Bokslutskommuniké
för räkenskapsåret 2018

SpectraCure fokuserar på cancerbehandlingar med medicintekniska
system med laserljus
källor och foto
reaktiva läkemedel. Behandlings

metodiken är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex.
prostata och bukspottkörtel, men även indikationer som cancer i huvud
och hals.

Kommuniké
FJÄRDE KVARTALET 2018 (koncernen)
Koncernen utgörs i allt väsentligt av moderbolaget eftersom ingen verksamhet bedrivs i
dotterbolaget. Därför presenteras enbart moderbolagets siffror. Koncernen bildades den 26 mars
och således finns inga jämförelsesiffror.
FJÄRDE KVARTALET 2018 (avser moderbolaget)
Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 197 (82) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till – 3 242 (-2 599) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,04) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 806 (-2 632) TSEK
Likvida medel uppgick på balansdagen till 45 025 (2 440) TSEK
HELÅRET 2018 (avser moderbolaget)
Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 099 (772) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -11 814 (-8 535) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,17 (-0,14) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 864 (-9 095) TSEK
Soliditet: 94 (91) procent

Q4
⊲⊲

SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är
4 december 2018.

⊲⊲

SpectraCure tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission
och dels genom beslutad övertilldelning.

⊲⊲

Två patienter behandlades tisdagen den 27 november 2018 i SpectraCures kliniska studie för
behandling av patienter med återfall av prostatacancer, vid Princess Margaret Cancer Centre i
Toronto. Proceduren gick enligt förväntan.

⊲⊲

Vävnadsprov (biopsi) från patient 03 påvisar framgångsrik behandling. I augusti 2017 behandlades
den tredje patienten i studien, vilken var den första som behandlades med den högre
läkemedelsdosen. Som meddelats tidigare indikerade magnetkamerabilder (MR) tagna efter
behandlingen att tumören slagits ut. Patienten har sedan följts med regelbundna undersökningar
och tester under ett år. Vid den sista undersökningen togs ett vävnadsprov för analys. Vävnadsprovet
(biopsi) har visat att ingen kvarvarande cancer kunde påvisas.

⊲⊲

SpectraCure är planenligt på väg mot fas 2 i början av 2019 som följd av det glädjande utfallet på
de patienter som nu senast behandlades i november. Även dessa patienter uppvisar ett tydligt
behandlingsresultat och avsedd förändring i tumörområdet.

⊲⊲

SpectraCure erhåller prestigefyllt utvecklings-bidrag genom EU-ländernas Eurostarsprogram om
ca 5 miljoner kronor, för vidareutveckling av ett avancerat bildstyrningssystem som ska användas
tillsammans med företagets IDOSE-teknik.

Väsentliga händelser efter balansdagen
I SpectraCures fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer har preliminära
resultat för de senast behandlade patienterna, 9 och 10 rapporterats in. Behandlingseffekten utvärderas i studien med magnetkamerabilder (MR) en vecka efter behandlingen. Utvärderingen av
MR-bilderna för de senast behandlade patienterna visar god effekt, vilket är i överensstämmelse
med tidigare resultat på motsvarande dosnivå.
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Väsentliga händelser under 2018

Väsentliga händelser under 2018

Under året har flera patienter behandlats vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto och vid
University College London Hospital (UCLH), i London. Under sommaren gjordes pre-screening av
18 möjliga patienter vid UCLH och 10 visade sig passa in under kriterierna för SpectraCures studie.
SpectraCures ansökan om att genomföra delar av den pågående kliniska fas 1-studien i
Storbritannien godkändes under första halvåret av brittiska läkemedelsmyndigheten, Medicines
and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) och den regionala etiknämnden i London
godkände att patientbehandlingar genomförs. Därmed är alla formella krav uppfyllda och studien
påbörjades även vid UCLH.
För att behandla patienter i snabbare takt i den kliniska studien tecknade SpectraCure även avtal
med University of Pennsylvania Hospital (“Penn Hospital”) i Philadelphia, USA.
SpectraCure fortsatte utvecklingsarbetet med att förbättra IDOSE-tekniken för att ta fram ett
förbättrat system med lägre produktionskostnad, modernare formgivning och förbättrad
ergonomi.
Patentverken i Kanada och Indien beviljade patent för en engångsartikel som används i samband
med SpectraCures behandlingar av prostatapatienter. Den sterila engångsartikeln består av en
kombinerad införselnål och optisk fiber som används för att leverera laserljuset till cancertumören
inne i kroppen.
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Vd kommenterar

SpectraCure har under 2018 tagit flera viktiga steg framåt och tekniken har visat på bra
behandlingseffekt utifrån patienternas individuella förutsättningar, samtidigt som den har visat
sig vara effektiv och kan slå ut prostatacancer.
Det är glädjande hur bra allt gått med uppstarten av studien vid UCLH och vi ser ett stort värde
i att få del av deras erfarenhet, samt att sätta den i kombination med SpectraCures teknik. Vi kan
nu behandla patienter i snabbare takt. Patientrekryteringen har varit den största utmaningen för
bolagets kliniska studier då det är många kriterier som ska uppfyllas.

Jag är stolt över vad vi presterat
hittills och tacksam över de investerare vi har med oss på vägen
mot att nå marknaden.
För den tredje patienten i studien, vilken var den första som behandlades med en hög
läkemedelsdos, indikerade magnetkamerabilder (MR) tagna efter behandlingen att tumören
slagits ut. Detta kommunicerades hösten 2017. Patienten har sedan följts med regelbundna
undersökningar och tester under ett år. Vid den sista undersökningen togs ett vävnadsprov
(biopsi) för analys, vilket visade att ingen kvarvarande cancer kunde påvisas.
Det finns många förväntningar på medicinska system när de lanseras. De behöver vara
ergonomiska och lätta för sjukhuspersonalen att hantera, ha en modern design och hålla en låg
produktionskostnad. Under 2018 har vidareutveckling av både hård- och mjukvara gjorts. Nästa
generation av SpectraCures hårdvara P18, tillsammans med uppdateringar som gjorts i mjukvaran
IDOSE®, gör att vi nu är ännu bättre rustade inför produktlanseringen. Uppdateringarna av vårt
system har också gjorts med målet att kunna utföra en s.k. fokal PDT-behandling, vilket nu gjorts
tekniskt möjligt.
I december bytte SpectraCure lista och noterades på Nasdaq First North vilket är ett första steg
i en migrering ytterst mot Nasdaqs Nordic Small Cap-lista. Vi hoppas att detta ska leda till att
fler större aktörer får upp ögonen för SpectraCure och de möjligheter som vårt hårda arbete har
resulterat i.
Jag är stolt över vad vi presterat hittills och tacksam över de investerare vi har med oss på vägen
mot att nå marknaden. Vårt mål är att ge en möjlighet till de patienter som diagnostiserats med
prostatacancer att få en behandling där de kan bibehålla sin livskvalitet.
Med snabbare patientrekryteringar och en välfylld kassa ser jag fram emot den fortsatta utvecklingen
och nästa steg, inte minst den kommande fas 2-studien som planeras vara klar under 2019. Jag är
otroligt glad över SpectraCures fantastiska utveckling och hälsar nytillkomna aktieägare välkomna.
Tack för det förtroende ni alla visar oss. Nu ser vi fram emot ytterligare framsteg.
Dr Masoud Khayyami
VD SpectraCure
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Principer för fjärde kvartalsrapportens upprättande
En koncern bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget SPCIN AB.
Se under not 1 sid. 14 redovisningsprinciper som gäller vid bildandet av koncernen. Koncernen
utgörs i väsentligt av moderbolaget eftersom ingen verksamhet bedrivs i dotterbolaget. Därför
presenteras enbart moderbolagets siffror. Siffror som anges nedan i den löpande texten avser
moderbolagets siffror.

Övriga rörelseintäkter och resultat fjärde kvartalet
Övriga rörelseintäkter för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 197 (82) TSEK och avser främst konsultoch hyresintäkter.
Rörelsens kostnader för fjärde kvartalet ökade till 7 350 (3 586) TSEK. Ökningen är främst relaterat
till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3 249 (-2 599) TSEK och resultatet efter skatt
uppgick till -3 242 (-2 599) TSEK.

Övriga rörelseintäkter och resultat för helåret 2018
Övriga rörelseintäkter för helåret 2018 uppgick till 1 099 (772) TSEK och avser främst konsult- och
hyresintäkter.
Rörelsens kostnader för helåret 2018 ökade till 21 661 (12 262) TSEK. Ökningen är främst relaterat
till en fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.
Rörelseresultatet för helåret 2018 uppgick till -11 821 (-8 535) TSEK och resultatet efter skatt
uppgick till -11 814 (-8 535) TSEK.
Medelantalet anställd under perioden uppgick till 12 (7) varav 5 (2) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Per den 31 december 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för
utvecklingsarbete avseende forskning och utveckling till 20 405 (10 855) TSEK. Summan avser
fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under tolv månader har
varit enligt principer som är relaterat till forskning och utveckling, såsom nedlagda konsultkostnader
och interntid.
Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 901 (748) TSEK varav merparten avser
investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.
Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret uppgick till -10 864 (-9 095) TSEK.
Periodens kassaflöde uppgick till - 3 806 (-2 632) TSEK
Likvida medel på balansdagen uppgick till 45 025 (2 440) TSEK.
Eget kapital uppgick till 64 917 (13 410) TSEK.
Soliditeten var 94 (91) procent.
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Granskning av revisor
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
⊲⊲

Årsredovisning 2018

2019-05-02

⊲⊲

Kvartalsrapport 2019 Q1 2019-05-23

⊲⊲

Årsstämma 		

⊲⊲

Kvartalsrapport 2019 Q2 2019-08-21

⊲⊲

Kvartalsrapport 2019 Q3 2019-11-12

2019-05-23

Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Avlämnande av bokslutskommuniké 2018
Lund, den 15 februari 2019
SpectraCure AB
Styrelsen

Redovisnings- och värderingsprinciper
Se not 1, sid 14.
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Rapport över resultat för koncernen
TSEK

okt-dec 2018

26 mar-31 dec 2018

Övriga rörelseintäkter

197

819

Summa rörelseintäkter

197

819

Aktiverat arbete för egen räkning

3 904

7 761

Råvaror och förnödenheter

-2 961

-5 636

Övriga externa kostnader

-1 970

-6 553

Personalkostnader

-2 350

-5 836

-60

-150

-9

-22

-3 249

-9 617

Finansiella intäkter

7

7

Finansiella kostnader

–

–

Resultat efter finansiella poster

-3 242

-9 610

Resultat före skatt

-3 242

-9 610

–

–

-3 242

-9 610

-3 242

-9 610

-3 242

-9 610

före utspädning (kr)

-0,04

-0,13

efter utspädning (kr)

-0,04

-0,13

Rörelsens kostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekosnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Skatt
Periodens resultat
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Resultat per aktie

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
TSEK

okt- dec 2018

26 mar-31 dec 2018

Periodens resultat

-3 242

-9 610

Periodens totalresultat

-3 242

-9 610
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
TSEK

31 dec 2018

31 mars 2018

Tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

20 405

11 878

Patent

901

871

Materiella anläggningstillgångar

132

178

21 438

12 927

13

12

-

24

1 762

394

Summa anläggningstillgångar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

659

153

45 075

12 552

47 509

13 135

8 164

6 984

Övrigt tillskjutet kapital

96 367

46 940

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat

-39 614

-30 423

64 917

23 501

1 564

771

5

-

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

68 947

26 062

Eget kapital
Aktiekapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Summa eget kapital

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

64 917

23 501

204

188

2 257

1 202

-

400

Summa kortfristiga skulder

4 030

2 561

Summa skulder

4 030

2 561

68 947

26 062

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar

Summa eget kapital och skulder
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK

Aktiekapital

Moderbolagets eget kapital omedelbart
före koncernens bildande 2018-03-26
(efter omräkning till RFR 2)

6 984

Emissionskostnader

Övrigt
tillskjutet
kapital
46 940

Balanserade
vinstmedel
inkl
periodens
resultat

Totalt eget
kapital

-30 004

23 920

-5

-5

Periodens totalresultat
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat
Periodens totalresultat

-9 610

-9 610

–

–

-9 610

-9 610

0

0

1 180

56 442

57 622

-7 010

-7 010

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Nyemission
Emissionskostnader
Summa transaktioner med koncernens ägare

1 180

49 432

0

50 612

Utgående eget kapital 2018-12-31

8 164

96 367

-39 614

64 917
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Rapport över kassaflöden för koncernen
TSEK

okt-dec 2018

26 mars- 31 dec 2018

-3 242

-9 610

78

163

-3 164

-9 447

-1 577

-1 863

931

2 343

-3 810

-8 967

-3 912

-9 399

–

-54

-3 912

-9 453

Nyemission

57 622

57 622

Emissionskostnader

-7 010

-7 010

Förvärv dotterbolag

-

50

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

50 612

50 622

Periodens kassaflöde

42 890

32 242

2 185

12 833

45 075

45 075

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Resultaträkning för moderbolaget
okt-dec

jan-dec

TSEK

2018

2017

2018

2017

Aktiverat arbete för egen räkning

3 904

905

8 741

2 955

197

82

1 099

772

4 101

987

9 840

3 727

Råvaror och förnödenheter

-2 961

-457

-6 172

-1 402

Övriga externa kostnader

-1 494

-1 614

-7 760

-5 835

Personalkostnader

-2 826

-1 212

-7 526

-3 908

anläggningstillgångar

-60

-288

-181

-1 102

Övriga rörelsekostnader

-9

-15

-22

-15

-3 249

-2 599

-11 821

-8 535

Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

0

7

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

-3 242

-2 599

-11 814

-8 535

Resultat före skatt

-3 242

-2 599

-11 814

-8 535

–

–

–

–

-3 242

-2 599

-11 814

-8 535

före utspädning (kr)

-0,04

-0,04

-0,16

-0,14

efter utspädning (kr)

-0,04

-0,04

-0,16

-0,14

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:

Skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget
okt-dec
TSEK

jan-dec

2018

2017

2018

2017

Periodens resultat

-3 242

-2 599

-11 814

-8 535

Periodens totalresultat

-3 242

-2 599

-11 814

-8 535
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Balansräkning för moderbolaget
TSEK

31 dec 2018

31 dec 2017

20 405

10 855

901

748

132

194

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

50

–

21 488

11 797

13

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

0

13

1 762

233

659

224

2 434

474

Kassa och bank

45 025

2 440

Summa omsättningstillgångar

47 459

2 914

Summa tillgångar

68 947

14 711

Aktiekapital

8 164

5 659

Reservfond

9 695

9 695

17 067

7 563

Överkursfond

96 367

35 551

Balanserat resultat

-54 562

-36 523

Periodens resultat

-11 814

-8 535

Summa eget kapital

64 917

13 410

1 564

392

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

5

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

204

126

2 257

783

4 030

1 301

68 947

12

14 711
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
okt - dec
TSEK

jan - dec

2018

2017

2018

2017

-3 242

-2 600

-11 814

-8 535

82

387

199

1 103

-3 160

-2 213

-11 615

-7 432

-1 577

94

-1 973

3 695

931

-513

2 724

-5 358

-3 806

-2 632

-10 864

-9 095

-3 912

-1 242

-9 822

-4 134

Materiella anläggningstillgångar

–

-35

–

-134

Förvärv av finansiella tillgångar

–

–

-50

–

-3 912

-1 277

-9 872

-4 268

Nyemission

57 618

–

70 864

18 855

Emissionskostnader

-7 010

–

-7 543

-3 434

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

50 608

–

63 321

15 421

Periodens kassaflöde

42 890

-3 909

42 585

2 058

2 135

6 349

2 440

382

45 025

2 440

45 025

2 440

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Antal aktier
okt - dec

jan - dec

2018

2017

2018

2017

Antal aktier

81 636 827

56 591 520

81 636 827

56 591 520

Antal aktier vid full utspädning

87 536 712

69 837 057

87 536 712

69 837 057

Genomsnittligt antal aktier under perioden

77 703 570

56 591 520

72 787 000

56 383 705

Genomsnittligt antal aktier full utspädning

83 603 455

69 837 057

78 686 885

69 629 242
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Not 1 Redovisningsprinciper
Koncernen bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget SPCIN AB.
Koncernen tillämpar sedan bildandet International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom
dessa antagits för tillämpning av EU. Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med
IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivning av koncernens redovisningsprinciper under IFRS finns
tillgänglig på SpectraCures hemsida: www.spectracure.se/sv/investerare.
I samband med koncernens bildande har moderbolaget 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 årsredovisningslagens 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 framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess
tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.
Effekter av kommande ändringar i IFRS
IFRS 16 Leasing
IFRS 16 ersätter existerande IFRS avseende redovisning av leasingavtal från och med den 1 januari
2019. SpectraCure kommer att påverkas av IFRS 16 genom att koncernen hyr lokaler under avtal
som nu klassificeras som operationella leasingavtal. Under IFRS 16 ska det redovisas en tillgång
i balansräkningen som speglar rätten att nyttja lokalerna samt en skuld motsvarande koncernens
skyldighet att betala hyra. SpectraCure har ännu inte kvantifierat effekterna av övergången till IFRS
16.

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument
Redovisat värde bedöms vara en rimlig approximation 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
emissionskostnader om 533 TSEK. Genom utnyttjandet av optionerna ökade antalet
utestående aktier i SpectraCure med 13 245 537 aktier till totalt 69 837 057 aktier.
Den 30 oktober genomförde bolaget en nyemission och totalt tecknades 11 799 770 nya
aktier. SpectraCure tillfördes därmed 57 618 TSEK före emissionskostnader om 7 010 TSEK.
Genom nyemissionen ökade antalet utestående aktier i SpectraCure till totalt 81 636 827
aktier.

Not 4 Händelser efter balansdagen
I SpectraCures fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer har preliminära resultat för de senast behandlade patienterna, 9 och 10 rapporterats in. Behandlingseffekten
utvärderas i studien med magnetkamerabilder (MR) en vecka efter behandlingen. Utvärderingen
av MR-bilderna för de senast behandlade patienterna visar god effekt, vilket är i överensstämmelse
med tidigare resultat på motsvarande dosnivå.
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Not 5 Effekten av övergången till RFR 2 för moderbolaget
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.
Effekterna av övergången till RFR 2 för moderbolaget består av:

⊲⊲ Tidigare aktiverade utgifter för internt genererade varumärken har bokats bort. Varumärkena
skrevs ner helt under 2017. I samband med övergången till RFR 2 har dock varumärkena
bokats bort redan i öppningsbalansen per den 1 januari 2017.

⊲⊲

Intäkter som tidigare redovisats som nettoomsättning 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 resultaträkningen som denna medfört.

Nedan presenteras effekterna av övergången till RFR 2 på moderbolagets balansräkning per den
31 december 2017. Effekter på resultaträkningen visas för perioden januari - december 2017.
I samband med övergången till RFR 2 har moderbolaget även övergått till att redovisa i tusentals
kronor (TSEK).
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Balansräkning i sammandrag för moderbolaget per den
31 december 2017
Enligt
TSEK

Enligt

Redovisning av
varumärken

K3

IFRS

Tillgångar
Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

10 855

10 855

748

748

Materiella anläggningstillgångar

194

194

Finansiella anläggningstillgångar

–

–

Patent

Summa anläggningstillgångar

11 797

–

11 797

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

474

474

Kassa och bank

2 440

2 440

Summa omsättningstillgångar

2 914

Summa tillgångar

14 711

–
–

2 914
14 711

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

5 659

5 659

Reservfond

9 695

9 695

Fond för utvecklingsutgifter

7 563

7 563

35 551

35 551

Fritt eget kapital
Överkursfond
Fond för verkligt värde

–

Balanserat resultat

-36 361

-162

-36 523

Periodens resultat

-8 697

162

-8 535

Summa eget kapital

13 410

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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13 410

1 301

–

1 301

14 711

–

14 711
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Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget för period
jan-dec 2017
Enligt
TSEK

K3

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Redovisning
intäkter

259

Redovisning
av
varumärke

-259

IFRS

–

2 955

2 955

513

259

3 727

–

Övriga rörelseintäkter

Enligt

772
–

3 727

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-1 402

Övriga externa kostnader

-5 931

Personalkostnader

-3 908

Avskr. av materiella och immateriella tillgångar

-1 168

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-1 402
96

-3 908
66

-15
-8 697

-5 835
-1 102
-15

–

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
Resultat per aktie före & efter utspädning
(kr)

–

–

-8 697

–

162

-8 535

-0,15

–

0,00

-0,14
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Not 6 Transaktioner med närstående
Under kvartalet har transaktioner med företag där verkställande direktören har ett ägande
genomförts enligt nedan:
Intäkter från:
Lumito AB om 30 TSEK fjärde kvartalet, 296 TSEK tolv månader, avseende hyres- och administrativa
tjänster. Prolight Diagnostics AB om 79 TSEK fjärde kvartalet, 348 TSEK tolv månader, avseende
hyres- och administrativa tjänster.
Kostnader från:
MK Capital Invest AB om 0 TSEK fjärde kvartalet, 686 TSEK tolv månader, avseende administrativa
tjänster. Efter första kvartalet har avtalet med MK Capital Invest AB upphört. Transaktioner med
närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.

Not 7 Information om risker och osäkerhetsfaktorer för koncern och
moderbolaget
SpectraCures verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som
påverkar, eller kan komma att påverka, bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. De
risker och osäkerhetsfaktorer som SpectraCure bedömer har störst påverkan på dess resultat
är utveckling, regulatoriska förutsättningar, kommersialisering och licensiering, immateriella
rättigheter och andra skyddsformer.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT DRIFT

Den finansiella delårsinformationen har upprättats utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget
har historiskt redovisat förluster till följd av utvecklingsarbetet. Vid upprättandet av den finansiella
delårsinformationen har ledningen baserat sina antaganden på existerande likvida medel och
förväntad ytterligare finansiering genom nyemissioner. Vid uppskattning av framtida utgifter
har ledningen beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll och kan därmed elimineras
eller skjutas på framtiden. Den nuvarande produktutvecklingsstrategin eller den pågående
verksamheten kan upprätthållas under de kommande tolv månaderna då nyemission har
genomförts under oktober /november om 56 MSEK. Ledningen är medveten om att det föreligger
osäkerheter i uppskattningen av de framtida kassaflödena samt mindre osäkerhet i finansiering
av verksamheten. Underskotten i verksamheten finansieras för närvarande genom eget kapital
och koncernen behöver inte söka ytterligare eget kapital och/eller lån för att finansiera planerade
aktiviteter under de närmaste 12 månaderna. Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att
driva verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet att realisera tillgångarnas redovisade
värden, speciellt relaterat till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, samt att betala skulder i
normal takt och till de belopp som finns upptagna i koncernens finansiella delårsinformation.
VÄRDERING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

De redovisade balanserade utgifterna för utvecklingsarbeten är föremål för ledningens
nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet, som utvärderas av ledningen, avser huruvida
den immateriella tillgången förväntas generera framtida ekonomiska fördelar, som åtminstone
motsvarar den immateriella tillgångens redovisade värde. Ledningens bedömning är att de
förväntade framtida kassaflödena är tillräckliga för att motivera den immateriella tillgångens
redovisade värde, men de ekonomiska resurser som krävs för att fullfölja utvecklingen på att
bolaget erhåller framtida finansiering och värderingen är även beroende av förutsättningarna för
fortsatt drift.
DEFINITIONER:

Resultat per aktie: Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Soliditet: Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.
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