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VD kommentar – Enzymatica utvecklas enligt plan

Vi har under året arbetat intensivt och lyckosamt med kapitaliseringsbehovet tillsammans
med parallell fokus på de mycket intressanta kliniska studier som nu tagit form. Vi är
självklart mycket glada för den fulltecknade emissionen vilken ger oss möjligheten att ta de
lyckade ”proof of concept” studierna vidare till kliniska studier med registrering som syfte.
Den första kommunicerade studien som Enzymatica inleder är den med Odontologiska
fakulteten vid Malmö Högskola för att dokumentera effekten av tuggummit Coldzyme®
chewing gum på dental plackbildning. Press releasen har redan väckt stor uppmärksamhet
hos en mängd specialister och andra intressenter inom området, med vilka vi för en
kontinuerlig dialog.
Just nu befinner vi oss i slutfasen av ett omfattande projekt med syfte att identifiera och
kategorisera olika typer av samarbetspartners vilka sannolikt finner intresse i vår befintliga
produktportfölj. Många nya och intressanta kontakter är tagna med positiv återkoppling till
samarbete. Försäljning och intäkter för kvartal 4 är därför som förväntat på en lägre nivå
givet det fokus som bolaget haft.
Intresset från läkare, forskare är nu än mer markant efter flertalet artiklar om de
förhållandevis outforskade världshaven och den stora medicinska potential som förväntas
finnas där på både kort och lång sikt. Enzymatica har med det superaktiva enzymet Penzyme® mer än 30 års grundforskning vilket ger oss ett stort försprång till många nya
innovativa behandlingsformer.
Sammantaget tycker jag att utvecklingen går enligt förväntan vilket gör att jag har en mycket
god och positiv känsla inför hösten 2011.
Michael Edelborg Christensen
VD, Enzymatica AB (publ)
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Verksamhetsberättelse

Sedan i januari 2011 har en finansieringsprocess pågått som avslutades juni 2011. Bolagets
finansiella ställning har stabiliserats efter att kapital har tillförts bolaget. Ägarna har under
året, fram t o m 31/1, tillfört sammanlagt 1 947 000 SEK i aktieägartillskott. Efter 31/1 har
ägarna tillfört ytterligare 105 000 SEK i samband med att aktiekapitalet ökats till 500 000
SEK. Dessa nämnda tillskott är ovillkorade.
Vidare beslutades vid en bolagsstämma i mars att ge styrelsen mandat att genomföra en
nyemission. 2 220 000 aktier om 3,40 SEK såldes under slutet av april samt början av maj.
Emissionen tillförde bolaget 7 548 000SEK. Ägarstrukturen så ut så här per 30/4:
Namn
Ulf Blom, via bolag
Michael E. Christensen, via bolag
Staffan Bergqvist, via bolag
Åke Larsson
Humea AB
Zymetech
Magnus Samuelsson, via bolag
Fredrik Fex, via bolag
Totalt

aktier
2 142 500
2 142 500
2 142 500
2 052 500
2 020 000
1 250 000
375 000
375 000
12 500 000

röst/kapital
17,14
17,14
17,14
16,42
16,16
10,00
3,00
3,00
100,00

Verksamhetsåret 2010/11 (perioden 1 maj, 2010 till 30 april, 2011) har präglats av
produktutveckling och säkerställa produktionskapacitet. I denna process har flera testserier
tagits fram och ett visst lager av produkter har byggts upp. Försäljningsverksamheten är
sedan slutet av verksamhetsåret inne i en introduktionsfas och intäkter från försäljning
väntas först under sommaren 2011.
Rörelseresultat
Enzymaticas resultat, har som tidigare kommunicerats i emissions memorandum, sedan
start varit negativt på grund av start-upp investeringarna i forskning, produktutveckling och
formulering. Arbetet har givit frukt i form av framtagning av befintliga färdiga produkter och
nyutvecklade produktkoncept som nu är klara, men ännu inte lanserade. Detta är
bakgrunden till bolagets resultat tillsammans med de kostnader i form av resor och möten
som ligger till grund för det nätverk Bolaget byggt upp och framgent kommer att ha stor nytta
av. Resultatet 2010/11 per aktie är – 0,11 SEK. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Tillgångar
Bolagets immateriella tillgångar är upptagna till 857 TSEK och består av licenser,
varumärkesrättigheter och utvecklingskostnader. Inventarier är upptagna till 6 TSEK.
Bolaget äger aktier (100%) i ett dotterbolag, Enzymatica Care AB, i balansräkningen
värderade till 146 TSEK.
Lagret av varor har byggts upp under perioden och även efter periodens utgång har värdet
ökat för att möta den förväntade expansionen.
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Eget kapital
Det egna kapitalet 2011-04-30 utgjordes av ett aktiekapital om 500 TSEK och ett fritt eget
kapital om 43 TSEK. Vid bolagsstämma i mars beslutades att höja aktiekapitalet till 500
TSEK genom en kvittningsemission, där lån från ägarna kvittats mot aktier i bolaget. Det
egna kapitalets andel av balansomslutningen är efter kvittningsemissionen 18%.
Åren 2008 och 2009 var det egna kapitalet tidvis negativt eftersom kostnaderna för
framtagning av produkter var höga medan intäkterna från försäljning ännu inte etablerats.
Kontrollbalansräkning upprättades per den 31/1 2011 och utvisade att aktiekapitalet var
intakt.
Kassaflöde
Under perioden verksamhetsåret har kassaflödet från den löpande verksamheten uppgått till
-2 028 TSEK, varav uppbyggnaden av varulager uppgår till -1 195 TSEK. Varulagret består
av råvaror (bl a kemikalier och förpackningsmaterial) samt färdiga produkter i form av spray,
tuggummi och läppbalsam.
Personal
Bolaget hade i snitt 3 heltidsanställda (män) under 2010/2011. Under våren har ytterligare
tre personer anställts i bolaget. Vidare är en provisionssäljare knutna till bolaget.
Avskrivningar
Bolaget har planenligt börjat skriva av immateriella tillgångar.
Övrig information
•
Bolaget avser byta från brutet räkenskapsår till 1/1-31/12. Därmed kommer
innevarande räkenskapsår bli åtta månader långt.
•

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

•

Q1 rapporten är planerad till 2011-09-29.

•

Bolagsstämman är planerad till 2011-09-15 i Löddeköpinge

•

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på
www.enzymatica.se från och med 2011-09-01.
•

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret.
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RESULTATRÄKNING, SEK
2010/11

2009/10

Intäkter
Nettoomsättning
Förändring av varulager
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

299 988
1 508 388
0
36 730

0
50 624
114 750
0

1 845 106

165 374

-1 650 188
-61 305

-128 844
-16 874

133 613

19 656

Kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
Övriga kostnader
Bruttovinst
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-1 037 530
-483 567

-92 474
0

-1 387 484

-238 192

-32 290

-2 108

Rörelseresultat efter avskrivningar

-1 419 774

-74 926

Finansiella investeringar

-126 504

-115 170

-1 546 278

-190 096

-1 546 278

-190 096

Summa kostnader
Avskrivningar

Resultat efter finansiella int. och kostn.

Beräknat resultat
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BALANSRÄKNING, SEK
Period: 10-05-01 - 11-04-30
2010/11

2009/10

Anläggningstillgångar
Immateriella anl. tillgångar
Materiella anl. tillgångar
Finansiella anl. tillgångar

829 280
15 232
146 700

857 852
6 324
146 700

S:a Anläggningstillgångar

991 784

1 010 304

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Fordringar
Kassa och bank

1 694 804
4 701 770
0

186 416
22 774
0

S:a Omsättningstillgångar

6 396 574

209 190

7 388 358

1 219 494

Eget kapital
4 401 357
Långfristiga skulder
624 999
Kortfristiga skulder
2 362 002
------------------------------------------------------------------------S:A EK, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
7 388 358

-901 481
1 680 054
440 921

TILLGÅNGAR

S:A TILLGÅNGAR
EK, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 219 494
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KASSAFLÖDESANALYS, SEK
2010/2011

2009/2010

Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar
Återläggning avskrivningar
Finansiella inbetalningar
Finansiella Utbetalningar
Skatt

-1 419 774
32 290
311
-126 815
0

-74 926
2 108

Förändring rörelsekapital
Förändring lager
Förändring kortsiktiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

-1 508 388
-4 678 996
1 921 081*

-92 751
17 791
160 962

Kassaflöde löpande verksamhet

-5 780 291

-101 988

Finansieringsverksamhet
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Utdelningar
Långfristiga skulder

4 796 617
2 052 500
0
-1 055 056

244 913

5 794 061

244 913

0
13 770
0

-114 750
0
0

-13 770

-114 750

0
0
0

28 175
0
28 175

Kassaflöde finansieringsverksamhet

-115 172

Investeringsverksamhet
Immateriella
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde investeringsverksamhet
Kassaflöde
Ingående kassa
Utgående kassa

*Efter genomförd nyemission redovisas checkkrediten som kortfristig skuld.

