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Perioden januari – mars 2018 (avser moderbolaget)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 281 (20) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till -2 222 (-1 820) TSEK 
Resultat per aktie: -0,04 (-0,03) kr 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 387 (11 527) TSEK 
Likvida medel uppgick på balansdagen till 12 552 (11 128) TSEK 
Soliditet: 92 (95)%

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 » Ett patent för en engångsartikel som används i 
samband med SpectraCures teknik för behandling 
av prostatacancer beviljades av det kanadensiska 
patentverket. Patentet innebär att enbart Spectra-
Cures sterila engångsfibrer kan användas vid 
behandlingen. Det ger möjlighet för SpectraCure 
att ha full kontroll över användning och betalning av 
behandlingsmetoden.

 » SpectraCure kommer att vara industriell deltagare 
i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi, 
WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Techno-
logy, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. SpectraCure kommer att få 
medel för att avlöna en forskare i den forskarskola 
för doktorander som omfattas av programmet.

 » SpectraCures styrelse har beslutat att inleda en 
process för listbyte från AktieTorget till Nasdaq First 
North Premier. Bolagets ambition är att genomföra 
listbytet till Nasdaq First North Premier under 2018. 

 » Den fjärde patienten i SpectraCures fas 1-studie 
behandlades den 22 februari 2018. Behand-
lingen utfördes vid Princess Margaret Cancer 
Centre i Toronto och förflöt utan komplikationer 
och patienten mår väl.

 » SpectraCures ansökan om att genomföra delar 
av en pågående klinisk fas 1-studie i Storbritan-
nien har godkänts av brittiska läkemedelsmyn-
digheten, Medicines and Healthcare Products 
Agency (MHRA). Godkännandet innebär att 
myndigheten godkänner det kliniska protokollet 
för studien, samt användningen av SpectraCures 
medicintekniska system.

 » SpectraCures optionslösen tecknades till 13 
245 537 kronor. Emissionslikviden säkerställer 
vårt kapitalbehov inför fas 2-studien samt fortsätt-
ningen av fas 1.

 » Nytt bolag har förvärvats, SpectraCure Innova-
tion AB (SPCIN AB). 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 » Patentverket i Indien har beviljat ett patent för 
en engångsartikel som används i samband med 
SpectraCures teknik för behandling av prosta-
tacancer. Den sterila engångsartikeln består av 
en kombinerad införselnål och optisk fiber som 
används för att leverera laserljuset till cancertu-
mören inne i kroppen.

 » Även den regionala etiknämnden i London har 
godkänt att vår planerade studie kan påbörjas. 
Därmed är alla formella krav uppfyllda och 
studien kan påbörjas i London, vid University 
College London Hospital.

 » SpectraCure har tecknat avtal med Univer-
sity of Pennsylvania Hospital (“Penn Hospital”) i 
 Philadelphia, USA. Penn Hospital kommer att vara 
delaktigt i den fas 1-studie som även genomförs 
vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, 

Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 
2-studie.

 » Ytterligare två patienter behandlades den 3 maj 
2018 i SpectraCures kliniska studie för behand-
ling av patienter med återfall av prostatacancer, 
vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. 
Allt gick enligt förväntan, bolagets teknik fung-
erade utmärkt enligt planerna och patienterna 
mår väl.

 » CFO har knutits till SpectraCure. 
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Vd kommenterar

Årets inledande månader var verkligen innehålls-
rika. Patient 4 behandlades, vi fick godkännande 
från MHRA, hade en näst intill fulltecknad options-
inlösen i mars och ett nytt patent beviljades i 
Kanada. Det är några av händelserna under första 
kvartalet av 2018. 

Behandlingen av den fjärde patienten i fas 
1-studien utfördes vid Princess Margaret Cancer 
Centre i Toronto den 22 februari. Denna patient 
hade en mer aggressiv form av cancer än de tre 
tidigare behandlade patienterna.

De magnetkamera bilder som togs en vecka efter 
behandlingen visade ett tydligt behandlingsre-
sultat och avsedd förändring i prostatakörteln och 
tumörområdet till följd av PDT-behandlingen. Vi 
kunde också konstatera att patientens PSA-värde 
sjönk från 25 ng/ml före behandling till 7 ng/ml 
efter behandling. 

Godkännandet från MHRA, den brittiska läke-
medelsmyndigheten Medicines and Healthcare 
Products Agency kom i februari. Avtalet med Uni-
versity College London Hospital (UCL Hospital) är 
på plats sedan i december förra året och nu ser vi 
fram emot att inom kort påbörja patientbehand-
lingar även där.

UCL Hospital kommer kunna påbörja sin med-
verkan redan under fas 1-studien, men planeras 
även vara en aktiv part i bolagets fas 2-studie.

Årets inledande kvartal var upptakten till en 
fortsatt positiv utveckling efter periodens utgång, 
däribland den femte och sjätte patientbehand-
lingen som båda ägde rum under samma dag. 
Det är mycket positivt eftersom det är ett viktigt 
steg för att kunna hålla en högre takt i det kliniska 
programmet framöver på inblandade sjukhus. 

Listbytet till Nasdaq First North förväntas skapa 
goda förutsättningar för förbättrad likviditet i 
aktien och ökade möjligheter för institutionella 
parter att investera i SpectraCure. Listning på 
First North Premier bedöms också vara ytterligare 
en kvalitetsstämpel för SpectraCure vad gäller 
Bolagets informationsspridning och verksamhet, 
vilket kommer skapa goda förutsättningar för att 
fördjupa samarbetet med existerande, och att 
hitta nya, internationella samarbetspartners.

Jag är glad över det intresse som finns runt vår 
teknik och våra behandlingar. Stora Aktiedagen i 
Göteborg den 8 maj gav oss fina tillfällen att tala 
med våra investerare och kunna besvara en del 
frågor. Det blir spännande att tillsammans med er 
se utvecklingen under fortsättningen av året.

Dr Masoud Khayyami

Vd SpectraCure
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SpectraCure i korthet

SpectraCure är ett svenskt företag som grun-
dades 2003 som ett spin-off-företag från avdel-
ningen för atomfysik och Lunds medicinska 
lasercentrum vid Lunds universitet. Bolaget är 
fokuserat på cancerbehandling med medicin-
tekniska system som innehåller laserljuskällor i 
kombination med fotoreaktiva läkemedel, även 
kallat interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, 
förkortat PDT efter ”Photodynamic therapy”. 

Bolagets teknik bygger på över 20 års veten-
skaplig forskning och arbete med PDT kombinerat 
med klinisk erfarenhet av mer än 2 500 PDT-be-
handlingar av hudtumörer vid Lunds universitets-
sjukhus. SpectraCures patenterade PDT-system 
bygger på att patienten ges ett läkemedel som 
i kombination med icke-värmande rött laserljus 
fotoaktiveras. Ljuset och därmed energimängden 
övervakas i sin tur av ett unikt dosstyrningssystem. 
Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som är egen-
utvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt 
och effektivt styrd PDT-behandling av invärtes 
solida cancertumörer.

SpectraCures system ger klara kliniska fördelar 
och medger minimalt invasivt ingrepp. Behand-
lingarna kan anpassas till varje patients specifika 
tumörförutsättningar med stor noggrannhet vilket 
leder till att oönskade biverkningar minimeras 
samtidigt som eftersträvad behandlingseffekt i 
tumören optimeras.

Bolaget genomför nu en klinisk studie i fas 1 som 
planeras följas av fas 2. Därefter är det troligt att 
ett samarbetsavtal med större läkemedelsbolag 
eller medicinteknikbolag kommer att ingås. 

Bolaget har redan en färdig produkt (som dock 
vidareutvecklas löpande). Totalt 10 patienter har 
hittills behandlats med Bolagets teknik. Detta 
innebär att tolererbarheten hos patienter, liksom 
eventuella biverkningar redan i någon mån är 
kända. Inga större biverkningar har påvisats. 

Andra fördelar med tekniken enligt Bolaget är att 
inga direkt konkurrerande system finns, patienter 
kan behandlas vid upprepade tillfällen vid behov  
samt att behandlingen lämpar sig som komple-
ment till andra behandlingsformer.
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Principer för första 
kvartalsrapportens upprättande

En koncern bildades den 26 mars 2018 när 
SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget Spetra-
Cure Innovation AB. Se under not 1 sid. 12 
redovisningsprinciper som gäller vid bildandet av 
koncernen. Siffror som anges nedan i en löpande 
texten avser moderbolagets siffror för att koncer-
nens siffror avser en kort period och är av icke 
väsentlig betydelse att kommenteras.

Övriga rörelseintäkter och resultat

Övriga rörelseintäkter för första kvartalet 2018 
uppgick till 281 (20) TSEK och avser främst 
hyresintäkter. 

Rörelsens kostnader för första kvartalet ökade till 
3 502 (2 590) TSEK. Ökningen är främst relaterat 
till vidare satsning på forskning och utveckling 
samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 
-2 222 (-1 820) TSEK och resultatet efter skatt 
uppgick till -2 222 (-1 820) TSEK. 

Medelantalet anställd under perioden uppgick till 
8 (5) varav 3 (2) kvinnor.

Investeringar, likviditet och 
finansiell ställning

Den 31 mars 2018 uppgick de ackumulerade 
bokförda investeringarna för utvecklingsarbete 
avseende forskning och utveckling till 11 878 (8 
620) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklings-
arbetet relaterat till bolagets produkter. Aktive-
ringen under första kvartalet har varit enligt prin-
ciper som är relaterat till forskning och utveckling, 
främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick 
till 871 (629) TSEK varav merparten avser investe-
ringar i patent och patentansökningar relaterat till 
bolagets produkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under första kvartalet uppgick till -1 387

(11 527) TSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 
10 112 (10 746). 

Likvida medel på balansdagen uppgick till 

12 552 (11 128) TSEK. 

Eget kapital uppgick till 23 901 (20 084) TSEK.

Soliditeten var 92 (95) procent.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Se not 1, sid 12.

Belopp är uttryckta i TSEK vilket i denna delårs-
rapport avser tusental svenska kronor. Belopp 
inom parentes avser jämförelsesiffror med mot-
svarande period föregående år.

Granskning av revisor

Första kvartalsrapporten har ej varit föremål för 
granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-08-21 Halvårsrapport

2018-11-06 Delårsrapport Q3

2019-02-15 Bokslutskommuniké

Avlämnande av första kvartalsrapport

Lund, den 23 maj 2018

SpectraCure AB

Styrelsen



SpectraCure kvartalsrapport Q1 2018  6 

Övriga rörelseintäkter 1

Summa rörelseintäkter 1

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning 19

Råvaror och förnödenheter -9

Övriga externa kostnader -15

Personalkostnader -12

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -2

Rörelseresultat -18

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter –

Finansiella kostnader –

Resultat efter finansiella poster -18

Resultat före skatt -18
Skatt –
Periodens resultat -18

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -18

-18

Resultat per aktie
före utspädning (kr) 0,00
efter utspädning (kr) 0,00

Periodens resultat -18

Periodens totalresultat -18

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 

(TSEK) 26 - 31 mars 2018

Rapport över resultat för koncernen

(TSEK) 26 - 31 mars 2018
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Tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 878
Patent 871
Materiella anläggningstillgångar 178

Summa anläggningstillgångar 12 927

Kundfordringar 12
Aktuella skattefordringar 24
Övriga fordringar 394
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 153
Likvida medel 12 552

Summa omsättningstillgångar 13 135

Summa tillgångar 26 062

Eget kapital
Aktiekapital 6 984
Övrigt tillskjutet kapital 46 940
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -30 023

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 23 901

Summa eget kapital 23 901

Leverantörsskulder 771
Övriga skulder 188
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 202

Summa kortfristiga skulder 2 161

Summa skulder 2 161

Summa eget kapital och skulder 26 062

Rapport över finansiell ställning för koncernen 

(TSEK) 31 mars 2018
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Moderbolagets eget kapital omedelbart före
koncernens bildande 2018-03-26 
(efter omräkning till RFR 2) 6 984 46 940 -30 005 23 919

Periodens totalresultat

Periodens resultat -18 -18

Periodens övrigt totalresultat – –
Periodens totalresultat 0 0 -18 -18

Utgående eget kapital 2018-03-31 6 984 46 940 -30 023 23 901

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -18

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2

-16

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 50

Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 426

Kassaflöde från den löpande verksamheten 460

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -741

Kassaflöde från investeringsverksamheten -741

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –

Periodens kassaflöde -281

Likvida medel vid periodens början 12 833

Likvida medel vid periodens slut 12 552

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

(TSEK)
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade 

vinstmedel inkl 

periodens resultat

Totalt eget 

kapital

Rapport över kassaflöden för koncernen 

(TSEK) 26 - 31 mars 2018
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Aktiverat arbete för egen räkning 999 750 2 955

Övriga rörelseintäkter 281 20 772

1 280 770 3 727

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -545 -337 -1 402

Övriga externa kostnader -1 698 -1 292 -5 835

Personalkostnader -1 226 -934 -3 908
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar -33 -27 -1 102
Övriga rörelsekostnader - - -15
Rörelseresultat -2 222 -1 820 -8 535

Resultat från finansiella poster:

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0

Resultat efter finansiella poster -2 222 -1 820 -8 535

Resultat före skatt -2 222 -1 820 -8 535
Skatt - - -
Periodens resultat -2 222 -1 820 -8 535

Resultat per aktie
före utspädning (kr) -0,04 -0,03 -0,14
efter utspädning (kr) -0,04 -0,03 -0,14

Periodens resultat -2 222 -1 820 -8 535

Periodens totalresultat -2 222 -1 820 -8 535

Resultaträkning för moderbolaget

(TSEK)
jan – mar jan - dec

2018 2017 2017

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

(TSEK)
jan – mar jan - dec

2018 2017 2017
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Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 878 8 620 10 855
Patent 871 629 748

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 178 110 194

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 50 – -

Summa anläggningstillgångar 12 977 9 359 11 797

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12 – 4
Aktuell skattefordran 24 23 13
Övriga fordringar 344 307 233
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 153 267 224

Summa kortfristiga fordringar 533 597 474
Kassa och bank 12 552 11 128 2 440

Summa omsättningstillgångar 13 085 11 725 2 914

Summa tillgångar 26 062 21 084 14 711

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 6 984 5 659 5 659
Reservfond 9 695 9 695 9 695
Fond för utvecklingsutgifter 7 562 4 286 7 563

Fritt eget kapital
Överkursfond 46 940 35 551 35 551
Balanserat resultat -45 058 -33 273 -36 523
Periodens resultat -2 222 -1 820 -8 535

Summa eget kapital 23 901 20 098 13 410

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 771 411 392
Övriga skulder 188 99 126
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 202 476 783

Summa kortfristiga skulder 2 161 986 1 301

Summa eget kapital och skulder 26 062 21 084 14 711

Balansräkning för moderbolaget
(TSEK) 31 mars 2018 31 mars 2017 31 dec  2017
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Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -2 222 -1 820 -8 535

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 34 27 1 103

Betald inkomstskatt -11 – –

-2 199 -1 793 -7 432

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar -49 18 992 19 116

Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 861 -5 672 -5 358

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 387 11 527 6 326

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 164 -781 -4 134

Materiella anläggningstillgångar – – -134

Förvärv av finansiella tillgångar -50 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 214 -781 -4 268

Finansieringsverksamheten
Nyemission 13 246 – –

Emissionskostnader -533 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 713 – –

Periodens kassaflöde 10 112 10 746 2 058

Likvida medel vid periodens början 2 440 382 382

Likvida medel vid periodens slut 12 552 11 128 2 440

Kassaflödesanalys för moderbolaget

(TSEK)
jan – mar jan - dec

2018 2017 2017
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Not 1 Redovisningsprinciper

Koncernen bildades den 26 mars 2018 när 
SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget 
Spectra Cure Innovation AB. Koncernen tillämpar 
sedan bildandet International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom dessa antagits för till-
lämpning av EU. Delårsrapporten för koncernen 
har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrap-
portering. En beskrivning av koncernens redo-
visningsprinciper under IFRS finns tillgänglig på 
SpectraCures hemsida:  
www.spectracure.se/sv/investerare

I samband med koncernens bildande har moder-
bolaget bytt redovisningsprincip från K3 (BFNAR 
2012:1) till att redovisa enligt RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer som ges ut av Rådet för 
finansiell rapportering. RFR 2 ska tillämpas av 
moderbolag som upprättar koncernredovisning 
enligt IFRS. Delårsrapporten för moderbolaget 
har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gens 9 kapitel, Delårsrapport. En beskrivning av 
moderbolagets redovisningsprinciper enligt RFR 
2 finns på SpectraCures hemsida, se angiven länk 
ovan.

I not 5 i denna delårsrapport beskrivs effekterna 
av övergången till RFR 2 för moderbolaget. För 
koncernen finns inga övergångseffekter eftersom 
koncernredovisningen upprättas enligt IFRS 
allt sedan koncernens bildande den 26 mars 
2018. Upplysningar enligt IAS 34.16A fram-
kommer förutom i de finansiella rapporterna 
och dess tillhörande noter även i övriga delar av 
delårsrapporten. 

Not 2 Verkligt värde för 
finansiella instrument

Redovisat värde bedöms vara en rimlig approxi-
mation av verkligt värde för koncernens samtliga 
finansiella instrument.

Not 3 Eget kapital

Den 28 februari 2018 avslutades lösenperioden 
för teckningsoptioner Serie 2 TO2 B. Totalt 
tecknades 13 245 537 nya aktier.  SpectraCure 
tillfördes därmed 13 246 TSEK före emissions-
kostnader om 533 TSEK. Genom utnyttjandet 
av optionerna ökade antalet utestående aktier i 
SpectraCure med 13 245 537 aktier till totalt 69 
837 057 aktier.

Not 4 Händelser efter balansdagen

Den 19 april 2018 tillträdde Henrik Ljung som 
CFO i SpectraCure på deltid. Henrik Ljung är 
civilekonom och har mångårig erfarenhet av allt 
från små, medelstora bolag till börsnoterade 
bolag med fokus på verksamhetsutveckling och 
bolagsstyrning.

SpectraCure meddelade den 23 april 2018 att 
avtal tecknats med University of Pennsylvania 
Hospital (“Penn Hospital”) i Philadelphia, USA. 
Avtalet berör kliniska studier om behandling 
av patienter med återfall i prostatacancer med 
bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi 
(PDT). Penn Hospital kommer att vara delaktigt i 
den fas 1-studie som även genomförs vid Princess 
 Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Där-
efter planeras en fortsättning i en fas 2-studie.

Not 5 Effekter av övergången 
till RFR 2 för koncernen

Övergången till RFR 2 för moderbolaget har 
gjorts i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, 
ändringar i uppskattningar och bedömningar av 
fel då IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas enligt 
RFR 2 inte ska tillämpas för moderbolaget. Effek-
terna av övergången till RFR 2 för moderbolaget 
består av: 

 » Tidigare aktiverade utgifter för internt gene-
rerade varumärken har bokats bort. Varumär-
kena skrevs ner helt under 2017. I samband 
med övergången till RFR 2 har dock varumär-
kena bokats bort redan i öppnings balansen 
per den 1 januari 2017. 

 » Intäkter som tidigare redovisats som netto-
omsättning har omklassificerats till ”Övriga 
rörelseintäkter” då dessa är hänförliga 
till sekundära aktiviteter inom ordinarie 
verksamhet. 

 » Kassaflödesanalyserna har justerats som 
en följd av förändringen i redovisningen av 
varumärken och den påverkan på resultaträk-
ningen som denna medfört.

Nedan presenteras effekterna av övergången till 
RFR 2 på moderbolagets balansräkningar per 
den 1 januari 2017, 31 mars 2017 samt den 31 
december 2017. Effekter på resultaträkningen 
visas för perioderna januari - mars 2017 samt för 
januari - december 2017.

I samband med övergången till RFR 2 har moder-
bolaget även övergått till att redovisa i tusentals 
kronor (TSEK). 

http://www.spectracure.se/sv/investerare
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Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 954 7 954
Patent 556 556
Varumärke 162 -162 -

Materiella anläggningstillgångar 121 121

Summa anläggningstillgångar 8 793 -162 8 631

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 19 590 19 590

Kassa och bank 382 382

Summa omsättningstillgångar 19 972 - 19 972

Summa tillgångar 28 765 -162 28 603

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 999 2 999
Nyemmission under registrering 2 660 2 660
Reservfond 9 695 9 695
Fond för utvecklingsutgifter 3 602 -107 3 495

Fritt eget kapital
Överkursfond 35 551 35 551
Balanserat resultat -26 029 -55 -26 084
Periodens resultat -6 372 -6 372

Summa eget kapital 22 106 -162 21 944

0

0

Summa kortfristiga skulder 6 659 - 6 659

Summa eget kapital och skulder 28 765 -162 28 603

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget per den 1 januari 2017 

(TSEK)
Enligt K3

Redovisning av 

varumärken Enligt IFRS
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Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 620 8 620
Patent 629 629
Varumärke 199 -199 -

Materiella anläggningstillgångar 110 110

Summa anläggningstillgångar 9 558 -199 9 359

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 597 597

Kassa och bank 11 128 11 128

Summa omsättningstillgångar 11 725 - 11 725

Summa tillgångar 21 283 -199 21 084

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 659 5 659
Nyemmission under registrering 9 695 9 695
Reservfond 4 377 -91 4 286
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond 35 551 35 551
Balanserat resultat -33 176 -97 -33 273
Periodens resultat -1 809 -11 -1 820

Summa eget kapital 20 297 -199 20 098

Summa kortfristiga skulder 986 0 986

Summa eget kapital och skulder 21 283 -199 21 084

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget per den 31 mars 2017 

(TSEK)
Enligt K3

Redovisning av 

varumärken Enligt IFRS
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Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 855 10 855
Patent 748 748

Materiella anläggningstillgångar 194 194

Summa anläggningstillgångar 11 797 – 11 797

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 474 474

Kassa och bank 2 440 2 440

Summa omsättningstillgångar 2 914 – 2 914

Summa tillgångar 14 711 – 14 711

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 659 5 659
Reservfond 9 695 9 695
Fond för utvecklingsutgifter 7 563 7 563

Fritt eget kapital
Överkursfond 35 551 35 551
Balanserat resultat -36 361 -162 -36 523
Periodens resultat -8 697 162 -8 535

Summa eget kapital 13 410 13 410

Summa kortfristiga skulder 1 301 – 1 301

Summa eget kapital och skulder 14 711 – 14 711

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget per den 31 december 2017 

(TSEK)
Enligt K3

Redovisning av 

varumärken Enligt IFRS
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Nettoomsättning 16 -16 –

Aktiverat arbete för egen räkning 750 750

Övriga rörelseintäkter 4 16 20

770 – – 770

Rörelsens kostnader 0

Råvaror och förnödenheter -337 -337

Övriga externa kostnader -1 255 -37 -1 292

Personalkostnader -934 -934

Avskr. av materiella och immateriella tillgångar -53 26 -27

Rörelseresultat -1 809 – -11 -1 820

Resultat från finansiella poster:

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

Resultat efter finansiella poster -1 809 – -11 -1 820

0

Resultat före skatt -1 809 – -11 -1 820

Skatt – –

Periodens resultat -0,03 – 0,00 -0,03

Resultat per aktie före & efter utspädning (kr) -0,03 – 0,00 -0,03

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget för perioden jan - mars 2017

(TSEK)
Enligt K3

Redovisning 

intäkter

Redovisning av 

varumärken Enligt IFRS
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Definitioner:

Resultat per aktie: Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet: Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.

Nettoomsättning 259 -259 –

Aktiverat arbete för egen räkning 2 955 2 955

Övriga rörelseintäkter 513 259 772

3 727 – – 3 727

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 402 -1 402

Övriga externa kostnader -5 931 96 -5 835

Personalkostnader -3 908 -3 908

Avskr. av materiella och immateriella tillgångar -1 168 66 -1 102

Övriga rörelsekostnader -15 -15

Rörelseresultat -8 697 – 162 -8 535

Resultat från finansiella poster:

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

Resultat efter finansiella poster -8 697 – 162 -8 535

Resultat före skatt -8 697 – 162 -8 535

Skatt – –

Periodens resultat -8 697 – 162 -8 535

Resultat per aktie före & efter utspädning (kr) -0,15 – 0,00 -0,14

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget för perioden jan - dec 2017

(TSEK)
Enligt K3

Redovisning 

intäkter

Redovisning av 

varumärken Enligt IFRS
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