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DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2021
JANUARI – JUNI – FINANSIELL SAMMANFATTNING
•

Nettoomsättning under perioden uppgick till 0 (10,2) MSEK

•

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,8 (-19,6) MSEK

•

Resultat efter skatt för perioden uppgick till -27,6 (-22,3) MSEK

•

Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -1,19 (-1,81) SEK

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -41,1 (-12,7) MSEK och likvida medel vid
periodens slut var 4,7 (1,5) MSEK

ANDRA KVARTALET – FINANSIELL SAMMANFATTNING
•

Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 0 (5,8) MSEK

•

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,7 (-10,1) MSEK

•

Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -13,9 (-12,5) MSEK

•

Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till -0,60 (-1,01) SEK

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,9 (-14,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
•

Den 8 april meddelade Bolaget att man genomfört en riktad nyemission om 4 061 510 aktier
till en teckningskurs om 5,10 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget cirka 20,7 miljoner SEK före
emissionskostnader vilket kommer användas till att finansiera utvecklingen av Bolagets
läkemedelsprojekt. Bolaget meddelade även att man beslutat att med befintliga likvida medel
återbetala utestående lån om 10 miljoner SEK samt upplupen ränta.

•

Den 30 april meddelade Bolaget att man anställt Mathias Skalmstad till Chief Financial Officer
(CFO), med tillträde den 16 augusti 2021.

•

Den 30 juni meddelade Bolaget att Styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler om
totalt 10 MSEK till First Venture Sweden AB, en av Bolagets större aktieägare. Därtill
meddelade Styrelsen sin avsikt att besluta om en fullt garanterad nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 65 miljoner SEK före transaktionskostnader.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
•

Den 21 juli beslutade en extra bolagsstämma att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga
styrelsen att genomföra den företrädesemission som offentliggjordes 30 juni 2021.

•

Den 3 augusti meddelade Bolaget att man licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till
det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de
exklusiva globala rättigheterna till läkemedelskandidater från programmet. Avtalet har ett
sammanlagt potentiellt värde på upp till 277 miljoner USD, samt utöver det royalties på
nivåer från mitten av ensiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av ett godkänt
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framtida läkemedel från programmet. Genom avtalets ingående kommer Sprint Bioscience
erhålla en upfrontbetalning om 4 miljoner USD, vilken kommer att bokföras under det tredje
kvartalet 2021.
•

Styrelsen för Sprint Bioscience meddelade den 6 augusti att man med stöd av bemyndigandet
från extra bolagsstämman den 21 juli 2021 fastställt emissionsvillkoren och beslutat om en
fullt garanterat företrädesemissionen om 67,6 miljoner SEK.
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VD HAR ORDET

SPRINT BIOSCIENCE HAR TECKNAT SITT HITTILLS STÖRSTA
LICENSAVTAL OCH STÄRKER BOLAGETS FINANSIELLA
POSITION
Avtalet som offentliggjordes den 3 augusti med Deciphera Pharmaceuticals för Vps34-programmet
har potential att ge intäkter om 277 miljoner USD, och utöver det betydande royalties. Avtalet är
den största licensaffär vi gjort och är ett tydligt kvitto på vår unika förmåga att kontinuerligt
generera och utlicensiera banbrytande läkemedelsprojekt. Det sammanlagda värdet av våra aktiva
licensavtal har nu ökat till 747 miljoner USD plus eventuella royaltybetalningar. Nyemissionen av
konvertibler, den företrädesemission som beslutades vid en extra bolagsstämma den 21 juli, och
upfrontbetalningen från licensavtalet med Deciphera Pharmaceuticals ger oss en stabil finansiell
bas för att accelerera aktiviteterna inom vår verksamhet.

Projekt med stor potential vidareutvecklas av Deciphera

USA-baserade Deciphera Pharmaceuticals har nu i konkurrens med andra internationella
läkemedelsbolag tecknat ett licensavtal för Sprint Biosciences Vps34-projekt. Deciphera kunde erbjuda
rätt kombination av attraktiva finansiella villkor, rätt expertis och de finansiella musklerna att
kraftfullt och professionellt driva projektet vidare mot en marknadsregistrering. Under 2020
investerade Deciphera 199 miljoner USD i forskning och utveckling, med ett utpräglat fokus på
cancerområdet. De har flera projekt i klinisk fas och ett första godkänt läkemedel på marknaden.
Bolaget är noterat på Nasdaq Global Select Market med ett marknadsvärde om cirka 2 miljarder USD.
Proteinet Vps34 reglerar tumörcellers förmåga att undgå attacker från kroppens immunförsvar och
Sprint Bioscience var först i världen med att visa att hämning av Vps34 gör det möjligt för
immunförsvaret att återupptäcka tumörcellerna och bekämpa cancern. Det är väl belagt att Vps34hämning gör tumörer i huden och tarmen mer mottagliga för behandling med checkpointhämmare –
den klass av immunonkologiska läkemedel som just nu leder fältet men som inom flera
cancersjukdomar visat sig ha otillräcklig effekt som monoterapi.
Med andra ord ser vi med spänning fram emot att vår nya partner tar över ansvaret och tillför
nödvändiga resurser för att vidareutveckla Vps34-projektet genom klinik och till marknaden och de
cancerpatienter som behöver nya behandlingsmöjligheter. Vi har en start tilltro till att Deciphera är
rätt partner för att realisera möjligheterna och därmed skapa ytterligare intäktsströmmar för oss i takt
med att milstolpar uppnås och royalties från försäljning kan inkomma.

En stark finansiell position skapar möjligheter till expansion och ytterligare licensintäkter

Under min första tid som vd för Sprint Bioscience har jag tillsammans med styrelsen haft som mål att
stärka bolagets långsiktiga finansiella position för att finansiera vårt fortsatta värdebyggande. I det
längre perspektivet räknar vi naturligtvis med ett allt starkare kassaflöde från existerande och nya
licensavtal och så småningom lönsamhet i vår verksamhet. I april genomfördes en riktad nyemission
som inbringade 20,7 miljoner SEK före emissionskostnader. I slutet av juni beslöt vi oss för att emittera
konvertibler motsvarande 10 miljoner SEK och om några dagar inleds teckningsperioden i en fullt
garanterad företrädesemission om cirka 67,6 miljoner SEK som sammantaget konvertiblerna stärker
kassan med totalt 77,6 miljoner SEK innan emissionskostnader. Tillsammans med upfrontbetalningen
om 4 miljoner USD från Vps34-avtalet har vi därmed säkrat resurser för fortsatta satsningar på våra
pågående interna ännu inte utlicensierade projekt. Samtidigt bäddar finansieringen för nya
innovationer i form av kommande projekt och nya idéer som på sikt kan utvecklas till banbrytande
cancerläkemedel.
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Förstärkt ledning och hög aktivitet i läkemedelsprojekten

I maj stärktes styrelsen genom invalet av Björn Sjöstrand som ny ordförande. Björn har lång erfarenhet
av att bygga framgångsrika life science-bolag, nu senast i sin roll som grundare och vd i Scandinavian
Biopharma. Den 16 augusti tillträder Mathias Skalmstad som Chief Financial Officer. Hans bakgrund
från tidigare positioner som CFO, controller och affärsområdeschef inom stora internationella företag
ger honom perspektiv som kommer att stärka våra möjligheter till fortsatta framgångar som bolag.
Under kvartalet har vi även gjort ett antal nyckelrekryteringar till vår FoU-organisation, där tempot i
utvecklingen av de interna projekten är fortsatt högt. Samtidigt fortsätter vi hålla en tät dialog med
våra samarbetspartner LG Chem och HiberCell, som driver två av våra tidigare utlicensierade projekt.
Vi gläds åt deras konstruktiva arbete för att föra projekten framåt och ser fram emot kommande
milstolpar i utvecklingen av NASH-projektet respektive PETRA-01.

Den fortsatta resan

Steg för steg ökar vi antalet utlicensierade projekt i vår projektportfölj. Med den stärkta finansieringen
kommer vi kunna accelerera aktiviteterna i avsikt att fylla på vår pre-kliniska pipeline med projekt
som licensieras till resursstarka samarbetspartner. Vid ingånget avtal tar licenstagaren över ansvaret
och kostnaderna för den fortsatta utvecklingen.
I takt med att antalet projekt ökar bygger vi multipla möjligheter till intäktsströmmar i upfront-,
milstolpe-, och royaltybetalningar, och därmed aktieägarvärde. Det totala potentiella värdet av de
avtal vi hittills tecknat har nu ökat till 747 miljoner USD plus royaltybetalningar. Vår finansiella
situation har stärkts signifikant och vi ser nu inte minst fram emot de första stegen i Decipheras arbete
för att ta Vps34-projektet vidare mot marknaden, samtidigt som vi fortsätter stärka våra interna
projekt inför ytterligare licensaffärer. Att leverera dessa möjligheter blir mitt och bolagets fortsatta
fokus.
Huddinge den 13 augusti 2021
Erik Kinnman
Verkställande direktör

Med en stärkt finansiell bas kan vi accelerera den fortsatta utvecklingen av
unika läkemedelprojekt i vår breda portfölj och skapa multipla möjligheter till
intäkter och ökat aktieägarvärde.

Erik Kinnman, vd
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BOLAGSÖVERSIKT
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi.
Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett
tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska
fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747
miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.
Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.
AFFÄRSMODELL
För att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag fokuserar Sprint Bioscience på att teckna licensavtal för
egenutvecklade projekt. Affärsmodellen bygger på att identifiera, starta och driva läkemedelsutvecklingsprojekt genom de prekliniska utvecklingsfaserna. Dessa licensieras ut i syfte att ta
projekten vidare, in i kliniska studier och utveckla ett färdigt läkemedel. Målsättningen är att ingå
licensavtal för i snitt ett projekt per år. Avtalsmodellen består av upfrontbetalning, flertalet milstolpsbetalningar samt royalties på produktförsäljning. Redan vid den första intäkten, upfrontbetalningen,
har våra utlicensierade projekt gått med vinst. Affärsmodellen kombinerar en låg finansiell risk med
potentiellt stora intäkter i och med att Sprint Bioscience inte har några kostnader för projekten efter
utlicensiering. Det kommersiella fokuset styr hur projekten prioriteras. Vi har under de senaste fem
åren ingått tre licensavtal.
Sprint Biosciences strategiska process för läkemedelsutveckling skapar ett flöde av nya
läkemedelsprojekt inom cancersjukdomar med stort medicinskt behov och stor intäktspotential. Med
det optimerade och kontinuerliga projektflödet genom vår process har vi som mål att i genomsnitt
kunna teckna ett licensavtal per år.
Sprint Bioscience är inriktat på tumörmetabolism och angränsande områden som immunonkologi (IO)
och kunskap kring faktorer som påverkar tumörers mikromiljö. Val av fokusområde för nya projekt
sätts med utgångspunkt från bolagets interna expertis inom dessa områden. Då vår affärsmodell är att
licensiera ut innan kliniska studier påbörjas, väljs målproteiner som omfattas av god vetenskaplig
forskning och dokumentation i kombination med hög marknadspotential och få konkurrerande
läkemedelsprojekt ute på marknaden.

1. Sprint Bioscience bevakar noga de vetenskapliga
upptäckterna i fältet, och väljer nya projekt baserat på
unicitet, patent- och konkurrenssituation.
2. Läkemedelsmolekyler skräddarsys för att binda till det
tänkta målproteinet genom fragmentbaserad
läkemedelsutveckling.
3. Under projektets utveckling ingås partnerskap genom
licensiering till internationella läkemedelsföretag som
betalar en upfrontbetalning för att få rätt till projektet.
4. Licenspartnern tar över kostnaderna och utvecklar
projektet vidare. Sprint Bioscience får milstolpsbetalningar
när vissa på förhand bestämda delmål nås i utvecklingen.
5. Licenspartnern utvärderar läkemedelskandidaten i
kliniska prövningar för att slutligen göra en registreringsgrundande studie. Sprint Bioscience får milstolpsbetalningar när uppsatta mål nås.
6. Licenspartnern ansvarar för marknadsintroduktion och försäljning av läkemedlet. Sprint Bioscience får intäkter via royalties på
försäljningen.
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LÄKEMEDELSUTVECKLING OCH PROJEKTPORTFÖLJ
Bolagets projektportfölj består idag av fem projekt, fyra inom onkologi och ett inom NASH. Tre projekt
är utlicensierade och allt arbete i dessa projekt finansieras och drivs med resurser av våra partners.
UTLICENSIERADE PROJEKT

NASH projektnamn - målprotein ej uppgett

Vårt PETRA01 projekt drivs sedan mars 2021 av det amerikanska bolaget HiberCell som tog över
projektet från Petra Pharma. I samarbete med LG Chem bedriver vi ytterligare prekliniska studier i vårt
NASH-projekt.
INTERNA PROJEKT

VADA projektnamn - målprotein VRK1
DISA målprotein ej uppgett

Vid rapporttidens slut bestod den interna projektportföljen av tre projekt, men som kommunicerats
tidigare har nu vårt arbete i VPS34-projektet resulterat i ännu en licensaffär. VADA- och DISA-projekten
drivs framåt enligt plan och arbetet med att fylla på portföljen med nya projekt har även det varit
framgångsrikt. VADA-projektet presenteras för potentiella partners och diskussioner pågår.
Presentationer av DISA-projektet räknar vi med att starta vid slutet av året.
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FINANSIELL RAPPORT
NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen för perioden januari – juni uppgick till 0 (10 237) TSEK. Intäkter motsvarande
period 2020 avser löpande intäkter från samarbetsavtal med LG Chem. Under andra kvartalet uppgick
nettoomsättningen till 0 (4 869) TSEK.

KOSTNADER
Kostnader under första halvåret uppgick till 28 181 (30 890) TSEK. Kostnader har, jämfört med samma
period föregående år, minskat med 2 709 TSEK, som ett resultat av lägre personalkostnader under en
period av ersättningsrekryteringar. Under andra kvartalet uppgick kostnaderna till 14 740 (15 878)
TSEK.

RESULTAT

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27 762 (-19 567) TSEK och under andra kvartalet till
– 14 728 (-10 071) TSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick under perioden till -41 156 (-12 716) TSEK och under
andra kvartalet till -27 912 (-14 491) TSEK. Likvida medel vid periodens slut var 4 656 (1 452) TSEK.
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 1 086 (0) och under andra kvartalet
till 248 (0) TSEK.
Under rapportperioden har perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 T04
avslutats. Bolaget har därtill genomfört en riktad nyemission vilken tillfört bolaget totalt 19 823 TSEK
efter emissionskostnader. I april har bolaget återbetalat ett utestående lån om 10 000 TSEK samt
upplupen ränta. Bolaget har under perioden även beslutat om en nyemission av konvertibler, vilken
även påkallats, som tillfört bolaget 10 000 TSEK. Därtill har bolaget efter rapportperiodens slut
beslutat om en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka
67 600 TSEK.

PERSONAL

Antalet anställda vid kvartalets utgång var 35 (33).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en
bedömning av bolaget och dess framtidspotential. Forskning och läkemedelsutveckling är såväl tidsom kapitalkrävande och förenligt med risk främst avseende utveckling, marknad, motpart, och
finansiering. För en mer utförlig beskrivning av bolagets riskexponering samt riskhantering hänvisas
till årsredovisningen samt företagets hemsida; sprintbioscience.com.

AKTIEN

Korta fakta om Sprint Bioscience aktie:
• Listad på First North Premier Growth Market
• Ticker: SPRINT
• Marknadsvärde: 152 (82) MSEK
• Antal aktieägare: ca. 3 100 (2 400)
• Antal Aktier: 25 314 360 (12 345 487)
• Aktien noterades 30 juni till: 6,06 (6,62) SEK
• Antal aktier omsatta under kvartalet: 9 031 663
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FRAMTIDSUTSIKTER
Ingen prognos lämnas.

NÄSTA RAPPORTDATUM

Delårsrapport för perioden januari – september 2021 publiceras den 27 oktober 2021.
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Belopp i tusentals kronor (TSEK)

2021-04-01
2021-06-30
0
12
12

2020-04-01
2020-06-30
4 869
938
5 807

2021-01-01
2021-06-30
35
384
419

2020-01-01
2020-06-30
10 237
1 086
11 323

-1 746
-5 911
-6 951

-3 233
-5 666
-6 770

-3 510
-11 290
-12 991

-6 119
-10 070
-14 273

-124
-8
-14 728

-183
-26
-10 071

-266
-124
-27 762

-366
-63
-19 567

882
-69
813

0
-2 439
-2 439

231
-79
152

-2 716
-2 716

Resultat före skatt

-13 915

-12 510

-27 610

-22 283

Skatt på periodens resultat
Årets resultat

-13 915

-12 510

-27 610

-22 283

2021-04-01
2021-06-30
-13 915

2020-04-01
2020-06-30
-12 510

2021-01-01
2021-06-30
-27 610

2020-01-01
2020-06-30
-22 283

-13 915

-12 510

-27 610

-22 283

-0,60
23 283 555

-1,01
12 344 024

-1,19
23 264 642

-1,81
12 344 024

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultat poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Årets resultat
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK
Antal aktier utestående före och efter utspädning
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i tusental kronor (TSEK)
Tecknad ej inbetald nyemission

2021-06-30
10 000

2020-06-30
43 349

2020-12-31
-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

1 692

1 203

872

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Depositioner
Summa anläggningstillgångar

50
182
1 924

50
225
1 478

50
204
1 126

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

3 228
4 656
7 884

10 345
1 452
11 797

5 198
27 075
32 273

19 808

56 624

33 399

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

2 531
2 531

1 234
882
2 116

2 121
2 121

203 848

177 752

174 435

-195 022
8 826

-146 903
30 849

-167 412
7 023

11 357

32 965

9 144

3 633
4 818
8 451

2 130
21 529
23 659

3 397
20 858
24 255

19 808

56 624

33 399

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
Belopp i tusental kronor (TSEK)
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission, ej registrerat aktiekapital
Reserver
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Pågående nyemission, ej registrerad överkursfond och övrigt
tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Förändring av bolagets eget kapital

Belopp i tusental kronor (TSEK)
Ingående balans per 2020-01-01
Totalresultat
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Kostnader i anslutning till nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2020-12-31

Ingående balans per 2021-01-01
Totalresultat
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Avslutad nyemission, registrerad
överkursfond
Pågående nyemission
Kostnader i anslutning till nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2021-06-30
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Övrigt tillskjutet
Aktiekapital
kapital

Balanserad vinst
inkl. årets
resultat

Summa eget
kapital

1 234

134 403

-124 620

11 017

-

-

-42 792

-42 792

1 234

134 403

-167 412

-31 775

887
887
2 121

48 048
-8 016
40 032
174 435

0
-167 412

48 935
-8 016
40 919
9 144

2 121

174 435

-167 412

9 144

-

-

-27 610

-27 610

2 121

174 435

-195 022

-18 466

410
410
2 531

20 617
10 000
-1 204
29 413
203 848

0
-195 022

21 027
10 000
-1 204
29 823
11 357
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor (TSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Återläggning av avskrivningar
- Övriga poster ej kassapåverkande
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01
2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30

-14 728

-10 071

-27 762

-19 567

124
882
-69

183
-2 177

266
0
231
-79

366
0
-2 454

-13 791

-12 065

-27 344

-21 655

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Ökning/minskning leverantörsskulder
Kassaflöde förändringar i rörelsekapital

-371
-14 959
1 209
-14 121

3 979
-5 306
-1 099
-2 426

1 970
-16 040
258
-13 812

3 748
5 634
-443
8 939

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-27 912

-14 491

-41 156

-12 716

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-248
-248

0

-1 086
-1 086

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kostnader i samband med pågående nyemission
Nyemission
Konvertibel lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 195
30 717
-10 000
19 522

-4 219
10 000
5 781

-1 204
31 027
-10 000
19 823

-4 254
42
10 000
5 788

Periodens kassaflöde

-8 638

-8 710

-22 419

-6 928

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

13 294
4 656

10 162
1 452

27 075
4 656

8 380
1 452
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NOT UPPLYSNINGAR
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet med Rådet för
finansiell rapporterings-rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer.
RFR2 innebär att Sprint Bioscience tillämpar samtliga av EU antagna International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden med
de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR2 för juridiska personer. De
viktigaste redovisningsprinciperna anges nedan och har tillämpats för samtliga presenterade perioder, om inte annat
anges.
Tillämpningar och tolkningar
Tillämpning och tolkning av befintliga standards som bedöms ha påverkan på de finansiella rapporterna:
Koncernredovisning
I årsredovisningslagen (1995:1554), anges att ett moderbolag i mindre koncernen inte behöver upprätta
koncernredovisning om dotterbolag är utan väsentlig betydelse.
Sprint Bioscience förvärvade i oktober 2019 ett bolag i samband med emission av tecknings-optioner som sedan delats
ut till befintliga aktieägare. Dotterbolaget är ett vilande bolag och används inte i operativt syfte.
Bolaget har utvärderat samt bedömt att resultat och ställning i en koncernredovisning inklusive dotterbolaget inte
väsentligt skulle avvika från moderbolagets i annat avseende än att bolaget skulle behöva tillämpa IFRS 16. Effekten
av en tillämpning redovisas översiktligt under rubrik IFRS 16.
IFRS 16
IFRS 16 som trädde i kraft den 1 januari 2019 kräver att leasetagare redovisar tillgångar och skulder hänförliga till
alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare än tolv månader eller avser små belopp. Standarden ersätter
IAS 17 Leasingavtal. Innebörden är att distinktionen mellan ett operationellt leasingavtal respektive ett finansiellt
leasingavtal tas bort och ersätts med ett synsätt om nyttjanderätt respektive åtagande att reglera löpande betalningar
till leasegivare.
Sprint Bioscience redovisar som juridisk person och tillämpar därför inte IFRS16 enligt undantagsregel i RFR2.
Bolaget kommer, på årsbasis, dock i not översiktligt upplysa om vilka effekter en tillämpning IFRS 16 skulle ha på
bolagets tillgångar respektive skulder samt rörelseresultat.
Bolaget har hyresavtal för lokaler samt leasing-avtal för instrument. Enligt beräkning skulle en tillämpning av IFRS
16 öka bolagets tillgångar per 31 december 2020 med 23,0 MSEK och skulder med 23,0 MSEK. Tillämpning av IFRS
16 skulle få en positiv effekt på rörelseresultatet, men effekt på resultat före skatt uppskattas inte vara materiell.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på
Sprint Bioscience.
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NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för perioden januari – september 2021 publiceras den 27 oktober 2021.
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 13 augusti 2021
Sprint Bioscience AB (publ)

Björn Sjöstrand
Ordförande

Rune Nordlander
Ledamot

Svein Mathisen
Ledamot

Fredrik Lehmann
Ledamot

Jan-Erik Nyström
Ledamot

Erik Kinnman
Vd

Sprint Bioscience AB (publ), org.nr. 556789-7557
BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION
Årsredovisning, delårsrapporter, pressmeddelanden, ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation finns tillgängliga på Sprint
Bioscience hemsida www.sprintbioscience.com. På webbplatsen går det även att prenumerera på rapporter och pressmeddelanden.
Sprint Bioscience har elektronisk distribution som huvudsaklig distributionsform för finansiella rapporter. Årsredovisningen postas till de
aktieägare och andra intressenter som särskilt begärt det. Utskrifter av delårsrapporter postas på begäran. Information kan beställas från Sprint
Bioscience AB, Novum, 141 57 Huddinge, tel. +46 8 411 44 55.
KONTAKT/INVESTOR RELATIONS
Erik Kinnman, verkställande direktör, erik.kinnman@sprintbioscience.com, tfn +46 (0)8-411 44 55.
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare
information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com
Certified Advisor är FNCA; +46 (0)8-528 00 399 info@fnca.se
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