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Andra kvartalet 2019 
(Koncernen)
Koncernen utgörs i allt väsentligt av moderbolaget 
eftersom ingen verksamhet bedrivs av dess dotterbolag. 
Därför presenteras enbart moderbolagets siffror. 
Koncernen bildades den 26 mars 2018. 

Andra kvartalet 2019 
(avser moderbolaget)
Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 663 (406) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -4 149 (-4 028) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,07) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 547 (-2 977) TSEK
Likvida medel uppgick på balansdagen till 32 619 (7 025) TSEK
Soliditet: 79 (83)%

Första halvåret 2019 
(avser moderbolaget)
Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 313 (687) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -6 925 (-6 650) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,08 (-0,11) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 576 (-4 364) TSEK



  SpectraCure har ansökt om ett nytt patent till europeiska patentverket vilket täcker en ny teknik somförbättrar 
företagets IDOSE-teknik. IDOSE-tekniken är hjärtat av företagets metod för behandling av prostatacancer 
med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). 

  Fas 2 har startats. Första patienten i Fas 2 behandlades tisdagen den 9 april vid vårt samarbetssjukhus 
i London, University College London Hospital. Proceduren gick enligt planering och patienten mår efter 
behandling väl. 

  Preliminära resultat för de senast behandlade patienterna i SpectraCures kliniska studie rapporterades 
in. Det syns, liksom för de patienter som tidigare behandlats med hög läkemedelsdos, en mycket tydlig 
behandlingseffekt på magnetkamerabilder (MR) från behandlingsområdet, vilket indikerar destruktion av 
cancertumören. 

  SpectraCure erhåller ytterligare forskningsbidrag från Vinnova tillsammans med Lunds universitet om 2,8 
miljoner kronor som anknyter till det forskningsprojekt SpectraCure under 2018 gick in i.

  SpectraCure beslutade på årsstämman, som ägde rum i Lund den 23 maj, om nyval av Ulf Bladin som 
styrelseledamot.

  SpectraCure rapporterade positiva resultat från bolagets kliniska Fas 1-studie. Sammanlagt behandlades 11 
patienter med återfall av prostatacancer med SpectraCures teknik med lovande och positiva resultat i Fas 1-studien. 
Detta innebär att studiens primära end-point avseende säkerhet uppnåddes. Tumöreffekten kommer att utvärderas 
kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av patienterna genom PSA-tester, magnetkameraundersökning, 
samt vävnadsprover, detta i enlighet med det klinska protokollet. 

  Under onsdagen 3 juli presenterade SpectraCure vid the 17th International Photodynamic Association World 
Congress i Boston, USA. SpectraCures CTO Johannes Swartling framförde presentationen efter en inbjudan från 
konferensens arrangörer. Föredraget var välbesökt och fick ett bra mottagande, med stort intresse.

  SpectraCures nya generation P18 är på plats. Under sommaren har de första enheterna av den nya generationens 
PDT-system monterats och testats i SpectraCures lokaler i Lund. Testerna kommer att fortsätta och samtidigt tar 
det regulatoriska arbetet vid för att få myndighetstillstånd för att använda systemet i kliniska studier.

Väsentliga 
händelser 
under andra 
kvartalet 2019

Väsentliga 
händelser 
efter periodens 
utgång

3

Sp
ec

tr
aC

ur
e 

- K
va

rt
al

sr
ap

po
rt

 Q
2 

- 2
01

9



4

Sp
ec

tr
aC

ur
e 

- K
va

rt
al

sr
ap

po
rt

 Q
2 

- 2
01

9

VD
Kommenterar

Ännu ett kvartal har gått och vi fortsätter resan mot vårt 
primära mål att utveckla en effektiv behandlingsmetod 
med första indikation återfallspatienter av prostatacancer. 
Det har varit ett starkt andra kvartal för vår del, såväl 
kliniskt- som aktiekursmässigt. 

Med en stadig grund att stå på från Fas I, är det med 
glädje som vi nu inlett Fas 2 av våra kliniska studier.

Under kvartalet som passerat utförde vi mycket och har 
tagit ett stort kliv i rätt riktning. I början av april inledde 
vi som planerat den på Fas I efterföljande klinska Fas 
2-studien och den första patienten i Fas 2 behandlades 
vid vårt samarbetssjukhus i London. 

Vi mottog vårt andra forskningsbidrag på 2,8 miljoner 
kronor genom Vinnova, anknutet till det forskningsprojekt 
SpectraCure genomför tillsammans med Lunds Universitet. 
Vi ansökte även om ett nytt patent som täcker en ny 
utvecklad teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik. 

Fokus framåt är att fortsätta arbeta mot en stabil 
positiv utveckling med förhoppning om att våra 
patientbehandlingar även i fortsättningen ger samma 
kliniska effekt som påvisats hittills, vilket känns mycket 
lovande om man tittar på hittills inrapporterade resultat. 

Ett ständigt ökande förtroende syns på marknaden och 
vi gläds åt det stora engagemang Ni aktieägare visar 
SpectraCure och SpectraCures utveckling. 

Avslutningsvis vill jag även framföra ett stort tack till mitt 
team samt våra konsulter för deras fantastiska insatser 
som bidrar till att allt går enligt plan.    

Dr Masoud Khayyami
Vd SpectraCure



 

Spectracure 
i korthet

om oSS
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SpectraCure är ett svenskt företag, grundat 2003 för att 
kommersialisera banbrytande forskning vid Lunds universitet. 
Företaget utvecklar medicinsk teknik för cancerbehandling med 
metoden interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat 
PDT efter ”photodynamic therapy.” Behandlingsmetoden innebär 
att patienten ges ett särskilt läkemedel som ansamlas i tumören. 
Läkemedlet är inaktivt tills det belyses med laserljus av rätt 
våglängd, då det därefter slår ut cancercellerna.

Den metod för PDT-behandling som SpectraCure utvecklat 
är lämplig för invärtes solida tumörer, exempelvis i prostata, 
bukspottkörtel, och cancer i huvud- och halsregionen.

SpectraCure satsar till en början på att lansera en produkt för 
PDT-behandling av patienter som tidigare fått strålbehandling av 
prostatacancer men som sedan fått återfall. Denna patientgrupp 
saknar idag botande behandlingsalternativ i rutinvården. Allt 
eftersom företaget gör framsteg i att visa god klinisk effekt 
tydliggörs även potential att lansera PDT-behandling som 
förstahandsval vid behandling av primär prostatacancer,  
där marknaden totalt är värd ca 62 miljarder USD. En sådan 
behandling skulle efter godkännande kunna erbjudas som ett 
alternativ till strålbehandling och/eller operation.

SpectraCures patenterade system bygger på att läkemedlet 
ljusaktiveras av icke-värmande laserljus som leds till tumören 
av ljusledare som förs in med nålar, vars placering bestäms 
med hjälp av ultraljud eller magnetkamera. Laserljusdosen 
övervakas av ett unikt egenutvecklat dosstyrningssystem, IDOSE®. 
Tekniken bygger på lång vetenskaplig forskning och kliniska 
behandlingar med PDT vid Lunds universitetssjukhus och i 
samarbete med andra ledande forskare internationellt. Globalt 
utförs årligen totalt omkring en miljon PDT-behandlingar av 

hudtumörer,  och SpectraCure är världsledande i utvecklingen 
av PDT för invärtestumörer. IDOSE-tekniken gör att interstitiell 
PDT-behandling kan utföras säkert, exakt och effektivt.

SpectraCure genomför nu kliniska studier för PDT-behandling 
av patienter med återfall av prostatacancer. I en så kallad 
doseskaleringsstudie har läkemedels- och laserljusdosen 
successivt höjts i syfte att hitta den nivå där behandlingen 
har optimal effekt.

De patienter som hittills har behandlats i studierna har inte 
drabbats av några större biverkningar. Utvärdering av prostaspecifikt 
antigen (PSA), magnetkamerabilder och vävnadsprover har 
visat god behandlingseffekt hos de patienter som behandlats 
på högre dosnivåer. 

En påtaglig och stor fördel med SpectraCures PDT-teknik är att 
patienter kan behandlas vid upprepade tillfällen vid behov, till 
skillnad från t.ex. traditionell strålbehandling. Behandlingen 
lämpar sig även som komplement till andra behandlingsformer.

SpectraCures teknik används tillsammans med en typ av 
läkemedel som går under den övergripande benämningen 
fotosensibiliserare. Specifikt används läkemedlet verteporfin, som 
säljs under varumärket Visudyne®. För marknadsgodkännande 
av amerikanska FDA och motsvarande myndigheter i EU krävs 
att SpectraCures teknik godkänns tillsammans med läkemedlet. 
Tack vare att verteporfin redan är godkänt för en annan 
medicinsk indikation finns redan en omfattande regulatorisk 
dokumentation. Processen för att godkänna SpectraCures teknik 
blir därför avsevärt underlättad jämfört med om ett sådant 
godkännande inte hade funnits.



Principer för första kvartalsrapportens upprättande för 
perioden januari - juni 2019 

En koncern bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB 
förvärvade dotterbolaget SPCIN AB. Siffror som anges nedan i 
en löpande texten avser moderbolagets siffror för jämförelseåret 
för att koncernens siffror avser en kort period och är av icke 
väsentlig betydelse att kommenteras.

Övriga rörelseintäkter och resultat för andra kvartalet

Övriga rörelseintäkter för andra kvartalet 2019 uppgick till 663 
(406) TSEK och avser främst hyresintäkter och erhållna bidrag. 

Rörelsens kostnader för andra kvartalet i jämförelse med 
motsvarande period föregående år, ökade till 9 301 (6 129) 
TSEK. Ökningen är främst relaterat till vidare satsning på 
fortsatt forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida 
organisation.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -4 080 (-4 028) 
TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -4 149 (-4 028) TSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet 
uppgick till -3 547 (-2 977) TSEK. Periodens kassaflöde uppgick 
till -9 202 (-5 527). 

Övriga rörelseintäkter och resultat för första halvåret

Övriga rörelseintäkter för första halvåret 2019 uppgick till 
1 313 (687) TSEK och avser främst hyresintäkter och bidrag. 

Rörelsens kostnader för första halvåret i jämförelse med 
motsvarande period föregående år ökade till 15 626 (10 031) 
TSEK. Ökningen är främst relaterat till vidare satsning på 
forsatt forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida 
organisation.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -6 847 (-6 650) 
TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -6 925 (-6 650) TSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret 
uppgick till -3 576 (-4 364) TSEK. Periodens kassaflöde uppgick 
till -12 406 (4 585). 

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 30 juni 2019 uppgick de ackumulerade bokförda 
investeringarna för balanserade utgifter för forskning och 
utveckling till 27 707 (14 401) TSEK. Summan avser fortsatt 
utvecklingsarbete relaterat till bolagets produkter.  Aktiveringen 
under första halvåret har varit enligt principer som är relaterat 
till forskning och utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 1 000 
(862) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och 
patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 32 619 (7 025) TSEK.  
Eget kapital uppgick till 57 992 (19 474) TSEK.

Soliditeten var 79 (83) procent.

Medelantalet anställd under perioden uppgick till 12 (8) varav 
4 (3) kvinnor.

Redovisnings-och värderingsprinciper

Se not 1, sid 14

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport 
avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. 
Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande 
period föregående år.

Granskning av revisorer

Andra kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer.

Finansiell kalender

Kvartalsrapport 2019 Q3 12 nov 2019

Bokslutskommuniké 2019 25 februari 2020

Årsredovisning 2019 7 maj 2020

Kvartalsrapport 2020 Q1 28 maj 2020

Årsstämma   28 maj 2020

Avlämnande av andra kvartalsrapporten

Lund den 21 augusti 2019

SpectraCure AB

Styrelsen
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TSEK
2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-03-26-
2018-06-30 

2018-03-26-
2018-12-31

Övriga rörelseintäkter 663 406 1 313 407 819

Summa rörelseintäkter 663 406 1 313 407 819

Rörelsens kostnader

Aktiverat arbete för egen räkning 4 558 1 695 7 466 1 714 9 393

Råvaror och förnödenheter -3 789 -1 271 -6 153 -1 280 -7 268

Övriga externa kostnader -1 976 -2 972 -3 423 -3 387 -6 553

Personalkostnader -2 959 -1 823 -5 219 -1 835 -5 836

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
 anläggningstillgångar * -569 -52 -815 -54 -150

Övriga rörelsekostnader -8 -11 -16 -11 -22

Rörelseresultat -4 080 -4 028 -6 847 -4 446 -9 617

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter – – – – 7

Finansiella kostnader * -69 – -78 – -

Resultat efter finansiella poster -4 149 -4 028 -6 925 -4 446 7

Resultat före skatt -4 149 -4 028 -6 925 -4 446 -9 610

Skatt – – – –

Periodens resultat -4 149 -4 028 -6 925 -4 446 -9 610

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -4 149 -4 028 -6 925 -4 446 -9 610

-4 149 -4 028 -6 925 -4 446 -9 610

Resultat per aktie

före utspädning (kr) -0,05 -0,06 -0,08 -0,06 -0,13

efter utspädning (kr) -0,05 -0,06 -0,08 -0,06 -0,13

* Post som har påverkats av IFRS 16 per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 

TSEK
2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-03-26-
2018-06-30

2018-03-26-
2018-12-31

Periodens resultat -4 149 -4 028 -6 925 -4 446 -9 610

Periodens totalresultat -4 149 -4 028 -6 925 -4 446 -9 610

Rapport över resultat för koncernen 
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TSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 27 707 14 401 20 405

Patent 1 000 862 901

Materiella anläggningstillgångar 612 163 132

Leasade anläggningstillgångar * 9 563 – –

Summa anläggningstillgångar 38 882 15 426 21 438

Kundfordringar 90 74 13

Aktuella skattefordringar 58 – –

Övriga fordringar 965 695 1 762

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 987 208 659

Likvida medel 32 669 7 075 45 075

Summa omsättningstillgångar 34 769 8 052 47 509

Summa tillgångar 73 651 23 478 68 947

Eget kapital

Aktiekapital 8 164 6 984 8 164

Övrigt tillskjutet kapital 96 367 46 940 96 367

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -46 539 -34 450 -39 614

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 57 992 19 474 64 917

Summa eget kapital 57 992 19 474 64 917

Skulder

Leasing skulder * 6 964 - -

Summa långfristiga skulder 6 964 - -

Kortfristiga skulder

Leasing skulder * 2 465 - -

Leverantörsskulder 3 167 1 824 1 564

Skatteskulder – 48 5

Övriga skulder 813 173 204

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 250 1 959 2 257

Summa kortfristiga skulder 8 695 4 004 4 030

Summa skulder 15 659 4 004 4 030

Summa eget kapital och skulder 73 651 23 478 68 947

* Post som har påverkats av IFRS 16 per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.

Rapport över finansiell ställning för koncernen 
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Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

TSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl 

periodens resultat Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 8 164 96 367 -39 614 64 917

Periodens totalresultat

Periodens resultat - - -6 925 -6 925

Periodens totalresultat - - -6 925 -6 925

Utgående eget kapital 2019-06-30 8 164 96 367 -46 539 57 992

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 
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Rapport över kassaflöden för koncernen 

TSEK

2019-04-
01-2019-
06-30

2018-04-
01-2018-
06-30

2019-01-
01-2019-
06-30 

2018-03-
26-2018-
06-30

2018-03-
26-2018-
12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -4 149 -4 028 -6 925 -4 446 -9 610

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 569 -300 815 102 163

Betald inkomstskatt -22 - -63 - -

-3 602 -4 328 -6 173 -4 344 -9 447

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar -718 830 392 880 -1 978

Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 773 571 2 205 997 2 453

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 547 -2 927 -3 576 -2 467 -8 972

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar * -14 755 -2 496 -17 735 -3 237 -9 393

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -524 - -524 -54 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 279 -2 496 -18 259 -3 291 -9 393

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - - - 57 622

Emissionskostnader - - - - -7 015

Amortering av leasingskuld * -641 - -836 - -

Upptagna lån * 10 265 10 265

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 624 - -9 429 – 50 607

Periodens kassaflöde -9 202 -5 423 -12 406 -5 758 32 242

Likvida medel vid periodens början 41871 12552 45 075 12 833 12 833

Likvida medel vid periodens slut 32 669 7 129 32 669 7 075 45 075

* Återbetalningar av leasingskulder redovisas från och med 1 januari 2019 i enlighet med IFRS 16 som kassaflöde från finansieringsverksamheten. 
Jämförelsetal har inte räknats om.
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Resultaträkning för moderbolaget 

TSEK 2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-06-30

2018-01-01-
2018-12-31

Aktiverat arbete för egen räkning 4 558 1 695 7 466 2 694 9 822

Övriga rörelseintäkter 663 406 1 313 687 1 099

5 221 2 101 8 779 3 381 10 921

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -3 789 -1 271 -6 153 -1 816 -7 251

Övriga externa kostnader -1 976 -2 972 -3 423 -5 070 -7 760

Personalkostnader -2 959 -1 823 -5 219 -3 049 -7 526

Avskr. av materiella och immateriella tillgångar * -569 -52 -815 -85 -181

Övriga rörelsekostnader -8 -11 -16 -11 -24

Rörelseresultat -4 080 -4 028 -6 847 -6 650 -11 821

Resultat från finansiella poster:

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 7

Räntekostnader och liknande resultatposter * -69 - -78 - -

Resultat efter finansiella poster -4 149 -4 028 -6 925 -6 650 -11 814

Resultat före skatt -4 149 -4 028 -6 925 -6 650 -11 814

Skatt – – –

Periodens resultat -4 149 -4 028 -6 925 -6 650 -11 814

Resultat per aktie

före utspädning (kr) -0,05 -0,07 -0,08 -0,11 -0,16

efter utspädning (kr) -0,05 -0,07 -0,08 -0,11 -0,16

* Post som har påverkats av IFRS 16 per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-06-30

2018-01-01-
2018-12-31

Periodens resultat -4 149 -4 028 -6 925 -6 650 -11 814

Periodens totalresultat -4 149 -4 028 -6 925 -6 650 -11 814
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Balansräkning för moderbolaget 

TSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 27 707 14 401 20 405

Patent 1 000 862 901

Materiella anläggningstillgångar 612 163 132

Leasade anläggningstillgångar * 9 563 - -

Andelar i koncernföretag 50 50 50

Summa anläggningstillgångar 38 932 15 476 21 488

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 90 74 13

Aktuell skattefordran 58 - -

Övriga fordringar 965 695 1 762

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 987 208 659

Summa kortfristiga fordringar 2 100 977 2 434

Kassa och bank 32 619 7 025 45 025

Summa omsättningstillgångar 34 719 8 002 47 459

Summa tillgångar 73 651 23 478 68 947

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 164 6 984 8 164

Reservfond 9 695 9 695 9 695

Fond för utvecklingsutgifter 24 819 11 177 17 385

Fritt eget kapital
Överkursfond 96 367 46 940 96 367

Balanserat resultat -74 128 -48 672 -54 880

Periodens resultat -6 925 -6 650 -11 814

Summa eget kapital 57 992 19 474 64 917

Långfristiga skulder

Leasing skulder * 6 964 - -

Summa långfristiga skulder 6 964 - -

Kortfristiga skulder

Leasing skulder * 2 465 - -

Leverantörsskulder 3 167 1 824 1 564

Aktuella skatteskulder - 48 5

Övriga skulder 813 173 204

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 250 1 959 2 257

Summa kortfristiga skulder 8 695 4 004 4 030

Summa eget kapital och skulder 73 651 23 478 68 947

* Post som har påverkats av IFRS 16 per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.
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TSEK 2019-04-01-
2019-06-30

2018-04-01-
2018-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

2018-01-01-
2018-06-30

2018-01-01-
2018-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -4 149 -4 028 -6 925 -6 650 -11 814

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 569 -349 815 85 181

Betald inkomstskatt –22 11 -63 –

-3 602 -4 366 -6 173 -6 565 -11 633

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar -718 818 392 769 -1 955

Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 773 571 2 205 1 432 2 724

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 547 -2 977 -3 576 -4 364 -10 864

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar * -14 755 -2 496 -17 735 -3 660 -9 822

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -524 -54 -524 -54 -

Förvärv av finansiella tillgångar – – - -50 -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 279 -2 550 -18 259 -3 764 -9 872

Finansieringsverksamheten

Nyemission – – - 13 246 70 864

Emissionskostnader – – - -533 -7 543

Avbetalning leasing skuld * -641 – -836 - -

Upptagna lån * 10 265 - 10 265 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 624 – 9 429 12 713 63 321

Periodens kassaflöde -9 202 -5 527 -12 406 4 585 42 585

Likvida medel vid periodens början 41 821 12 552 45 025 2 440 2 440

Likvida medel vid periodens slut 32 619 7 025 32 619 7 025 45 025

* Återbetalningar av leasingskulder redovisas från och med 1 januari 2019 i enlighet med IFRS 16 som 
kassaflöde från finansieringsverksamheten. Jämförelsetal har inte räknats om.

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Antal aktier
2019-06-31 2018-06-30 2018-12-31

Antal aktier               81 636 827          69 837 057          81 636 827    

Antal aktier vid full utspädning               87 536 712          69 837 057          87 536 712    

Genomsnittligt antal aktier under perioden               81 636 827          61 153 872          72 116 243    

Genomsnittligt antal aktier full utspädning               87 536 712          61 153 872          78 016 128    
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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.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de 
finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga 
delar av delårsrapporten.

IFRS 16 Leasing

SpectraCure har påverkats av IFRS 16 genom att koncernen hyr 
lokaler och tjänstebilar under avtal som tidigare klassificerats 
som operationella leasingavtal. Under IFRS 16 ska det redovisas 
en tillgång i balansräkningen som speglar rätten att nyttja 
lokalerna och bilarna samt en skuld motsvarande koncernens 
skyldighet att betala hyra. 

Koncernen har tillämpat den modifierade retroaktiva metoden, 
vilket innebär att jämförelsesiffror för tidigare perioder inte 
räknats om. Vidare har koncernen valt att i samband med 
övergången till IFRS 16 redovisa nyttjanderättstillgångarna 
till samma belopp som skulden per den 1 januari 2019, med 
tillägg för förutbetalda leasingavgifter som fanns redovisade 
i balansräkningen per den 31 december 2018.

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

 ⊲ SpectraCure rapporterar positiva resultat från bolagets 
kliniska fas 1-studie. Sammanlagt behandlades 11 patienter 
med återfall av prostatacancer med SpectraCures teknik 
med lovande och positiva resultat i fas 1-studien. Detta 
innebär att studiens primära end-point avseende säkerhet 
uppnåddes. Effekten på cancertumören kommer dock att 
utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av 
patienterna genom PSA-tester, magnetkameraundersökning, 
samt vävnadsprover, i enlighet med ett i förväg uppställt 
protokoll. 

 ⊲ Under onsdagen 3 juli presenterade SpectraCure resultat från 
bolagets fas 1-studie vid 17th International Photodynamic 
Association World Congress i Boston, USA. SpectraCures 
CTO Johannes Swartling framförde presentationen efter 
en inbjudan från konferensens arrangörer. Föredraget var 
välbesökt och fick ett gott mottagande, med stort intresse.

 ⊲ SpectraCures nya generation P18 är på plats, under sommaren 
har de första enheterna av den nya generationens PDT-system 
monterats och testats i SpectraCures lokaler i Lund. Testerna 
kommer att fortsätta kommande veckor och samtidigt tar 
det regulatoriska arbetet vid för att få myndighetstillstånd 
för att använda systemen i kliniska studier.

Not 5 
Transaktioner med närstående

Under kvartalet har transaktioner med företag där verkställande 
direktören har ett ägande genomförts enligt nedan:
Intäkter från:

  Lumito AB om 247 TSEK andra kvartalet,  360 TSEK halvåret, 
avseende hyres- och administrativa tjänster

  Prolight Diagnostics AB om 70 TSEK andra kvartalet, 168 
TSEK halvåret, avseende hyres- och administrativa tjänster

  Cardeon Futuring Finance AB om 127  TSEK andra kvartalet,  
127 TSEK halvåret, avseende hyres- och administrativa 
tjänster

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga 
villkor.

Not 6 
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 
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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 2018 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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Spectracure AB  (PUBL)

www.spectracure.com
Gasverksgatan 1,

222 29 Lund, Sweden 

T: 046- 16 20 70 


