgång
ar. Kundfordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, 
d v s netto efter kreditförlustreservering, initialt till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med effektivränte
metoden då Koncernen innehar kundfordringar i syfte att insamla 
avtalsenliga kassaflöden.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden samt i 
förekommande fall kortfristiga likvida placeringar med förfallotid 
inom tre månader från anskaffnings tidpunkten och som lätt 
kan omvandlas till ett känt belopp samt är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdefluktuationer.

(iii) Finansiella tillgångar – Klassificering och värdering enligt 
IAS 39 som tillämpas för jämförelseperioder innan 1 januari 
2018
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar i 
kategorin låne och kundfordringar.

Låne- och Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som 
har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. Kundfordringarna redovisas till 
det belopp som beräknas inflyta, d v s efter avdrag för osäkra 
fordringar. 

(iv) Bortbokning finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller Koncernen 
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en 
finansiell tillgång. Skillnaden mellan det redovisade värdet för 
hela, eller den del av, den finansiella skulden som utsläckts 
eller överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, 
inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna 
skulder, redovisas i årets resultat. Då villkoren för en finansiell 
skuld omförhandlas, och inte bokas bort från balansräkningen, 
redovisas en vinst eller förlust i årets resultat. Vinsten eller 
förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprungliga 
avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena 
diskonterade till den ursprungliga effektiva räntan.

(v) Övriga finansiella skulder – Klassificering och värdering
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens övriga finansiella skulder värderas vid det första 
redovisningstillfället till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. I 
Koncernen återfinns det inga finansiella skulder redovisade till 
till verkligt värde. Övriga finansiella skulder består av långfristiga 
räntebärande skulder, kortfristiga räntebärande skulder, leveran
törsskulder och kortfristiga skulder. 

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förplik
telser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den 
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klas
sificeras 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 upplu
pet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
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Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
och återbetalningsbeloppet redovisas i årets resultatt fördelat 
över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte Koncer
nen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i 
åtminstone 12 månader efter rapportperiodens slut.

(vii) Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt 
att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende 
av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för 
företaget och motparten både i den normala affärsverksamheten 
och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

(viii) Nedskrivning av finansiella tillgångar enligt IFRS 9 som 
tillämpas från och med 1 januari 2018
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster 
som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaff
ningsvärde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana 
förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För 
kundfordringar tillämpar Koncernen den förenklade ansatsen för 
kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att motsvara 
den förväntade förlusten över hela kundfordringens livslängd. 
Koncernen har som princip att även för långfristiga kundfordring
ar kommer reserven motsvara den förväntade förlusten över hela 
kundfordringens livslängd. För att mäta de förväntade kreditför
lusterna har kundfordringar grupperats baserat på fördelade 
kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Förväntade kreditför
luster redovisas vid posten försäljningskostnader i årets resultat 
för Koncernen. Den förväntade kreditförlusten har baserats på 
historisk försäljning över en 12 månaders period, hänsyn har 
tagits för framtida makroekonomiska faktorer.  

(ix) Nedskrivning av finansiella tillgångar enligt IAS 39 för 
jämförelseperioder innan 1 januari 2018
Vid varje rapporttillfälle utvärderar Bolaget om det finns objektiva 
bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i 
behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observer
bara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan 
på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet. Bolaget 
klassificerar kundfordringar som osäkra när dessa har förfallit till 
betalning med 60 dagar. Fordringarnas nedskrivningsbehov fast
ställs utifrån historiska erfarenheter av kundförluster på liknande 
fordringar. Kundfordringar med nedskrivningsbehov redovisas till 
nuvärdet av förväntade framtida kassaflödena. Fordringar med 
kort löptid diskonteras dock inte.

(q) Utgivna konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att 
motparten utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten till 
aktier. Konvertering kan ske förutsatt att vissa förutbestämda mål 
uppnås inom en förutbestämd tidplan. Koncernens konvertibla 
skuldebrev innehåller ingen återbetalningsskyldighet för Bolaget 
utan endast en rätt för innehavaren av instrumentet att konver
tera till nyemitterade aktier förutsatt att de förutbestämda målen 
uppnås inom den förutbestämda tidplanen. Därför redovisas 
emitterat kapital i sin helhet som eget kapital.

Konvertering sker till förutbestämd konverteringskurs. Om 
målen inte uppnås inom avtalad tidsram förfaller konverterings

rätten och därmed även tillhörande del av totala konvertibellånet. 
Det belopp som tillförts Bolaget från konvertibeln kvarstår i eget 
kapital utan att några nya aktier emitteras. 
 
(r) Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar     
Materiella anläggningstillgångar redovisas i Koncernen till an
skaffningsvärde 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. Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, 
konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydan
de tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller 
försäljning ingår i anskaffningsvärdet. Redovisningsprinciper för 
nedskrivningar framgår nedan.

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med 
olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av 
materiella anläggningstillgångar. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort ur rapport över finansiell ställning vid utrangering, 
avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försälj
ningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för 
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som 
övrig rörelseintäkt/kostnad.
 
(ii) Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller opera
tionell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt 
väsentligt är överförda till leasetagaren. När så ej är fallet är det 
fråga om operationell leasing.

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas 
som anläggningstillgång i rapport över finansiell ställning och 
värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde 
och nuvärdet av minimileasingavgifterna vid ingången av avtalet. 
Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som 
lång och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna skrivs av 
över respektive tillgångs nyttjandeperiod medan leasingbetal
ningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.

(iii) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska för delar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma Bolaget till del 
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla 
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period 
de upp kommer.

En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om 
utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller delar 
därav. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till 
anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på 
utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och 
kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs 
löpande.
 
(vi) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande
period. Leasade tillgångar skrivs även de av över beräknad 
nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över den avtalade 
leasingtiden. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket 
innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till 
grund för avskrivningen.
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Beräknade nyttjandeperioder;
 maskiner och andra tekniska anläggningar  5–10 år
 inventarier, verktyg och installationer 3–5 år
 
(s) Immateriella tillgångar
(i) Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella acku
mulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenereran
de enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov eller 
vid indikation att nedskrivningsbehov föreligger.

(ii) Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig 
eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer.
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap 
tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller 
processer, redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell 
ställning. Om produkten eller processen är tekniskt och kommer
siellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja 
utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella 
tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt 
hänförbara utgifter; t ex för material och tjänster, ersättningar 
till anställda, registrering av en juridisk rättighet, avskrivningar 
på patent och licenser. Övriga utgifter för utveckling redovisas 
i resultatet som kostnad när de uppkommer. I rapport över 
finansiell ställning redovisade utvecklingsutgifter är upptagna 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.
 
(iii) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar re
dovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning endast 
då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika 
tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs 
när de uppkommer.
 
(vi) Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella 
tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nytt
jandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas 
minst årligen. Goodwill och andra immateriella tillgångar med 
en obestämbar nyttjandeperiod eller som ännu inte är färdiga att 
användas prövas för nedskrivningsbehov årligen, samt så snart 
indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har 
minskat i värde. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjan
deperioder skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga för 
användning. De beräknade nyttjandeperioderna är:
 balanserade utvecklingsutgifter 5–7 år
 
(t) Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager beräk
nas genom tillämpning av först in, först utmetoden (FIFU). Detta  
inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgång
arna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. 
För tillverkade varor och pågående arbete inkluderar anskaff
ningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en 
normal kapacitet.

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i 
den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostna
der för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.
 
(u) Nedskrivningar
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag 
för att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov.
 

(i) Nedskrivning av finansiella tillgångar
Nedskrivning av finansiella tillgångar beskrivs i redovisningsprin
cip (p) Finansiella instrument.

(ii) Nedskrivning av immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, 
så som Goodwill eller balanserade utvecklingskostnader där av
skrivning ännu inte har påbörjats, prövas minst årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov samt när indikation på nedskriv
ning föreligger. Tillgångar som skrivs av ska bedömas med 
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller föränd
ringar 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. En 
nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.

För att testa värdet av immateriella anläggningstillgångar 
använder Koncernen en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell. 
Värdering av pågående utvecklingsprojekt beräknas genom 
att de förväntade framtida kassaflödena nuvärdeberäknas och 
sannolikhetsjusteras för att ta hänsyn till utvecklingsrisken.

(iii) Återföring av nedskrivningar 
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpnings
område reverseras om det både finns indikation på att ned
skrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en 
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen 
av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock 
aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som 
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det 
redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för 
avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvär
det bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte 
med ett belopp som är större än att det redovisade värdet upp
går till vad det hade varit om nedskrivning inte hade redovisats i 
tidigare perioder. 

(v) Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på 
årets resultat i Koncernen hänförligt till moderbolagets ägare 
och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under 
året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning 
justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta 
hänsyn till effekter av potentiella stamaktier. Potentiella stamaktier 
utgörs under rapporterade perioder av rätter till aktier (match
nings och prestationsaktierätter i Koncernens aktiesparpro
gram), konvertibler och teckningsoptioner. Potentiella stamaktier 
ses som utspädande endast under perioder då det leder till en 
lägre vinst eller större förlust per aktie. Om det leder till ett sämre 
resultat per aktie, baseras utspädning från teckningsoptioner
na på en beräkning av hur många aktier som hypotetiskt hade 
kunnat köpas in under perioden med lösenkursen. De aktier som 
inte hade kunnat köpas in leder till utspädning. Matchningsakti
erätter som innehas av anställda per rapportdagen är aktuella 
för utspädning. Prestationsaktierätter är aktuella för utspädning i 
den utsträckning prestationsvillkoren är uppfyllda per rapportda
gen. För att beräkna utspädningseffekten tillämpas en lösenkurs 
för aktierätterna som motsvarar värdet av framtida tjänster per 
utestående aktierätt beräknat som återstående kostnad att redo
visa i enlighet med IFRS 2. Eventuell utspädning från konvertibla 
skuldebrev beräknas genom att öka antalet aktier med det totala 
antal aktier som konvertiblerna motsvarar. Eftersom koncernens 
konvertibler i sin helhet utgör eget kapital, redovisas i resultaträk
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ningen ingen räntekostnad som kan återläggas i täljaren.

(w) Ersättningar till anställda
(i) Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering 
och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonus
betalningar när Koncernen har en gällande rättslig eller informell 
förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster 
erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

(ii) Aktierelaterade ersättningar
Aktiesparprogram
Ett aktiesparprogram möjliggör för de anställda att förvärva 
aktier i Bolaget, så kallade sparaktier, och att för varje investerad 
sparaktie få möjligheten att förvärva en matchningsaktie och po
tentiellt upp till tre prestationsaktier till kvotvärde när programmet 
avslutas. Det verkliga värdet på matchnings och prestations
aktierna redovisas som en personalkostnad med en motsva
rande ökning av eget kapital. Det verkliga värdet beräknas vid 
tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden. Det 
verkliga värdet på matchnings och prestationsaktierna beräknas 
med en metod som tar hänsyn till intjäningsvillkor (uppfyllnad 
av förutbestämda mål för prestationsaktierna) samt tjänstevillkor 
(att deltagarna är fortsatt anställda i Bolaget). Den kostnad som 
redovisas löpande under intjäningsperioden motsvarar verkliga 
värdet av en uppskattning av det antal matchnings och pre
stationsaktier som förväntas bli intjänade, med hänsyn till ovan 
aspekter. Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument 
till anställda som ersättning för köpta tjänster kostnadsförs förde
lat på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Avsättningen för 
sociala avgifter baseras på matchnings och prestationsaktier
nas verkliga värde vid rapporttillfället.

Teckningsoptionsprogram
Avseende de teckningsoptioner som har riktats till styrelsen 

och koncernledningen har de anskaffats av deltagarna själva 
och ingen kostnad för Koncernen har därmed uppstått. Se även 
not 5 för vidare information om de olika aktierelaterade ersätt
ningarna.

(x) 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 rapporten över 
finansiell ställning 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 uppskatt
ningen av det som krävs för att reglera den befintliga förplik
telsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning 
sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av 
det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt 
som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars 
tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade 
med skulden.
 

Engångsersättning till anställda vid avslutad anställning
Avsättningar finns i dotterbolaget Primm Pharma s.r.l och avser 
engångsersättning till samtliga anställda vid avslutad anställning. 
Avsättningarna som gjordes under 2017 nuvärdesberäknade i 
enlighet med IFRS. Under 2018 har det inte skett nuvärdesberäk
ningar gällande gjorda avsättningar.
 
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredo
visningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även 
av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande 
för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtli
ga 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. Re
kommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS 
som ska göras.
 
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan Koncernens och moderbolagets redovis
ningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisnings
principerna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella 
rapporter.

Ändrade redovisningsprinciper
Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovisnings
principer under 2018 förändrats i enlighet med vad som anges 
ovan för Koncernen.

Samma principer gäller för moderbolaget som för Koncernen 
avseende hur upplysningar lämnas om ändrade redovisnings
principer (IAS 8.2831); se ovan under Koncernens ändrade 
redovisningsprinciper. Observera dock att detta avsnitt om 
moderbolaget bara tar upp skillnader mot Koncernen, vilket gör 
att de ändringar som anges här endast är sådana som enbart 
berört moderbolaget.
 
Klassificering och uppställningsformer
Moderbolaget använder benämningarna balansräkning respek
tive kassaflödesanalys för de rapporter som i Koncernen har 
titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport över 
kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för moderbo
laget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan 
rapporten över resultat och övrigt totalresultat samt rapporten 
över förändringar i eget kapital baseras på IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter. De skillnader mot Koncernens rapporter 
som gör sig gällande i moderbolagets resultat och balansräk
ningar utgörs av redovisning av investeringar i dotterföretag som 
anläggningstillgångar.
 
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt an
skaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter 
inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. I 
koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga 
till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.

NOTER
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NOT 2   Intäkternas fördelning

Intäkter per väsentligt intäktsslag Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Nettoomsättning

    Varuförsäljning1 20 485 20 771 - -

20 485 20 771 - -

Övriga rörelseintäkter

    Licensintäkter och royalties2 92 468 774 92 468 774

    Statliga bidrag 2 463 1 673 - -

    Valutakursvinster 4 686 64 4 681 64

    Övrigt 126 3 - -

Summa 99 742 2 515 97 149 838

Totala intäkter 120 227 23 285 97 149 838

1) Nettoomsättningen består i sin helhet av intäkter från avtal med kunder.
2) Licensintäkterna för proteinproduktionsplattform om 2 067 TSEK, avser en specifik avtalsperiod, periodiseras över avtalsperioden.  Licensintäkter om 90 401 TSEK 
som avser uppfyllnad av milstolpar intäktsförs när milstolpar uppnås.

Belopp i TSEK Helår 2018

Intäkter per region Biosimilarer
Långtidsverkande 

injicerbara läkemedel
Administration  

och ofördelat Koncernen

Mellanöstern  20 485  20 485

Asien  13 076  13 076

Europa 77 860 2 463 5 918 86 241

USA   425 425

Summa 77 860 36 023 6 344 120 227

Intäkt per kategori

Läkemedelsprodukter  20 485  20 485

Milstolpebetalningar från partners 77 325 13 076  90 401

Tjänster och övrigt 535 2 463 6 344 9 341

Summa 77 860 36  023 6 344 120 227

Belopp i TSEK Helår 2017

Intäkter per region Biosimilarer
Långtidsverkande 

injicerbara läkemedel
Administration  

och ofördelat Koncernen

Mellanöstern  20 771  20 771

Asien    -

Europa  1 676 369 2 046

USA   469 469

Summa - 22 447 838 23 285

Intäkt per kategori

Läkemedelsprodukter  20 771  20 771

Milstolpebetalningar från partners    -

Tjänster och övrigt  1 676 838 2 515

Summa - 22 447 838 23 285

NOTER

Koncernens intäkter inom Biosimilarer hänför sig till en enda motpart med säte inom EU.Koncernens intäkter inom Långtidsverkande 
injicerbara läkemedel hänför sig till en kund i Mellanöstern och resterande till en annan motpart i Asien.
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NOT 3   Rörelsesegment

Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver 
verksamhet, från vilken den kan generera intäkter och ådra sig 
kostnader och för vilket det finns fristående finansiell information 
tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs upp av Bolagets 
högsta verkställande beslutsfattare som fattar beslut om resurser 
som ska allokeras till segmentet och bedömer dess lång och 
kortsiktiga finansiella resultat. Rörelsesegmentet rapporteras på 
ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som 
lämnas till verksamhetens högsta beslutsfattare. Verkställande 
direktör och koncernchefen, som är ansvarig för all allokera 
resurser och utvärdera rörelsesegmentens resultat, är den högsta 
verkställande beslutsfattaren som fattar strategiska beslut. 

Indelningen i rörelsesegment grundar sig på de olika läkeme
delsprodukter som Xbrane utvecklar och säljer. Följande rörelse
segment har identifierats:
 ”Biosimilarer”
 ”Långtidsverkande injicerbara läkemedel”
 ”Administration och ofördelat resultat”. 

Segmentet ”Biosimilarier” innefattar verksamheten för Xlucane 
samt den prekliniska biosimilar portföljen. Det andra segmen
tet för ”Långtidsverkande injicerbara läkemedel” innefattar 
verksamheten avseende Spherotide och det sista segmentet 
”Administration och ofördelat resultat” innefattar kvarvarande 
delar av verksamheten och därmed till största del administrations 
relaterade poster. Därutöver finns det vissa intäkter och kostnader 
som klassificeras som ”ofördelade eller av administrativ karaktär” 
och utgörs av moderbolagets ickekärnverksamhet ”Utlicense
ring av proteinexpressionssystem” samt overheadkostnader för 
Koncernen som rör koncern övergripande administration, styrelse, 
kostnader förknippade med börsnotering, investor relations och 
dylikt. 

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Intäkter per segment

Biosimilarer  77 860      77 860    

Långtidsverkande injecerbara läkemedel  36 023     22 447     13 375    

Ofördelade intäkter  6 344     838     5  914     838    

Summa intäkter  120 227     23 285     97 149     838    

Resultat per segment

Biosimilarer 3 497 27 326     3 497    27 326    

Långtidsverkande injecerbara läkemedel 27 462 5 419     

Administration och ofördelat resultat 12 550 11 973    18 871    10 172    

Rörelseresultat -11 415    -44 718    -15 375    -37 498    

Finansiella intäkter

Biosimilarer    

Långtidsverkande injecerbara läkemedel    

Administration och ofördelat resultat  44     0            0    

Summa finansiella intäkter  44     0     -       0    

Finansiella kostnader

Biosimilarer

Långtidsverkande injecerbara läkemedel  69     

Administration och ofördelat resultat 1 744    147    1 690    56    

Summa finansiella kostnader -1 744    -217    -1 690    -56    

Finansnetto -1 700    -217    -1 690    -56    

Resultat före skatt -13 115    -44 935    -17 065    -37 553    

NOTER
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Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Investeringar1

Biosimilarier 110 2 892 110 2 892

Långtidsverkande injicerbara läkemedel 1 488 1 257 

Summa 3 616 6 166 2 128 4 909

Avskrivningar

Biosimilarer 1 788 1362 1 788 1362

Långtidsverkande injecerbara läkemedel 3 482 1333  

Administration och ofördelat resultat 66 35 32 10

Summa 5 336 2 730 1 821 1 372

1) Avser materiella och immateriella anläggningstillgångar

Medelantalet anställda 2018 varav män 2017 varav män

Moderbolaget 14 52% 14 57%

Dotterbolag 9 33% 4 75%

Koncernen totalt 23 43% 18 61%

NOT 5   Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Kostnader för ersättningar till anställda

Koncernen

Belopp i TSEK  2018  2017

Löner och ersättningar 17 188 11 735

Ersättning vid avslutad anställning1 454 149

Sociala avgifter 3 948 2 664

Övriga personalkostnader 686 1 018

Summa kostnader för ersättningar till anställda 22 276 15 566

1) Avsättning avser lagstadgat engångsersättning till personal i Italien som betalas när anställning avslutas.

NOT 4   Övriga rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Licensersättning till dotterbolag   13 375    

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 4 284     1 169    4 275     1 169    

Nedskrivningar kundfordringar 879     542    

Övrigt 466     76            

Summa övriga rörelsekostnader -5 629     1 245    -18 192     1 169    

NOTER

NOT 3   Rörelsesegment, forts.

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Anläggningstillgångar1 22 517 24 865 5 014 6 725

Summa 22 517 24 865 5 014 6 725

1) Avser materiella och immateriella anläggningstillgångar
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Koncernen 2018 2017

Belopp i TSEK
Ledande befattnings- 

havare (7 personer)
Ledande befattnings- 

havare (7 personer)

Löner och andra ersättningar 8 987 5 320

- Varav tantiem o. d. 651 559

- Varav pensionskostnader 432 100

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, Koncernen, 2018

Belopp i TSEK

Grundlön, 
styrelse- 
arvode1

Rörlig 
ersättning

Pensions- 
kostnad

Aktie- 
relaterad 

ersättning

Ersättning 
vid avslutad 
anställning2 Summa

Styrelsens ordf. (fr o m 3 apr) Anders Tullgren 175     175

Styrelsens ordf. (t o m 3 apr) Saeid Esmaeilzadeh 125     125

Styrelseledamot Maris Hartmanis 137     137

Styrelseledamot Peter Edman 137     137

Styrelseledamot Karin Wingstrand 137     137

Styrelseledamot Giorgio Chivirí 137     137

Styrelseledamot Alessandro Sidoli 137     137

VD Martin Åmark 1 074 124 133 71  1 402

Vice VD Siavash Bashiri 978 120 116 115  1 329

Andra ledande befattningshavare (5 st) 4 162 383 183 317  5 045

Summa 7 197 627 432 502 - 8 759

NOT 5   Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar, forts.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader

Moderbolaget 2018 2017

Belopp i TSEK
Ledande befattnings-

havare (5 personer)
Övriga 

anställda Summa
Ledande befattnings-

havare (5 personer)
Övriga 

anställda Summa

Löner och andra ersättningar1 5 804 4 991 10 795 4 559 4 798 9 357

- Varav tantiem o. d. 556 318 873 456 538 995

- Varav pensionskostnader 428 281 709 93 164 258

Sociala kostnader1 1 255 1 324 2 579 996 1 169 2 164

1) Inkluderar inte styrelsekostnader som betalats som lön om 800 TSEK (-) samt sociala kostnader för dessa om 253 TSEK(-).

NOTER

2018-12-31 2017-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderbolaget

Styrelsen 14% 17%

Övriga ledande befattningshavare 40% 40%

Koncernen totalt

Styrelser 14% 17%

Övriga ledande befattningshavare 33% 29%
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Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, Koncernen, 2017

Belopp i TSEK

Grundlön, 
styrelse- 
arvode1

Rörlig 
ersättning

Pensions- 
kostnad

Aktie- 
relaterad 

ersättning

Ersättning 
vid avslutad 
anställning2 Summa

Styrelsens ordf. Saeid Esmaeilzadeh 100     100

Styrelseledamot Maris Hartmanis 163     163

Styrelseledamot Peter Edman 163     163

Styrelseledamot Karin Wingstrand 163     163

Styrelseledamot Giorgio Chivirí 163     163

Styrelseledamot Alessandro Sidoli 163     163

VD Martin Åmark 919 93    1 012

Vice VD Siavash Bashiri 953 93    1 046

Andra ledande befattningshavare (5 st) 3 268 288 100 188 103 3 947

Summa 6 055 474 100 188 103 6 919

1)  I enlighet med principen att Bolaget ska vara resultatneutralt i utbetalning av styrelsearvodet, oavsett om det är utbetalt som lön eller fakturerat som arvode, har sty-
relseledamöter som valt att fakturera via bolag fått möjlighet att fakturera mellanskillnaden för dessa belopp i tillägg till arvodet. För 2017 avser 63 TSEK per ledamot 
justering för detta för 2016 och 2017. För 2018 uppgår detta belopp till 12 TSEK per ledamot. Beloppen ovan är inklusive sociala avgifter.

2) Ersättning avser lagstadgat engångsersättning till personal i Italien som betalas när anställning avslutas. 

NOT 5   Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar, forts.

Ledande befattningshavares ersättningar samt villkor 
vid uppsägning och avgångsvederlag 
Årsstämman i maj 2018 beslutade om följande riktlinjer för 
bestämmande av ersättnings och andra anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattnings
havare skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, möjlighet till pen
sionsavsättning och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att 
delta i långsiktiga incitamentsprogram. Den fasta lönen skall vara 
marknadsmässig och revideras årligen. Den rörliga ersättningen 
för ledande befattningshavare i moderbolaget är maximerad till 
50 procent av grundlönen. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovan
stående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl som motiverar det. Under 2018 skedde inget 
avsteg från av årsstämma beslutade principer avseende rörlig 
ersättning till ledande befattningshavare i Koncernen. Ledande 
befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner, i 
enlighet med ITP1planen. De avgiftsbestämda pensionsplaner
na får inte överstiga 30 procent av den fasta årslönen, vilket inte 
är fallet under 2018. För anställda vid det italienska dotterbolaget 
omfattas inte av den avgiftsbestämda pensionsplaner utan har 
en avsättning som görs årligen fram tills avslutad anställning, i 
enlighet med italiensk lagstiftning.

Den verkställande direktören i moderbolaget har enligt an
ställningsavtal en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om 
anställningen avslutas av bolaget har verkställande direktören 
rätt till ersättning under uppsägningstiden. Övriga ledande 
befattningshavare anställda i moderbolaget har ömsesidiga upp
sägningstider på 1–3 månader. För anställda vid det italienska 
dotterbolaget återfinns det ingen upsägningstid. 

Lån till ledande befattningshavare
Det finns inga lån till ledande befattningshavare inom Xbrane 
koncernen.

Aktierelaterade ersättningar
På extra bolagsstämma den 3 april 2018 beslutades det om 
följande teckningsoptionsprogram:

Teckningsoptionsprogram serie I 2018/2021
Emission av högst 49 285 teckningsoptioner där den tillträdande 
styrelseordföranden Anders Tullgren erbjöds att teckna teck
ningsoptioner. Samtliga teckningsoptioner tecknades av Anders 
Tullgren till ett pris motsvarande optionernas marknadsvärde 
beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid tilldel
ningstidpunkten uppgick värderingen till 5,91 SEK/option.  Vid 
beräkningen av optionernas marknadsvärde har följande faktorer 
använts; aktiepris uppgående till 60,8672 SEK/st, lösenkurs 91 
SEK/ st, Volatilitet på 33,52%, förväntad utdelning uppgående 
till 0 SEK/st, riskfriränta uppgående till 0,44% samt en löptid på 
3 år. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie 
under perioden från och med den 1 april 2021 till och med den 
31 maj 2021. I det fall samtliga uteståendeteckningsoptioner nytt
jas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 49 285 aktier och 
aktiekapitalet med cirka 11 049,00 SEK. Om samtliga uteståen
deteckningsoptioner i teckningsoptionsprogramserie I 2018/2021 
nyttjas medför det en utspädning om cirka 0,77 procent av 
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Teckningsoptionsprogram serie II 2018/2021
Emission av högst 15 000 teckningsoptioner till de fem styrelse
ledamöter som vid tiden för stämman var registrerade i Xbrane 
(exklusive Saeid Esmaeilzadeh), vilket gav styrelseledamöterna 
rätt att teckna högst 3 000 teckningsoptioner vardera. Totalt 
13 500 teckningsoptioner tecknades av de teckningsberättigade 
till ett pris motsvarande optionernas marknadsvärde beräknat 
enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid tilldelningstidpunk
ten uppgick värderingen till 5,8797 SEK/option. Vid beräkningen 

NOTER
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NOTER

NOT 5   Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar, forts.

Personalkostnader för aktierelaterade ersättningar

Koncernen Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017 2018 2017

Kostnad hänförlig till aktiesparprogram 1 190 313 1 190 313

Kostnad hänförligt egetkapitalreglerande bonusprogram  120  120

Summa 1 190 432 1 190 432

av optionernas marknadsvärde har följande faktorer använts; 
aktiepris uppgående till 60,8672 SEK/st, lösenkurs 91 SEK/ st, 
Volatilitet på 33,52%, förväntad utdelning uppgående till 0 SEK/
st, riskfriränta uppgående till 0,44% samt en löptid på 3 år. Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i under 
perioden från och med den 1 april 2021 till och med den 31 maj 
2021. I det fall samtliga uteståendeteckningsoptioner nyttjas 
kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 13 500 aktier och 
aktiekapitalet med cirka 3 026,70 SEK. Om samtliga utestående
teckningsoptioner i teckningsoptionsprogramserie II 2018/2021 
nyttjas medför det en utspädning om cirka 0,21 procent av 
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Teckningsoptionsprogram serie III 2018/2022
Emission av högst 96 000 teckningsoptioner till koncernledningen 
bestående av upp till fyra befattningar att teckna mellan 6 000 
och 24 000 teckningsoptioner varvid verkställande direktören 
erbjöds att teckna högst 24 000 teckningsoptioner och övriga 
högst 24 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 96 000 teck
ningsoptioner. Totalt 79 000 teckningsoptioner tecknades av de 
teckningsberättigade till ett pris motsvarande optionernas mark
nadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid 
tilldelningstidpunkten uppgick värderingen till 4,18 SEK/option. 
Vid beräkningen av optionernas marknadsvärde har följande 
faktorer använts; aktiepris uppgående till 60,87 SEK/st, lösenkurs 
121,73 SEK/ st, Volatilitet på 33,52%, förväntad utdelning uppgå
ende till 0 SEK/st, riskfriränta uppgående till 0,44% samt en löp
tid på 4 år. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny 
aktie i under perioden från och med den 1 april 2022 till och med 
den 31 maj 2022. I det fall samtliga uteståendeteckningsoptioner 
nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 79 000 aktier 
och aktiekapitalet med 17 711,8 SEK. Om samtliga utestående
teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2018/2022 nyttjas 
medför det en utspädning om cirka 1,23 procent av aktiekapitalet 
och rösterna i Bolaget.

Per den 31 december 2018 hade 141 785 teckningsoptioner 
tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats.

Incitamentsprogram 
Bolaget har per 31 december 2018 två pågående långsiktiga 
incitamentsprogram.

2017
För LTIP (Longterm incentive program) 2017 har Bolaget 
säkerställt mandat för att emittera aktier avseende programmet 
vid bolagsstämman den 24 maj 2018. Där beslutades det om 
utställande av 19 538 teckningsoptioner som kommer konverteras 
till aktier vid utgången av programmet. Marknadsvärdet avseen
de teckningsoptionerna uppgår per den 31 december 2018 till 

897 TSEK. Programmet kommer löpa under 2017–2019 och är ut
format som ett aktiesparprogram där arbetstagarens deltagande 
kräver en investering i Xbranes aktier, de så kallade sparaktierna, 
till ett värde upp till 150 TSEK före slutet av februari 2018. För 
varje sparaktie (1) den anställda har förvärvat får den anställda 
förvärva en (1) s k matchningsaktie samt upp till en (1) s k presta
tionsaktie till kvotvärde. Utfallet av prestationsaktier baseras på 
uppfyllande av de mål som är relaterade till utveckling, genom
förande och resultat från kliniska studier, marknadsgodkännande, 
utlicensering och försäljning av produkterna Spherotide och 
Xlucane. Berättigande till aktier är vidare villkorat av att deltaga
ren är anställd i Koncernen och att alla dennes investeringsaktier 
är allokerade till programmet under intjänandeperioden.

Maximal utspädning för programmet uppgår till 0,31 procent 
av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Kostnader för program
met omfattar värdet av aktierna samt sociala kostnader för de 
belopp som de anställda beräknas tilldelas, vilka kostnadsförs 
löpande under perioden 2017–2019. Alla anställda har haft möj
lighet att delta i programmet på samma villkor. 

2018
LTIP (Longterm incentive program) 2018 löper under perioden 
2018–2020. Bolaget har säkerställt mandat för att emittera aktier 
avseende programmet vid bolagsstämman den 24 maj 2018. 
Där beslutades det om utställande av 172 800 teckningsoptio
ner som kommer konverteras till aktier vid utgången av pro
grammet. Marknadsvärdet för de teckningsoptioner som avser 
programmet uppgick till 2 101 TSEK, den 31 december 2018. 
Programmet innebär att arbetstagarens deltagande kräver en 
investering i Xbranes aktier, de så kallade sparaktierna, upp 
till total 2 200 aktier för ledande befattningshavare samt upp 
till totalt 1 500 aktier för övriga anställda, före slutet av februari 
2019. För varje sparaktie (1) den anställda har förvärvat får den 
anställda förvärva en (1) s k matchningsaktie samt upp till tre (3) 
s k prestationsaktier till kvotvärde. Utfallet av prestationsaktier 
baseras på uppfyllande av de mål som fastställs med LTIP 2018 
och som är relaterade till totala avkastning på aktier, uppfyllnad 
av vissa milstolpar för Bolaget, och uppfyllnad av vissa milstolpar 
för Dotterbolaget. 

Berättigande till aktier är vidare villkorat av att deltagaren är 
anställd i Koncernen och att alla dennes investeringsaktier är 
allokerade till programmet under intjänandeperioden. Maximal 
utspädning för programmet uppgår till 2,66 procent av aktiekapi
talet och rösterna i Bolaget. Kostnader för programmet omfattar 
värdet av aktierna samt sociala kostnader för de belopp som de 
anställda beräknas tilldelas, vilka kostnadsförs löpande under 
perioden 2017–2019. Alla anställda har haft möjlighet att delta i 
programmet på samma villkor. 
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NOT 8   Finansnetto

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Ränteintäkter 44 0  

Finansiella intäkter 44 0 - -

Räntekostnader för leasing 45 69  

Räntekostnader för räntebärande långfristiga skulder 1 60  45

Räntekostnader för räntebärande kortfristiga skulder 1 699  1 690 11

Övriga finansiella kostnader  87  

Finansiella kostnader -1 744 -217 -1 690 -56

Finansnetto -1 700 -217 -1 690 -56

Ränteintäkter och räntekostnader härrör från finansiella tilllgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

NOT 7   Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Råvaror och förnödenheter 1 527 611  

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 39 39  

Övriga externa kostnader 84 972 32 606 90 126 23 301

Personalkostnader 22 277 15 566 16 301 12 493

Avskrivningar 2 715 2 261 1 821 1 372

Valutakursförluster 4 284 1 169 4 275 1 169

Summa 115 736 52 174 112 523 38 336

NOT 6   Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

KPMG AB

Revisionsuppdrag 650 375 650 375

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 329 656 329 656

Skatterådgivning 78  78 

Övriga tjänster 608  608 

Övriga revisorer

KPMG s.r.l.

Revisionsuppdrag 181 107  

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  324  324

Summa arvode och kostnadsersättning till revisorer 1 846 1 462 1 665 1 355

NOTER
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NOT 9   Skatter

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Aktuell skattekostnad (-)[/Skatteintäkt (+)]

Årets skattekostnad [/skatteintäkt] 121   

Uppskjuten skattekostnad () [/skatteintäkt (+)]    

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -121 - - -

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen

Belopp i TSEK 2018 2017

Resultat före skatt 13 115 44 935

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 2 885 9 886

Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 715 

Ej avdragsgilla kostnader 386 557

Ej skattepliktiga intäkter 280 

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 1 506 10 442

Skatt hänförlig till tidigare år 679 -

Redovisad effektiv skatt -121 -

Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018 2017

Resultat före skatt 17 065 37 553

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 3 754 8 262

Ej avdragsgilla kostnader 131 214

Ej skattepliktiga intäkter  

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 3 386 8 467

Skatt hänförlig till tidigare år 261 -

Redovisad effektiv skatt - -

Ej balanserat, ackumulerat underskottsavdrag för moderbolaget uppgick per 20181231 till 93 386 TSEK.
Ej balanserat, ackumulerat underskottsavdrag för dotterbolaget uppgick per 20181231 till 16 233 TSEK

Ingen skatt har redovisats mot övrigt totalresultat.
Inget av ovan underskottsavdrag har en begränsad nyttjandeperiod.

NOTER
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Resultat per aktie före utspädning

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, före och efter utspädning

Belopp i TSEK 2018 2017

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 13 236 44 935

Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, före utspädning 13 236 44 935

Vägt genomsnittligt antal aktier uppgick till 6 213 927 (5 425 656), vilket har påverkats av nyemissioner i april under aktuellt år samt 
konvertering av konvertibellån. Antalet utestående aktier vid årets slut var 6 329 239 (5 956 770).

NOT 10   Resultat per aktie

Resultat per aktie Före utspädning Efter utspädning

Belopp i SEK  2018 2017  2018 2017

Resultat per aktie 2,13 8,28 2,13 8,28

De belopp som använts i täljare och nämnare redovisas nedan.

Vägt genomsnittligt antal stamaktier, före och efter utspädning  2018 2017

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning 6 213 927 5 425 656

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, efter utspädning 6 213 927 5 425 656

Instrument som kan ge framtida utspädningseffekt och förändringar efter balansdagen
Bolaget hade på balansdagen ett utestående konvertibellån som vid en eventuell konvertering till aktier skulle motsvara 132 233 aktier. 
Teckningsoptioner för aktiesparprogram för anställda skulle vid full teckning ge upphov till 192 338 nya aktier, men utspädningseffekten 
beror på skillnaden mellan lösenkurs och aktiekurs vid lösentillfället. 

NOTER
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NOT 11   Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

Internt utecklade 
immateriella tillgångar

Förvärvade 
immateriella tillgångar

Belopp i TSEK Utvecklingsutgifter Goodwill Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2017 7 502 55 713 63 215

Årets valutakursdifferenser 131 1 647 1 778

Utgående balans 31 december 2017 7 634 57 360 64 993

Ingående balans 1 januari 2018 7 634 57 360 64 993

Årets valutakursdifferenser 330 2 478 2 808

Utgående balans 31 december 2018 7 964 59 838 67 801

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2017 -557 - -557

Årets avskrivningar 752  752

Valutakursdifferenser 27  27

Utgående balans 31 december 2017 -1 337 - -1 337

Ingående balans 1 januari 2018 -1 337 - -1 337

Årets avskrivningar 780  780

Valutakursdifferenser 74  74

Utgående balans 31 december 2018 -2 191 - -2 191

Redovisade värden

Per 20170101 6 945 55 713 62 658

Per 20171231 6 297 57 360 63 656

Per 20180101 6 297 57 360 63 656

Per 20181231 5 773 59 838 65 610

NOTER
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NOT 11   Immateriella anläggningstillgångar forts.

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill
Goodwill består i sin helhet av dotterbolaget Primm Pharma s.r.l. 

Koncernen
Redovisat 

värde
Redovisat 

värde

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Primm Pharma s.r.l. 59 838 57 360

Total Goodwill 59 838 57 360

Primm Pharma s.r.l. 
Inga nedskrivningar av immateriella tillgångar hade per balansdagen 31 december 2018 skett. 

Nedskrivningsprövningen för Primm Pharma s.r.l. baserades på beräkning av nyttjandevärde. Detta värde bygger på kassaflö
desberäkningar som baseras på affärsprognosen fram till 2035 som fastställts av företagsledningen. Anledningen till att en längre 
prognosperiod än fem år har valts är att den främsta produktkandidaten som Primm utvecklar först väntas lanseras på den europeiska 
och kinesiska marknaden 2021 och därefter beräknas det ta upp till ca åtta år innnan peakförsäljning nås. Givet detta passar en längre 
prognosperiod på 17 år syftet bättre. Kassaflöden beräknats efter hur den prognosticerade världsmarknaden ser ut för originalläke
medlet och hur stor penetrationsgrad Bolaget kan nå med sin generika av originalläkemedlet. De beräknade kassaflödena har 
nuvärdes beräknats med en diskonteringsränta på 27 procent före skatt. Antaganden som är viktiga i den sjuttonåriga affärsprognosen 
beskrivs i uppställningen nedan.

Viktiga variabler Metod för att skatta värden

Marknadsandel  
och tillväxt

Marknaden estimeras utifrån nuvarande försäljning av originalläkemedlet baserat på extern försäljningsdata 
och tillväxten väntas ligga i linje med inflationen. Vid lansering av Bolagets produkt eller annan generika väntas 
dessa ta marknadsandelar från den estimerade marknaden för originalläkemedlet. Hur stor andel av markna
den som Bolagets generika når beräknas utifrån estimerad penetrationsgrad. Penetrationsgraden beräknas 
vara i linje eller något högre än den genomsnittliga generikapenetrationen i respektive land med (20–80 pro
cent) vid peakförsäljning.

Försäljningspris Försäljningspris som Bolaget erhåller beräknas utifrån den rabatt gentemot originalläkemedlet som produkten 
väntas säljas för på marknaden samt efter intäktsdelning med distribution och marknadsföringspartner.   

Produktionskostnad Produktionskostnad baseras på koncernledningens uppskattningar om framtida kostnader baserade på nuva
rande produktionskostnad per producerad dos samt vilka skalfördelar som kan nås när produktionen ökar.

Fasta kostnader Fasta kostnader för Primm Pharmas verksamhet innefattar personalkostnader, lokaler och administrations
kostnader och är baserade utifrån koncernledningens estimerade kostnader för kommande 4 år och därefter 
baserat på en årlig gradvis ökning om cirka 5 procent. 

Utlicensering Utlicensering sker till partners som står för försäljning och marknadsföring av produkten på olika  geografiska 
marknader. Milstolpebetalningar från en del av partnerskap genererar intäkter samt bekostar delar av utveck
lingskostnader och kliniska studier.  

Diskonteringsränta Diskonteringsräntan är beräknad genom ett antal antagande om kapitalstruktur, marknadens riskpremie, beta värde, 
riskfri ränta, småbolagspremie, illividitetspremie, företagsspecifik risk, kostnad för kapital och effektiv skattesats.

Återvinningsvärdet för Primm Pharma överstiger det redovisade värdet. De värden som använts i nyttjandevärdeberäkningarna och de 
ändrade värden som leder till att återvinningsvärdet blir lika med redovisat värde är följande:

Variabel Antaget värde Ändrat värde

Marknadsandel 20–80 procent penetrationsgrad 14 procent penetrationsgrad

Försäljningspris 27–70 procent av originalläkemedlet 22 procent av originalläkemedlet

Produktionskostnad 1månadsprodukten1

3månadsprodukten1

Ökar med 45 procent
Ökar med 94 procent

Diskonteringsränta 21 procent efter skatt 31 procent efter skatt

NOTER

1 Produkten finns två olika utföranden som har olika effekter vid produktionskostnaden.
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NOT 12   Materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Belopp i TSEK
Maskiner och andra  

tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg  

och installationer Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2017 12 195 8 180 20 375

Övriga förvärv 2 593 1 556 4 149

Omklassificering av tillgångar 6 219 6 219 

Utrangering  637 637

Valutakursdifferenser 309 22 331

Utgående balans 31 december 2017 21 316 2 902 24 218

Ingående balans 1 januari 2018 21 316 2 902 24 218

Justeringar från föregående period 296  296

Just. ingående balans 21 613 2 902 24 515

Övriga förvärv 1 443 155 1 598

Valutakursdifferenser 649 35 684

Utgående balans 31 december 2018 23 705 3 092 26 796

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2017 -1 046 -1 455 -2 501

Årets avskrivningar 2 837 252 3 089

Utrangering  79 79

Valutakursdifferenser 54 6 60

Utgående balans 31 december 2017 -3 936 -1 634 -5 650

Ingående balans 1 januari 2018 -3 936 -1 634 -5 650

Justeringar från föregående period 1 171 1 175 5

Just. ingående balans -5 107 -459 -5 645

Årets avskrivningar 3 629 600 4 229

Valutakursdifferenser 164 94 258

Utgående balans 31 december 2018 -8 899 -1 153 -10 131

Redovisade värden

Belopp i TSEK
Maskiner och andra  

tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg  

och installationer Totalt

Per 20170101 11 150 6 725 17 875

Per 20171231 17 380 1 268 18 569

Per 20180101 17 380 1 268 18 569

Per 20181231 14 805 1 939 16 744

Redovisat värde för finansiellt leasade tillgångar uppgår till 1 462 TSEK (2 309).

NOTER
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NOT 12   Materiella anläggningstillgångar, forts.

Moderbolaget

Belopp i TSEK
Maskiner och andra 

 tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg  

och installationer Totalt

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2017 - 7 437 7 437

Förvärv  1 081     1 811     2 892    

Omklassificering av materiella  
anläggningstillgångar  6 219    6 489    270    

Utrangering  637    637    

Utgående balans 31 december 2017  7 300     2 122     9 422    

Ingående balans 1 januari 2018  7 300     2 122     9 422    

Justeringar från föregående period 5     5    

Förvärv         110     110    

Utgående balans 31 december 2018  7 295     2 232     9 527    

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2017  -      -1 325    -1 325    

Årets avskrivningar 1 245    126    1 371    

Utgående balans 31 december 2017 -1 245    -1 452    -2 697    

Ingående balans 1 januari 2018 -1 245 -1 452 -2 697

Årets avskrivningar 1 362 455 1 817

Justering från föregående period 1 175     1 175    

Utgående balans 31 december 2018 -3 782    -732    -4 513    

Redovisade värden

Belopp i TSEK
Maskiner och andra  

tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg  

och installationer Totalt

Per 20170101         6 112     6 112    

Per 20171231  6 055     670     6 725    

Per 20180101  6 055     670     6 725    

Per 20181231  3 513     1 500     5 014    

NOT 13 Gemensam verksamhet

Sedan samarbetsavtalet med STADA för Xlucane ingicks i juli 
2018, redovisas Xbranes nettokostnader för forskning och 
utveckling av Xlucane i resultatet, dvs 50 procent av de totala 
kostnaderna för projektet. Gällande balansräkningen redovisas 
tillgångar och skulder hänförliga utveckling av Xlucane i sin 
helhet, dvs 100 procent, och sedan redovisas STADAs andel av 
dessa dvs 50 procent i tillägg som den fordran eller skuld som 
uppstår mellan Xbrane och STADA. Detta innebär att balansräk
ningen har ökat till följd av ingående av samarbetsavtalet med 
STADA medan forsknings och utvecklingskostnader i resultaträk
ningen har minskat med 50 procent. Detta avser både koncer
nen och moderbolaget.

Belopp i TSEK

2018-12-31 Xbranes andel  

Intäkter 

Kostnader 40 555

Tillgångar 30 005

Skulder 15 003

NOTER



66 XBRANE BIOPHARMA  |  ÅRSREDOVISNING 2018

NOT 14   Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 4 178 

Kostnader för externa tjänster som vidarefakturerats till dotterbolaget  4 178

Reglering av fordran 4 178 

Utgående balans 31 december - 4 178

NOT 15   Långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Långfristiga fordringar

Hyresdeposition 635 635 635 635

Förskott till CRO avseende klinisk studie 8 236  8 236 

Summa långfristiga fordringar 8 871 635 8 871 635

NOT 17   Kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 11 376 8 072 738 

Reservering för osäkra fordringar1 886  542 

Summa kundfordringar 10 489 8 072 196 -

1)  I enlighet med rådande redovisningsprinciper (IFRS 9) gällande för räkenskapsår 2018, har erforderliga nedskrivningar gjorts utav befintliga kundfordringar. För räken-
skapsår 2017 tillämpades IAS 39. 

NOT 16   Varulager

Koncernen

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Råvaror och förnödenheter 5 525 3 065

Varor under tillverkning  

Färdiga varor och handelsvaror  

Summa varulager 5 525 3 065

Moderbolaget har inget varulager. 

NOTER
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NOT 18   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Hyra 285 273 285 273

Leasingavtal 143 19 143 19

Övrigt 33 812 726 33 168 522

Summa förutbetalda kostnader och upplupna kostnader 34 240 1 018 33 596 814

NOT 19   Likvida medel

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Likvida medel

Kassa och bank 100 972 7 903 100 380 6 483

Redovisat värde 100 972 7 903 100 380 6 483

NOT 20   Eget kapital

Typer av aktier Stamaktier

2018 2017

Emitterade per 1 januari 5 956 770 4 755 546

Kontantemission 41 857 655 738

Konvertering av konvertibellån till aktier 330 612 528 986

Emission avseende incitamentsprogram för 2016  16 500

Emitterade per 31 december 6 329 239 5 956 770

Koncernen har endast ett aktieslag, så kallade stamaktier. Per 
den 31 december 2018 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
6 329 239 stamaktier (5 956 770). 

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som 
fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid 
bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt 
till Bolagets kvarvarande nettotillgångar. 

Xbrane förvärvade 2015 Primm Pharma Srl. Förvärvet finan
sierades genom utgivande av en konvertibel som klassificerades 
som eget kapital, se not 1 avsnitt (q). Konvertibeln innehas av 
Primm Pharma’s före detta ägare, uppgick initialt till 56 MSEK 
och med rätt att konvertera till aktier, enligt aktiepriset 42,50 SEK 
per aktie som gällde under nyemissionen, under en tidsperiod 
fram till 2020 förutsatt att totalt 6 olika milstolpar gällande kom
mersialiseringen av Spherotide uppfylls.

Utdelning
Vid årsstämman den 16 maj 2019 kommer styrelsen att föreslå 
att ingen utdelning ges. Bolaget har inte lämnat någon utdelning 
för räkenskapsåret 2018 eller tidigare. 

Koncernen
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verk

samheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan 
valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presen
teras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella 
rapporter i svenska kronor. Vidare består omräkningsreserven av 
valutakursdifferenser som uppstår vid omvärdering av goodwill.

Moderbolaget
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Fritt eget kapital
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget ka
pital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning 
till aktieägarna.

Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska 
betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande 
det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till över
kursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden fr o m. 1 januari 
2006 ingår i fritt eget kapital.

Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balansera
de vinstmedel och resultat efter avdrag för under året lämnad 
vinstutdelning.

NOTER

Tillgodohavanden hos banker är placerade hos banker med en 
kreditrating A eller högre och är tillgängliga vid anfordran. Beak
tat den korta löptiden och motparternas höga kreditvärdighet så 

bedöms kreditrisken i dessa tillgodohavanden vara låg och de 
förväntade kreditförlusterna bedöms vara försumbara.
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NOT 21   Räntebärande skulder

I det följande framgår information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer information om 
företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 25.

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Långfristiga skulder

Banklån 12 273  

Finansiella leasingskulder 29 846  

Summa långfristiga skulder 41 1 119 - -

Kortfristiga skulder

Banklån 140   

Finansiella leasingskulder 422   

Lån från huvudägare 45 000  45 000 

Summa kortfristiga skulder 45 561 - 45 000 -

Finansiella leasingskulder
Koncernen har en finansiell leasing som avser en frystork som används i framställning av läkemedel i dotterbolaget. Finansiell 
leasingskuld förfaller till betalning enligt nedan:

Koncernen
Minimilease-

avgifter Ränta
Kapital- 
belopp

Minimilease-
avgifter Ränta

Kapital- 
belopp

Belopp i TSEK 2018 2018 2018 2017 2017 2017

Inom ett år 447 25 422   

Mellan ett och fem år 31 2 29 896 50 846

Senare än om fem år      

Summa finansiella leasingskulder 477 27 451 896 50 846

Villkor och återbetalningstider
Villkor och återbetalningstider för koncernens räntebärande skulder visas i tabell nedan. Inga säkerheter är ställda för finansiell leasing 
och banklån.

2018 2017

Belopp i TSEK Valuta Nom. ränta Förfall
Nom.  
värde

Redov. 
värde

Nom.  
värde

Redov. 
värde

Banklån EUR 4,55% 31 januari 2020 151 151 273 273

Finansiella leasingskulder EUR 5,90% 17 januari 2020 451 451 846 846

Lån från huvudägare SEK 3,00% 21 juni 2019 45 000 45 000  

Summa räntebärande skulder 45 602 45 602 1 119 1 119

NOTER
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NOT 22   Avsättningar

Koncernen

Belopp i TSEK 2018 2017

Engångsersättning vid avslutad anställning 4 275 3 545

Summa avsättningar 4 275 3 545

Moderbolaget har per 31 december 2018 inga avsättningar.

Koncernen: Engångsersättning vid avslutad anställning

Belopp i TSEK 2018 2017

Ingående balans 1 januari 3 545 3182

Avsättningar som gjorts under perioden 454 282

Belopp som tagit i anspråk under perioden 6 

Valutaomräkningsdifferanser 176 

Förändring under perioden av diskonterade belopp 106 80

Utgående balans 31 december 4 275 3 545

Engångsersättning vid avslutad anställning avser anställda i Primm Pharma s.r.l. i enlighet med italiensk lagstiftning. Den förväntade 
tidpunkten för utflöde är beräknad till 5 år. 

NOT 23   Skulder till koncernföretag

Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 1 januari  

Kostnader som vidarefakturerats från dotterbolaget 3 042 

Utgående balans 31 december 3 042 -

NOT 24   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Lönekostnader 2 086 899 1 611 797

Semesterlöner 1 167 1 205 1 104 1 205

Räntekostnader 1 545 45 1 545 45

Förutbetalda intäkter 1 911 1 945 468 371

Förskott från samarbetspartner1 58 131  58 131 

Övriga upplupna kostnader 19 129 2 394 19 075 2 394

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 83 970 6 488 81 934 4 812

1)  Posten avser förskott från samarbetspartnern STADA och är avseende gemensamma kostnaderna för Xlucane.

NOTER
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NOT 25 Finansiella risker och riskhantering

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av 
finansiella risker.
• Likviditetsrisk
• Ränterisk 
• Kreditrisk
• Valutarisk
• Finansieringsrisk

Ramverk för finansiell riskhantering
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har 
utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och 
regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. 
Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker 
hanteras centralt av koncernens finansfunktion som finns inom 
moderbolaget. Den övergripande målsättningen för finansfunk
tionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt 
att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör 
från marknadsrisker. Ansvarig för den centrala finansfunktionen 
är CFO:n som rapporterar löpande till VD och styrelse.

Likviditetsrisk och fortsatt drift
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att 
fullgöra sina skyldigheter som är förknippade med finansiella 
skulder. Koncernen har rullande 12 månaders likviditetsplanering 
som omfattar alla koncernens enheter. Planeringen uppdateras 
varje månad. Koncernens prognoser som omfattar 3 år innefattar 
likviditetsplanering på medellång sikt. Likviditetsplaneringen 
används för att hantera likviditetsrisken och kostnaderna för 
finansieringen av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska 
kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som 
nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader och utan 
att riskera koncernens rykte. Koncernens policy är att minimera 

upplåningsbehovet genom att använda överskottslikviditet inom 
koncernen genom cash pools som har inrättats av den centrala 
finansavdelningen. Likviditetsriskerna hanteras centralt för hela 
koncernen av den centrala finansfunktionen.

Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas tillräckligt med kontanta 
medel och garanterade krediter för att täcka de närmaste 12 an
tal månadernas likviditetsbehov. Efter utgången av räkenskaps
året 2018 genomfördes en företrädesemisson och efter den 
genomförda emissionen under Q1 2019 föreligger det ett fortsatt 
kapitalbehov på SEK 100125 miljoner. Vid emissionen som 
utfördes efter utgången av räkenskapsåret 2018 konverterades 
delar av lånet från Serendipty till aktier och därefter uppgick den 
utnyttjade kreditfacilitet till SEK 37 miljoner. Lånets förfallodatum 
förlängdes efter utgången av räkenskapsåret 2018 och återbe
talning ska ske senast i juni 2020. Bolagets finansiella skulder 
uppgick på balansdagen till 45 602 TSEK och förfallostruktur 
på låneskulden framgår av tabellen (Förfallostruktur finansiella 
skulder) nedan.

Förfallostruktur finansiella skulder – odiskonterade kassaflöden

Belopp i TSEK Valuta

2018 2017

Total < 1 mån
1–3

mån
3 mån 
– 1 år 1–5 år  >5 år Total < 1 mån

1–3
mån

3 mån 
– 1 år 1–5 år  >5 år

Banklån EUR 151 11 23 105 12  273    273 

Lån från huvudä
gare SEK 45 000 45 000

Leverantörs 
skulder 30 908 26 014 4 893 2   10 541 10 541    

Finansiella 
leasingskulder EUR 451 37 75 309 29  846    846 

Summa 76 510 26 062 4 991 416 45 041 - 11 659 10 541 - - 1 119 -

 Utöver ovan tillkommer räntebetalningar på lån från huvudägare uppgëende till 675 TSEK med förfall under första halvåret 2019.  
Lånet har dock omförhandlats efter balansdagen se ovan.
Inga inställda betalningar eller avtalsbrott inträffade under 2018.

Kreditfaciliteter                                           2018-12-31

Belopp i TSEK
Nominellt 

värde
Utnyttjat Tillgängligt

Kreditfacilitet, 
förfall juni 2019

50 000 45 000 5 000

Summa 50 000 45 000 5 000

Tillgängliga likvida medel 100 972  100 972

Likviditetsreserv 150 972 - 105 972

NOTER
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NOT 25 Finansiella risker och riskhantering, forts.

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31

SEK

EUR 10 265 8 072

USD 224

Summa 10 489 8 072

Koncernen 2018

Belopp i TSEK 

Ingående balans 1 januari 

Reservering för osäkra fordringar 886

Fordringar som skrivits bort under året  
som ej indrivningsbara



Återförda outnyttjade belopp 

Upplösning av diskonteringseffekt 

Utgående balans 31 december -886

Ränterisk 
Ränterisken är den del av marknadsrisken som enligt IFRS delas 
in i tre olika typer, valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. De 
marknadsrisker som främst påverkar koncernen utgörs av ränte
risker och valutarisker. I dagsläget bedömer VD och styrelsen att 
de marknadsrisker som Koncernen är exponerat mot, ränterisk 
och valutarisk, är begränsade. Avseende ränterisken så har Kon
cernen har under året utnyttjat den tillgängliga kreditfaciliteten 
men VD och styrelsen anser fortsatt att detta utgör en begränsad 
risk, då räntekostnader som återfinns ej uppgår till väsentliga 
belopp. Det återfinns per balansdagen inga andra väsentliga 
ränterisker vid bolaget än nämnda kreditfaciliteten. Styrelsen, VD 
och CFO ser löpande över förändringar i riskbilden och behovet 
för prissäkringsinstrument.

Kreditrisk
Den finansiella verksamheten i koncernen medför exponering 
för kreditrisker. Det är främst motpartsrisker i samband med 
fordringar på motparter som uppstår vid försäljning av varor och 
licenser. På balansdagen återfanns det förfallna eller nedskrivna 
kundfordringar till ett värde av 886 TSEK. 

Kreditrisker i kundfordringar
Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, d v 
s att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk. 
I enlighet med IFRS 9 görs en kreditförlustreservering vid det 
första redovisningstillfället. Det sker sedan individuella bedöm
ningen som upprättas baseras på ett flertal faktorer, uppskatt
ningar, antaganden om framtida förhållanden samt makroeko
nomiska aspekter. En förändring vid dessa uppskattningar och 
antaganden skulle kunna ha en väsentlig effekt på värderingen 
utav befintliga kundfordringar. Bolaget har vid bokslutsdatum 
majoriteten av kundfordringarna utställda gentemot återförsäljare 
i Iran. På grund av de pågående sanktionerna gentemot Iran så 
har detta beaktats och nedskrivningar utav fordran har gjorts, 

NOTER

uppgående till 886 TSEK i Koncernen. Se även redogörelse utav 
kundfordringarna vid not 17. Efter balansdagens utgång har 
betalning från Iran mottagits.

Kapitalhantering
Enligt styrelsens policy är Koncernens finansiella målsättning att 
ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla inves
terares, kreditgivares och marknadens förtroende samt utgöra 
en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten; samtidigt 
som den långsiktiga avkastning som genereras till aktieägarna är 
tillfredsställande. Framtills att Koncernen har nått långsiktig och 
hållbar lönsamhet är Bolagets policy att hålla en låg skuldsätt
ning och hög soliditet.
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Koncernen1 2018-12-31 2017-12-31

Belopp i TSEK USD EUR USD EUR

Likvida medel 3 15 540 2 420 1 813

Kundfordringar 229 10 744  8 072

Banklån  602  273

Leverantörsskulder 1 799 14 047 24 12 265

Summa 2 031 40 932 2 443 22 423

1) Samtliga belopp anges i TSEK.

NOT 25 Finansiella risker och riskhantering, forts.

NOTER

Valutarisk
Koncernen utsätts för en valutakursrisk då dotterbolaget verkar 
i annan valuta än rapporteringsvalutan (SEK). Kursfluktuationer 
kan skapa både positiva och negativa effekter på företagets 
resultat, eget kapital samt konkurrenskraft. Koncernen har inte 
använt sig av någon säkring, terminer eller liknande instrument 
under räkenskapsåret 2018. De omräkningsdifferenser som har 
uppstått under 2018, presenteras vid övrigt totalresultat för kon
cernen. Valutarisken delas upp i två kategorier, omräkningsexpo
nering eller transaktionsexponering. 

Omräkningsexponering uppkommer vid omräkning av dotter
bolagets eget kapital och resultat till koncernens rapporterings
valuta. Vid en simulerad fluktuation av EUR på +/ 10 procent 
jämfört med SEK, skulle det resultera i en effekt uppgående till 
3 259 TSEK (2 014TSEK) avseende eget kapital, respektive 391 
TSEK (375 TSEK) på resultatet för dotterbolaget.

Transaktionsexponering kommer från växelkursförändringar i 
nettokassaflödet från affärstransaktioner i andra valutor än redo
visningsvalutan. Sådana förändringar påverkar resultat och ba
lansräkningen kontinuerligt under hela året. Xbrane är exponerad 
mot valutarisk på transaktioner i den meningen att det finns en 
blandning mellan valutorna i vilken försäljning, inköp, fordringar 
och skulder är noterade och respektive redovisningvaluta i kon
cernbolagen. Redovisningsvalutan för koncernbolagen är primärt 
i SEK och Euro. Transaktionerna är primärt gjorda i valutorna 
SEK, Euro och till viss del US dollar.De kostnader som Xbrane har 
löpande under räkenskapsåret, är till största del i EUR samt USD. 
Vid en simulerad fluktuation av EUR och USD med +/ 10 procent 
i förhållande till SEK, skulle det påvisa en effekt på koncernens 
rörelseresultat på 11 704 TSEK (1 102 TSEK) respektive 976 
TSEK (69 TSEK).



73XBRANE BIOPHARMA  |  ÅRSREDOVISNING 2018

NOT 26   Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde samt kategorindelning

Enligt IFRS 7.25 ska för varje klass av finansiella tillgångar eller finansiella skulder lämnas upplysningar om verkligt värde för den 
klassen av tillgångar och skulder på ett sätt som möjliggör jämförelse med det redovisade värdet. Verkligt värde är det pris som vid 
värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion 
mellan marknadsaktörer. Enligt IFRS 7.26 ska upplysningar om verkliga värden bara nettoredovisas om en nettoredovisning av deras 
redovisade värden sker i rapporten över finansiell ställning. Redovisat värde på kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, kassa och 
bank, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder utgör en rimlig approximation av verkligt värde.

Koncernen 2018-12-31

Belopp i TSEK

Finansiella 
tillgångar 

värderade 
till upplupet 

anskaff-
ningsvärde

Finansiella 
skulder 

värderade 
till upplupet 

anskaff-
ningsvärde

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt  

värde

Ej finansiella 
tillgångar 

och skulder

Summa 
rapport över 

finansiell 
ställning

Långfristiga räntebärande fordringar      

Kundfordringar 10 489  10 489 10 489  10 489

Övriga fordringar 5  5 5  5

Likvida medel 100 972  100 972 100 972  100 972

Summa 111 466 - 111 466 111 466 - 111 466

Långfristiga räntebärande skulder  41 41 41  41

Övriga långfristiga skulder  4 118 4 118 4 118  4 118

Kortfristiga räntebärande skulder  45 561 45 561 45 561  45 561

Leverantörsskulder  30 908 30 908 30 908  30 908

Övriga skulder  820 820 820  820

Summa - 81 448 81 448 81 448 81 448

Koncernen 2017-12-31

Belopp i TSEK

Låne och 
kundford-

ringar

Övriga 
finansiella 

skulder

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt  

värde

Ej finansiella 
tillgångar 

och skulder

Summa 
rapport över 

finansiell 
ställning

Långfristiga räntebärande fordringar      

Kundfordringar 8 072  8 072 8 072  8 072

Övriga fordringar      

Likvida medel 7 903  7 903 7 903  7 903

Summa 15 975 - 15 975 15 975 - 15 975

Långfristiga räntebärande skulder  1 119 1 119 1 119  1 119

Övriga långfristiga skulder      

Kortfristiga räntebärande skulder      

Leverantörsskulder  10 541 10 541 10 541  10 541

Övriga skulder  863 863 863  863

Summa - 12 523 12 523 12 523 - 12 523

NOTER
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NOT 26   Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde samt kategorindelning, forts.

Moderbolaget 2018-12-31

Belopp i TSEK

Finansiella 
tillgångar 

värderade 
till upplupet 

anskaff-
ningsvärde

Finansiella 
skulder 

värderade 
till upplupet 

anskaff-
ningsvärde

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt  

värde

Ej finansiella 
tillgångar 

och skulder

Summa 
rapport över 

finansiell 
ställning

Kundfordringar 196  196 196  196

Övriga fordringar 1 018  1 018 1 018  1 018

Likvida medel 100 380  100 380 100 380  100 380

Summa 101 398 - 101 398 101 398 - 101 594

Leverantörsskulder  23 709 23 709 23 709  23 709

Skuld till koncernbolag  3 042 3 042 3 042  3 042

Övriga skulder  630 630 630  630

Summa - 27 381 27 381 27 381 - 27 381

Moderbolaget 2017-12-31

Belopp i TSEK

Låne och 
kund-

fordringar

Övriga 
finansiella 

skulder

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt  

värde

Ej finansiella 
tillgångar 

och skulder

Summa 
rapport över 

finansiell 
ställning

Fordringar på koncernföretag 4 178  4 178 4 178  4 178

Övriga fordringar 278  278 278  278

Likvida medel 6 483  6483 6 483  6 483

Summa 10 939 - 10 939 10 939 - 10 939

Leverantörsskulder  3 359 3 359 3 359  3 359

Skuld till koncernbolag      

Övriga skulder  760 760 760  760

Summa - 4 119 4 119 4 119 - 4 119

NOT 27   Disposition av företagets vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Belopp i TSEK

Överkursfond 184 693

Balanserad vinst eller förlust 77 623

Årets resultat 17 065

Summa 90 005

Balanseras i ny räkning 90 005

NOTER
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Transaktioner med närstående
Som närstående räknas koncernens företagsledning, styrelse
medlemmar och dess närstående samt bolag där ovan nämnda 
har en ledande ställning eller har en ägarmässig anknytning.        

Sedan 31 december 2015 finns en avsättning till det italienska 
dotterbolaget Primm Pharmas VD/Avsvarig för långtidsverkande 
injicerbara läkemedel som per den 31 december 2018 uppgick 

till 3 638 TSEK. Avsättningen avser engångsersättning vid av
slutad anställning i enlighet med italiensk lagstiftning och är inte 
räntebärande.

Under 2018 fram till 31 december har Primm Pharma s.r.l. 
köpt administrations och bokföringstjänster samt hyrt lokaler 

av Primm s.r.l. för en kostnad om 684 TSEK. Primm s.r.l. ägs till 

56 procent av Paolo Sarmientos, VD/Avsvarig för långtidsverkan

de injicerbara läkemedel för Primm Pharma, samt 10 procent av 
Alessandro Sidoli, ledamot i Xbranes styrelse. 

På balansdagen 31 december 2018 hade Xbrane nyttjat 
45 000 TSEK av den kreditfacilitet som ställdes ut av Serendipity 
Group AB i slutet av 2017. Ränta under 2018 fram till 31 decem

ber uppgick till 1 500 TSEK.
På balansdagen 31 december 2018 hade moderbolaget 

Xbrane ett lån om 3 042 TSEK utställt av dotterbolaget Primm 
Pharma. Ränta under 2018 fram till 31 december uppgick till 
125 TSEK.

Under 2018 fram till 31 december fakturerade moderbolaget 
Xbrane dotterbolaget Primm Pharma 56 TSEK för administrativa 
tjänster relaterade till avtalet för utlicensering av Spherotide till 
den kinesiska marknaden samt vidarefakturerat totalt 4 209 TSEK 
av externa kostnader som fakturerats till Xbrane Biopharma AB 
men som avser Primm Pharma. Varav 3 224 TSEK avsåg vidare
fakturering av löpande kostnader som reserverades is bokslutet 
2017. Primm Pharma har i sin tur vidarefakturerat Xbrane Bio
pharma 377 TSEK för externa kostnader som avser Xbrane. 

Under 2018 fram till 31 december har Xbrane köpt konsult
tjänster av Edman Life Science AB för totalt 42 TSEK inkluderat 
utlägg för resor relaterade till detta arbete. Edman Life Science 

AB ägs till 100 procent av Peter Edman som är styrelsemedlem 
i Xbrane.

NOT 28   Transaktioner med närstående

Moderbolaget har en närståenderelation med sitt dotterföretag, se not 34.

Koncernen

Belopp i TSEK År
Transaktioner  
varor/tjänster Räntekostnad

Skuld per  
31 december

Närståenderelation

Koncernbolag 2018 13 2121 125 3 042

Andra närstående 2018 726 1 500 48 638

Andra närstående 2017 930 45 3 157

1) Avser engångsersättning vid avslutad anställning i Primm Pharma s.r.l. i enlighet med italiensk lagstiftning. 

Moderbolaget

Belopp i TSEK År
Inköp av varor/

tjänster
Försäljning av 
varor/tjänster

Räntekostnad Skulder per 
31 december

Närståenderelation

Dotterbolag 2018 12 170 1 042 125 3 042

Andra närstående 2018 42  1 500 45 000

Andra närstående 2017 348  45 

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.
Ersättning till ledande befattningshavare samt styrelse framgår i not 5.

NOTER
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NOT 29   Koncernföretag

Innehav i dotterföretag Dotterföretagets säte, land Ägarandel i %

Primm Pharma s.r.l. Italien 100

Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 94 092 88 335

Lämnat aktieägartillskott 6 691 5 756

Utegående balans 31 december 100 783 94 092

Ackumulerade uppskrivningar

Ingående balans 1 januari  

Utegående balans 31 december - -

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans 1 januari  

Utegående balans 31 december - -

Redovisat värde den 31 december 100 783 94 092

NOT 30   Specifikationer till rapport över kassaflöden

Likvida medel Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Kassa och banktillgodohavanden 100 972 7 903 100 380 6 483

Summa enligt balansräkningen 100 972 7 903 100 380 6 483

Summa enligt rapporten över kassaflöden 100 972 7 903 100 380 6 483

Betalda räntor och erhållen utdelning Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Erhållen ränta 169   

Erlagd ränta 369 95 190 11

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Avskrivningar 4 323 3 992 1 821 1 372

Kostnader för aktierelaterade ersättningar 978 313 978 313

Övrigt 348 501 4129 

Summa poster som inte ingår i kassaflödet 4 953 3 803 6 927 1 685

NOTER
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NOT 30   Specifikationer till rapport över kassaflöden, forts.

Transaktioner som inte medför betalning Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Konvertering av konvertibellån till aktier 22 481 22 482 22 481 22 482

Kassaflöden i löpande verksamhet uppdelade  
på rörelsesegment1 Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Biosimilarer 72 067 23 045 72 067 23 045

Långtidsverkande injecerbara läkemedel 36 210 1 683  

Administration och ofördelat 10 850 12 120 20 561 10 228

Summa kassaflöden i löpande verksamhet 46 707 -36 848 51 505 -33 273

Kassaflöden i investeringsverksamhet  
uppdelade på rörelsesegment1 Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Biosimilarer 77 1 985 77 1 985

Långtidsverkande injecerbara läkemedel 1 488 1 362 6 691 5 756

Administration och ofördelat 33  33 

Summa kassaflöden från investeringsverksamheten -1 598 -3 347 -6 801 -7 742

Kassaflöden i finansieringsverksamhet uppdelade  
på rörelsesegment1 Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Biosimilarer    

Långtidsverkande injecerbara läkemedel 3 550 257  

Administration och ofördelat 51 280 16 985 51 280 16 985

Summa kassaflöden från finansieringsverksamheten 47 730 16 728 51 280 16 985

Investeringar Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Investeringar 1 598 3 347 6 801 7 742

Summa investeringar -1 598 -3 347 -6 801 -7 742

Ej utnyttjade krediter Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK  2018 2017  2018 2017

Ej utnyttjade krediter uppgår till 5 000 50 000 5 000 50 000

NOTER

1) Se även not 3 gällande kassaflöde per segment.
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NOTER

NOT 30   Specifikationer till rapport över kassaflöden, forts.

Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten 2018

Koncernen Ej kassaflödespåverkande förändringar

Belopp i TSEK
IB  

2018

Kassa- 
flödes- 

påverkande 
förändringar

Omklas-
sificering

Omräk-
ningsdiffe-

renser

Föärndringar 
i verkligt 

värde

Nya  
leasing- 

avtal
Amortering 

leasingavtal
UB 

2018

Långfristiga skulder 273 131 136 6 12

Kortfristiga skulder 45 000 561 45 561

Leasingskulder 845 377 458 18 28

Skulder hänförliga till  
finansieringsverksamheten 1 119 44 492 -32 24 0 0 0 45 602

Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten 2017

Koncernen Ej kassaflödespåverkande förändringar

Belopp i TSEK
IB  

2017

Kassa- 
flödes- 

påverkande 
förändringar

Omklas-
sificering

Omräk-
ningsdiffe-

renser

Föärndringar 
i verkligt 

värde

Nya  
leasing- 

avtal
Amortering 

leasingavtal
UB  

2017

Långfristiga skulder 384 0 111 273

Kortfristiga skulder 0

Leasingskulder 1 342 257 240 845

Skulder hänförliga till  
finansieringsverksamheten 1 726 -257 0 -351 0 0 0 1 118
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NOT 31 Händelser efter balansdagen

NOT 32 Viktiga uppskattningar och bedömningar

NOT 33 Uppgifter om moderbolaget

FDA godkännande erhölls
Xbrane erhöll ett godkännande den 17 januari 2019 från FDA i 
USA avseende initiering av klinisk studie med Xlucane 

Ny IR-ansvarig 
Martin Åmark, VD, blir även IRansvarig i Bolaget då tidigare 
IRansvarig, Susanna Helgesen, även CFO, går på föräldraledig
het på deltid. Susanna kvarstår som CFO och ekonomiteamet 
har därtill utökats med en controllertjänst. 

Val av ny styrelse inför årsstämman 2019

Styrelseledamöterna Alessandro Sidoli och Saeid Esmaeilzadeh 
har meddelat att de inte kommer att ställa upp för omval vid 

årsstämman 2019.

Erhållna kundfordringar från Iran
Dotterbolaget i Italien har efter utgången av räkenskapsåret 2018 
erhållit betalning för samtliga uteståendekundfordringar som 
avsåg distributionspartnern i Iran.

Företrädesemission
En företrädesemission som genomfördes i mars 2019 inbringade 
59 MSEK före emissionskostnader till Bolaget. Vidare har Seren
dipity Group kvittat sin teckning i emissionen mot sitt utställda lån 
till Xbrane som efter företrädesemissionen uppgick till 37 MSEK. 
Återbetalningstiden för lånet har även förlängts med ett år till 30 
juni 2020.

Första patienten behandlad i fas III-studien Xplore
Den första patienten har inkluderats och behandlats i Xplorestu
dien, under april 2019. Studien fortlöper planenligt och rekryte
ringen av patienter förväntas slutföras under året

Företagsledningen har med revisionskommittén diskuterat ut
vecklingen, valet och upplysningarna avseende koncernens vikti
ga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen 
av dessa principer och uppskattningar.
 
Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan av
ser sådana som innebär en signifikant risk för att tillgångars eller 
skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad 
under det kommande räkenskapsåret.
 
Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde 
för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har 
flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar 

av parametrar gjorts. En redogörelse av dessa återfinns i not 
11. Som förstås av beskrivningen i noten skulle ändringar under 
2018 av förutsättningarna för dessa antaganden och uppskatt
ningar kunna ha en väsentlig effekt på värdet på goodwill för 
dotterbolaget Primm Pharma. 

Nedskrivningsprövning av kundfordringar
Nedskrivningsbehov gällande kundfordringar baseras dels 
på  antal dagar som fordran har varit förfallen (enligt besluta
de interna finansiella riktlinjer) samt ett flertal faktorer så som 
mikroekonomiska aspekter, uppskattningar samt antaganden om 
framtida förhållanden. En förändring vid dessa uppskattningar 
och antaganden skulle kunna ha en väsentlig effekt på värde
ringen utav befintliga kundfordringar. Se även redogörelse utav 
kundfordringarna vid not 17.

Xbrane Biopharma AB (publ), org nr 5567492375, är ett svensk
registrerat aktiebolag med säte i Solna. Moderbolagets aktier 
är registrerade på NASDAQ First North Stockholm. Adressen till 
huvudkontoret är Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna. Koncernredo

visningen för år 2018 består av moderbolaget och dess dotterfö
retag, tillsammans benämnd koncernen. I koncernen ingår även 
Primm Pharma, org nr MI  2075109 med säte i Milano, Italien.

NOTER NOTER
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UNDERSKRIFTER

Underskrifter

Resultat och balansräkning kommer att föreläggas 
årsstämman 16 maj 2019 för fastställelse. Styrelsen 
och verkställande direktör försäkrar att koncernre
dovisningen har upprättats i enlighet med IFRS och 
ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 
resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med god  redovisningssed och ger en rättvisande bild 

av moderföretagets ställning och resultat. Förvaltnings
berättelsen för koncernen och moderföretaget ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens 
och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfakto
rer som moderföretaget och det företag som ingår i 
koncernen står inför.

Stockholm den 25 april 2019

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2019 
KPMG AB

Duane Swanson
Auktoriserad revisor

Anders Tullgren
Ordförande

Maris Hartmanis
Ledamot

Saeid Esmaeilzadeh
Ledamot

Karin Wingstrand
Ledamot

Martin Åmark
VD

Alessandro Sidoli
Ledamot

Peter Edman
Ledamot

Giorgio Chivirí
Ledamot
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Xbrane Biopharma AB (publ),  
org. nr 556749-2375

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Xbrane Biopharma AB (publ) för 
år 2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 28-79 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
lagets finansiella ställning per den 31 december 2018 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbo-
laget samt rapport över totalresultat och rapport över 
finansiell ställning för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet 
om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamhet på årsredovisningens förvaltnings-
berättelse (sid. 31 och not 25) av vilken det framgår 
att bolaget har ytterligare finansieringbehov och att 
styrelsen utvärderar olika finansieringsalternativ. Ingen 
ytterligare finansiering är per datumet för underteck-

nande av denna rapport säkerställd. Detta tyder på att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncern-
redovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåll-
er våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
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• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på misstag, eftersom oegentlighe-
ter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
visningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revision-
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunk-
ten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi iden-
tifierat.

 
Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Xbrane 
Biopharma AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-
ge. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hän-
syn till de krav som bolagets och koncernens verksam-
hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoli-
deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

REVISIONSBERÄTTELSE
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon-
cernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolags-
lagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgär-
der eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revision-
en. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Stockholm den 25 april 2019
KPMG AB

Duane Swanson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
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ÅRSSTÄMMA

Årsstämma

Årsstämma 2019

Årsstämma i Xbrane Biopharma AB (publ) kommer
att hållas torsdagen den 16 maj 2018 kl 17.30 i Baker 
& McKenzie Advokatbyrås lokaler, Vasagatan 7, 101 23 
Stockholm

För att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara registre-
rade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
fredagen den X maj 2018. Anmälan görs senast den 10 
maj 2018 på något av följande sätt:
• via webbplats www.xbrane.com
• per telefon: +46 760 34 67 33
•  per post: Xbrane Biopharma AB (publ),  

“Årsstämma”, Bankvaktsvägen 22, 171 48 Solna

Vid anmälan ska aktieägare uppge:

• namn
• person-/organisationsnummer
• adress och telefonnummer dagtid
• antal aktier
•  i förekommande fall uppgift om eventuella ombud/

biträden

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos 
bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att 
deltaga i bolagsstämman, inregistrera sina aktier i eget 
namn, så att vederbörande är registrerad i den av Eu-
roclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2019. 
Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget 
namn bör underrätta förvaltaren i god tid före detta 
datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud skall 
utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt 
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den 
juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från 
utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår 
av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis 
skall utvisa de förhållanden som gäller på dagen för 
bolagsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett 
år vid tidpunkten för årsstämman. Fullmakten i original 
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan 
stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiv-
na adress. Formulär för fullmakt tillhandahålls på
Bolagets hemsida www.xbrane.com och kan även 
skickas till aktieägare som så begär.

Kontaktuppgifter

Xbrane Biopharma AB (publ)
171 48 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna
Telefon: +46 760 34 67 33
E-post: info@xbrane.com
Webbplats: www.xbrane.com
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Alternativa nyckeltal

Koncernen presenterar vissa finansiella nyckeltal i Årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS. Koncernen anser att dessa nyckeltal ger 
värdefull kompletterande information till investerare och Koncernens ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom 
inte alla företag beräknar finansiella nyckeltal på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med nyckeltal som används av andra företag. 
Dessa finansiella nyckeltal ska därför inte ses som en ersättning för nyckeltal som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presente-
ras nyckeltal som inte definieras enligt IFRS.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Bruttomarginal
Bruttomarginalen är ett mått som koncernen betraktar som viktigt för förståelsen av produkternas lönsamhet. Bruttomarginalen beräknas 
som bruttoresultat i förhållande till nettoomsättningen. Bruttoresultatet är nettoomsättning minus kostnad sålda varor.

Belopp i TSEK
2018
Helår

2017
Helår

Bruttoresultat 4 578 4 942

Dividerat med nettoomsättning 20 485 20 771

Bruttomarginal 22% 24%

EBITDA
EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i 
anläggningstillgångar. EBITDA visar verksamhetens intjänandeförmåga från den löpande verksamheten utan hänsyn till kapitalstruktur 
och skattesituation och är tänkt att underlätta jämförelser med andra bolag i samma bransch.

Belopp i TSEK
2018
Helår

2017
Helår

Rörelseresultat -11 415 -44 718

Avskrivningar -5 336 -2 730

EBITDA -6 079 -41 988

Forsknings- och utvecklingskostnader i procent av rörelsekostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader (FoU)i procent av rörelsekostnader är ett mått som koncernen betraktar som viktigt för förståelsen 
av hur stor del av kostnaderna som utgörs av FoU, vilka kan betraktas som värdeskapande för Koncernen. Koncernens direkta kostnader 
för FoU avser kostnader för personal, material och externa tjänster. FoU-kostnader i procent av rörelsekostnader beräknas genom att 
dividera FoU-kostnader med totala rörelsekostnader minus avskrivningar och nedskrivningar. Totala rörelsekostnader utgörs av 
försäljningskostnader, administrationskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader samt övriga rörelsekostnader.

Belopp i TSEK
2018
Helår

2017
Helår

Forsknings- och utvecklingskostnader -85 827 -37 982

Dividerat med rörelsekostnader minus  
avskrivningar och  nedskrivningar -110 400 -48 182

Forsknings- och utvecklingskostnader  
i procent av rörelsekostnader 78% 79%

Soliditet
Soliditet är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå fördelningen mellan eget kaital och skulder. 
Soliditet utgörs av hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital för att visa företagets långsiktiga betalnings-
förmåga, alltså eget kapital genom summa tillgångar.

Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Summa eget kapital 83 070 88 405

Dividerat med summa tillgångar 252 885 110 960

Soliditet 33% 80%
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Ordlista

BfArM - Tyska läkemedelverket (Bundesinstit für Arz-
neimittel und Medizinprodukte). 

Biosimilar - Begreppet biosimilar introducerades i 
lagstiftningen 2004 och är ett biologiskt läkemedel som 
liknar ett godkänt biologiskt läkemedel (det biologiska 
referensläkemedlet). För att en biosimilar ska godkän-
nas krävs att den är jämförbar med referensläkemedlet 
avseende kemiska egenskaper (t ex molekylstruktur 
och föroreningar), biologisk aktivitet och den ska även 
ha likvärdiga egenskaper avseende farmakokinetik och 
farmakodynamik samt likvärdig säkerhet och effekt).

CFDA – Kinesiska livsmedel- och läkemedelsverket 
(China Food and Drug Administration).

Diabetesrelaterad makulaödem (DME) – Makulaödem 
medför en vätskeansamling i ytterskiktet av gula fläck-
en mitt på näthinnan. Cystliknande blåsor bildas, vilka 
kan orsaka makulär depression eller hål. Ödemet kan 
ha samband med olika bakomliggande sjukdomstill-
stånd, men förekommer ofta hos diabetespatienter.

Diabetesretinopati (DME) - En kärlförändring i ögats 
näthinna till exempel blödning, som förekommer vid 
diabetes.

EMA – Europeiska läkemedelsverket (European medi-
cines Agency).

Endometrios - Endometrios innebär att livmoderslem-
hinna växer utanför livmodern. Ungefär var tionde 
person som har mens har sjukdomen. 

FDA –Amerikanska livsmedel- och läkemedelsverket 
(US Food and Drug Administration).

Generika - Generiska läkemedel är medicinskt utbytba-
ra läkemedel med samma funktion, kvalitet och säker-
het som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel 
kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen har 
begränsade kostnader för forskning och utveckling. 
Generiska läkemedel motsvarar 2018 60 procent av 
volymen och 19 procent av värdet på den svenska 
läkemedelsmarknaden.

GMP-certifiering - Certifiering att tillverkning av läke-
medel utförs enlig god tillverkningssed (Good manu-
facturing Practices).

In-vitro - en term som syftar på att en levande mik-
roorganism, cell eller biomolekyl studeras utanför sin 
normala biologiska kontext. 

MHRA – Brittiska läkemedelsverket (Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency). 

Myom -  Myom är muskelknutor som kan sitta inuti eller 
utanpå livmodern.

PMDA – Japanska läkemedelsverket (Pharmaceuticals 
and Medical Devices Agency). 

Prevalens - Andel individer i en population som har en 
given sjukdom eller ett givet tillstånd.

Retinal venocklusion (RVO) - RVO är en blodpropp 
(trombos) i ett av ögats blodkärl (en ven). Det är en 
vanlig kärlsjukdom som obehandlad kan leda till blind-
het.

Statistisk styrka – Anger risken man tar i en studie 
att göra ett så kallat typ 2 fel, d v s, i fallet för ekviva-
lensprövningar, att acceptera hypotesen att det förelig-
ger en skillnad mellan läkemedlen även om det inte gör 
det. Med statistisk styrka på 90 procent föreligger en 
10 procent risk att göra ett typ 2 fel. 

VEGFa – Vaskulär endotelial tillväxtfaktor som bl a 
stimulerar tillväxten av onormala blodkärl hos patienter 
med AMD, DME och RVO.

VEGF-hämmare – Läkemedel som agerar genom att 
binda in till VEGFa och därmed hämma dess stimulans 
av tillväxt av t ex onormala blodkärl i ögat.

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) - Ålders-
förändringar i gula fläcken, också kallat åldersrelaterad 
makuladegeneration (AMD), är ett tillstånd som leder till 
varaktig skada i näthinnans gula fläck (makula). De för-
sta förändringarna märks genom att synen blir suddig, 
raka linjer blir krokiga och vissa bokstäver faller bort 
när man försöker läsa. Färgerna blir ofta mindre klara 
än vanligt. Det är det centrala synfältet (gula fläcken) 
som försvagas, men det perifera seendet är bevarat. 
Makuladegeneration är den vanligaste orsaken till 
blindhet eller allvarlig synnedsättning i västvärlden. Om 
sjukdomen får pågå tappar man det centrala seendet, 
men behåller en viss sidosyn. 

ORDLISTA
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