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Tredje kvartalet 2021
 
Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen. 

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 ▶ SpectraCures ledningsgrupp har förstärkts med Johan Glindre, Head of Clinical Affairs och Johan Ingemansson, Head of 
Business Development. Båda personerna arbetar redan i Bolaget och genom att lyfta in dessa roller i ledningsgruppen 
ökas fokus på dessa för Bolaget centrala områden.

 ▶ Organisationen har förstärkts med en Quality Assurance Manager vars fokus är kvalitetsarbete för att certifiera 
SpectraCures kvalitetssystem samt för att säkerställa att företagets nya generations behandlingssystem följer EU-
regelverket för medicinsktekniska produkter (MDR).

 ▶ SpectraCure publicerade en statusuppdatering gällande den kliniska studien för behandling av återfallspatienter med 
prostatacancer. Bolaget avser att förenkla protokollet vad gäller uppföljande besök för patienter som kommer att ingå i 
studien. Reserestriktionerna i USA och Kanada börjar lättas upp, vilket kan innebära att den kliniska studien kan komma 
igång i Nordamerika. För att ytterligare öka takten i studien undersöks även möjligheten att anställa personal på plats 
i USA. Efter möte med University College London Hospital (UCLH) konstaterade bolaget att UCLH är mycket angeläget 
om att rekrytera patienter till studien. SpectraCures ledning och styrelse bedömer att sannolikheten för att få accept 
för en accelerated approval har minskat. Skälet till detta är framför allt att Food and Drug Administration (FDA) numera 
bedöms vara mer restriktiv med beslut om accelerated approval. Detta innebär i sin tur att produktgodkännande för 
marknadslansering i USA med stor sannolikhet kan ske först efter en framgångsrikt genomförd fas 3-studie. Det är 
bolagets förhoppning att rekryteringen och behandling av patienter för fas 2 kommer att vara klar under 2022. En mer 
detaljerad tidsplan kommer att utvecklas när fas 2-resultaten är klara och Bolaget förankrat designen av fas 3-studien 
med FDA.

 ▶ University College London Hospital (UCLH) det brittiska sjukhuset i SpectraCures kliniska studie, meddelar att man inom 
kort planerar att genomföra en behandling på en patient med återfall i prostatacancer.

januari till september 2021 
 
Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen. 

    Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 520 (3 713) TSEK 

   Resultatet efter skatt uppgick till -17 384 (-10 942) TSEK 

   Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,20 (-0,12) kr

   Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
till -13 785 (-10 642) TSEK 

   Soliditet: 92 (95) %

    Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 249 (1 656) TSEK 

   Resultatet efter skatt uppgick till -5 655 (-2 348) TSEK 

   Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,02) kr

   Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till –1 976 (-5 300) TSEK 
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Under kvartalet har vi lagt mycket 
fokus på kontakterna med sjukhusen 
i vår kliniska studie för att snabbt få 
igång studien när reserestriktionerna 
börjar lättas upp. Vi har lagt en plan 

som innebär att vi, givet att inga nya reserestriktioner 
införs, ska kunna ha sjukhus i såväl Storbritannien, Ka-
nada som USA aktiva innan årets slut. Jag har person-
ligen deltagit i samtliga av dessa dialoger och känner 
att det finns ett starkt driv och en önskan om att kom-
ma igång igen. Detta bottnar i ett genuint intresse från 
sjukhusen för att driva studien framåt med ambitionen 
om en förbättrad vård för patienterna.  

Vi inväntar ett godkännande i Kanada och Storbritan-
nien för den nya generationen av vårt behandlingssys-
tem, P18-4, och planen är att leverera det nya systemet 
till sjukhusen i takt med att vi får dessa godkännan-
den. Vi behöver dock inte invänta dessa för att kunna 
komma i gång med studien, eftersom vi under tiden 
kan bedriva studien baserad på nuvarande system. 

Ett godkännande av P18-4 kommer att ge oss helt nya 
möjligheter att addera fler sjukhus till studien, något 
som kommer att vara mycket värdefullt inför en kom-
mande fas-3 studie.

Våra diskussioner med UCLH och med de övriga sjuk-
husen har handlat om återstart av studien, men också 
hur vi kan accelerera patientrekryteringen till en högre 
nivå än innan pandemin slog till. En del av planen 
innefattar att anställa personal som kan tillbringa 
mycket tid på plats på de olika sjukhusen för att stötta 
arbetet med studien.

I oktober fick vi äntligen besked från UCLH, att man 
inom kort planerar att genomföra en behandling på en 
patient med återfall i prostatacancer. 

Vår förhoppning och ambition är att patientrekryte-
ringen och behandling av patienter inom fas 2 kom-
mer att vara klar under 2022. Baserat på samtal med 
ett flertal expertrådgivare under sensommaren och 
hösten har vi gjort bedömningen att sannolikheten för 
att få accept för en accelerated approval har minskat. 
Detta innebär med stor sannolikhet att ett produkt-

godkännande för en marknadslansering kan ske först 
efter genomförd fas 3-studie. 

Under hösten har vårt utvecklingsarbete fortgått 
intensivt och vi bedömer att vi, i enlighet med vår plan, 
innan årets slut kommer att vara klara med samtliga 
de utvecklingsprojekt som bedrivits under året. 

Fokus på de kliniska frågorna och affärsutveckling har 
stärkts i organisationen och SpectraCures lednings-
grupp har utökats med Johan Glindre, Head of Clinical 
Affairs och Johan Ingemansson, Head of Business De-
velopment. Både Johan Glindre och Johan Ingemans-
son arbetar redan i bolaget. 

Kvalitetsarbetet blir allt viktigare och för att säkerstäl-
la att vi följer EU-regelverket för medicinsktekniska 
produkter (MDR), har vi förstärkt vår organisation med 
en Quality Assurance Manager som kommer att utveck-
la och driva vårt arbete med att säkra högsta kvalité 
och patientsäkerhet. 

Vi har en stark organisation på plats, en fortsatt stark 
kassa som möjliggör ett ökat tempo i studien och jag 
ser fram emot att så småningom kunna kommunicera 
att vi kommit igång igen med studien såväl i Kanada 
som i USA . 

Lund i november 2021

Johan Folkunger 
VD SpectraCure AB (publ)

VD 
o rd

 Ett godkännande av P18-4 kommer att 
ge oss helt nya möjligheter att addera 
fler sjukhus till studien, något som 
kommer att vara mycket värdefullt inför 
en kommande fas-3 studie.
Johan Folkunger, VD SpectraCure

"
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SpectraCure AB (publ) utvecklar framtidens system för 
behandling av inre, solida cancertumörer. Målet med det 
egenutvecklade och patenterade behandlingssystemet 
är att eliminera djupt liggande cancertumörer 
och förlänga överlevnaden för cancerpatienter. 
Förhoppningen är att patienten med bolagets system 
ska kunna behålla livskvaliteten, med begränsade 
biverkningar. Drabbas man av återfallsprostatacancer 
finns idag ofta inga andra etablerade 
behandlingsalternativ än livslång hormonbehandling 
med därtill kopplade biverkningar. 

Ambitionen är att lansera behandlingsystemet 
på den amerikanska och europeiska marknaden 
för att ge patienter med återfall i prostatacancer 
efter tidigare strålbehandling en väsentligt bättre 
behandlingsmöjlighet än de som existerar idag.

Bolaget har sitt ursprung i forskning vid Lunds 
universitet och metoden som används kallas IPDT 
efter "Interstitial Photodynamic Therapy”. Metoden 
innebär, att patienten ges ett läkemedel intravenöst 
som aktiveras av ljus och det tumördrabbade området 
belyses därefter med laserljus av rätt våglängd. 
Tekniken bygger på lång vetenskaplig forskning 
och kliniska behandlingar med PDT vid Lunds 
universitetssjukhus. Globalt utförs årligen totalt 
omkring en miljon PDT-behandlingar av hudtumörer, 
och SpectraCure är ledande i utvecklingen av PDT för 
inre, solida tumörer.

Produkten består av en laserenhet, som utför PDT-
behandling med mjukvaruplattformen IDOSE®, och 
ett behandlingspaket bestående av engångsartiklar 
som sterila optiska fibrer och nålar. Det ljuskänsliga 
läkemedlet, verteporfin, aktiveras av laserljuset och 
tillhandahålls genom separat licensiering eller som 
receptbelagt läkemedel under varumärket Visudyne®.

Affärsmodell

Ambitionen är att samarbeta med en eller flera större 
globala aktörer, t ex via licensavtal. 

Behandlingspaketet med potential att ge återkommande 
intäktsströmmar består av:

▶ Sterila engångsartiklar

▶ Exempelvis engångskoder eller RFID-taggar, som
ger möjlighet att använda laserenheten

Framtidens behandling av 
cancertumörer

Nålar och optiska fiber 
används vid belysning  
med laserljus. 
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SpectraCures interstitiella PDT-system med mjukvaran IDOSE® representerar en helt ny generation av medicinska 
system för behandlingsplanering och dosleverans av laserljus. Behandlingen anpassas till varje patients tumör-
situation med största noggrannhet och kan komma att användas för solida tumörer av olika slag i inre organ. 
Den individualiserade dosimetrin, IDOSE®, utförs i realtid för att undvika överexponering, som kan leda till 
skador på frisk vävnad, eller underexponering, som i sin tur kan leda till ofullständig behandling och återkomst 
av tumör efter behandling. IDOSE-tekniken gör att interstitiell PDT-behandling har potential att utföras säkert, 
exakt och effektivt.  

Bolagets nya generation P18-system är mindre, har lägre tillverkningskostnad och är mer lättanvänt än det 
tidigare systemet. Tekniskt har det förbättrad prestanda, vilket kan ge möjlighet till högre precision och snabbare 
behandlingar i framtiden.

Med ambition att utveckla en säker, effektiv och exakt tumör-
behandling med potential att bli ett förstahandsalternativ 

Vision
Bolagets metod ska bli förstahandsalternativet 
för behandling av patienter med prostatacancer, 
vid såväl primär prostatacancer som återfall. På 
sikt ska metoden utvecklas för behandling av fler 
former av inre solida tumörer, exempelvis cancer i 
bröst, bukspottkörtel samt huvud- och halsregionen. 
Sådana behandlingar skulle efter godkännande 
kunna erbjudas som ett alternativ till t.ex. 
strålbehandling och operation.

Strategi
SpectraCures ambition är att lansera behandlingssystemet  
på den nordamerikanska marknaden, därefter på den europeiska. 

Bolaget avser att genomföra en utvidgad fas 2b-studie för att stärka de kliniska resultaten under den fortsatta 
utvecklingen av bolagets metod för behandling av återfallspatienter med prostatacancer.

Via så kallade early adopters avser Bolaget nå och knyta upp nyckelkliniker för att tillsammans med dessa arbeta 
för att snabbt få ersättningsacceptans för behandlingen. Potentiella early adopters inkluderar sannolikt kliniker 
som erbjuder behandlingsformen brachyterapi, eftersom de redan har den kompetens och erfarenhet som krävs 
för att arbeta med nålinsättning i prostata som används vid interstitiell PDT. SpectraCure avser vidare att inleda 
samarbete med industriella partners i syfte att få ytterligare stöd och resurser i kommersialiseringsprocessen.

Finansiell kalender      2022 

26
AUGUSTI

KVARTALSRAPPORT 2

17
FEBRUARI

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KVARTALSRAPPORT 1

12
MAJ

ÅRSREDOVISNING

20
APRIL
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Patent och godkännanden
SpectraCures patentstrategi är att noggrant skydda tekniken på de större marknaderna. Det patenterade och 
egenutvecklade behandlingssystemet P18 med IDOSE® är en innovativ produkt och ett unikt behandlingssys-
tem för individualiserad behandling. Bolaget har en betydande patentportfölj med sju patentfamiljer med tolv 
godkända patent samt ytterligare två patentansökningar som ligger för granskning. Grundpatenten är godkända 
bland annat i Europa, USA, Kina och Japan. 

Den nya generationens P18-system har godkänts av FDA för användande i studien och Bolaget inväntar godkän-
nanden även i Storbritannien och Kanada. Systemet kommer att ersätta det befintliga systemet i den pågående 
kliniska studien och är programmerat att vara funktionellt likvärdigt med det föregående när det används i den 
kliniska studien. Detta är ett regulatoriskt krav. 

Samarbete
SpectraCure driver ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med MedCom GmbH. Syftet med projektet 
är att anpassa MedComs medicinska bildbehandlingsteknik till SpectraCures IDOSE®-system för behandlingspla-
nering med ultraljud, och därmed ytterligare förbättra och effektivisera IDOSE®. MedComs system kommer att 
integreras med IDOSE® till ett gemensamt system, med avsikten att SpectraCure står som ägare och MedCom 
som underleverantör. Det gemensamma systemet kommer framgent att användas vid patientbehandlingar i 
SpectraCures kliniska studie.

Möjlig bröstcancerbehandling med PDT
SpectraCure avser att bidra med teknisk utrustning, läkemedlet, teknisk expertis och projektledning när en grupp 
läkare och forskare i ett nätverk av sjukhus i Londonområdet, under Royal Free London NHS Foundation Trust, 
planerar för en fas 2b-studie. Studien avser utvärdera behandling av bröstcancer med PDT som ett första alterna-
tiv till operation och strålbehandling. 

En växande global marknad 
700 000 personer drabbas årligen av prostatacancer i 
USA och Europa1. Av dessa drabbas cirka 10 procent av 
återfall efter strålbehandling2. 

Den globala marknaden när det gäller prostatacancer 
växer och beräknas vara värd cirka 100 miljarder dollar 
år 20263. Allt fler män drabbas på grund av att allt fler 
når en högre ålder samt att fler patienter diagnostise-
ras tack vare bättre diagnostik. 

SpectraCures initiala målgrupp är patienter med 
återfall efter strålbehandling. Anledningen är att det i 
praktiken bara finns två vedertagna alternativ, ”watchful 
waiting” eller hormonbehandling, för denna patient-
grupp.  

1 https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/27-Prostate-fact-sheet.pdf

2  Baserat på diskussioner med onkologer och urologer

3 https://www.marketdataforecast.com/market-reports/prostate-cancer-market
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Klinisk studie 

I SpectraCures kliniska studie för PDT-behandling av 
patienter med återfall av prostatacancer hade sam-
manlagt 17 patienter genomgått behandlingen fram 
till och med den 20 januari 2020 (10 vid Princess 
Margaret Cancer Centre i Toronto och 7 vid University 
College London Hospital NHS Foundation Trust (UCLH) 
i London).

För att få marknadsgodkännande från myndigheterna 
för behandlingsystemet måste den kliniska studien 
visa att metoden är säker att använda och ger avsedd 
klinisk effekt. I en så kallad doseskaleringsstudie har 
läkemedels- och laserljusdosen successivt höjts i syfte 
att finna den nivå, där behandlingen har optimal effekt. 
De patienter som hittills har behandlats i studierna har 
inte drabbats av några större biverkningar. Utvärdering 
med provtagning av prostataspecifikt antigen (PSA), 
magnetkamerabilder och vävnadsprover har visat god 
lokal behandlingseffekt hos de patienter som behand-
lats på högre dosnivåer. 

SpectraCure har i den första delen av den kliniska 
studien uppnått målet att optimera läkemedelsdosen 
och sammanställa den initiala säkerhetsprofilen för 
behandling av patienter med återfall i prostatacancer. 

I den andra delen av studien pågår arbetet med att 
utvärdera effekten av behandlingen, samt fortsatt 
övervakning av säkerhet.

Coronapandemin har inneburit en påtaglig inbroms-
ning. Ett flertal sjukhus pausade genomförandet av 
studier under en längre tid och SpectraCures personal 
har varit förhindrad att resa på grund av inreseförbud i 

de länder där studien bedrivs.

Under sensommaren och hösten har diskussioner 
förts med sjukhusen i den kliniska studien, med UCHL, 
University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, 
USA, Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada 
samt med Memorial Sloan Kettering Cancer Center i 
New York, USA och efter dessa diskussioner är för-
hoppningen att rekrytering och patientbehandling för 
patienter i fas 2 slutförs under 2022. Bolaget har också 
täta diskussioner med sjukhusen för att diskutera ge-
nomförandet av en rad åtgärder för att så snabbt som 
möjligt accelerera patientrekryteringen.

Efter samtal med sjukhusen i den kliniska studien 
är det bolagets förhoppning att rekryteringen och 
behandling av patienter inom fas 2 studien kommer 
att vara klar under 2022. En mer detaljerad tidsplan 
kommer att utvecklas när fas 2-resultaten är klara och 
när designen av fas 3-studien är förankrad med FDA. 
Ett produktgodkännande för marknadslansering i USA 
sker med stor sannolikhet först efter en framgångsrikt 
genomförd fas 3-studie.

Först ut av sjukhusen att komma i gång med patient-
behandling var UCHL och nu börjar även reserestriktio-
nerna till USA och Kanada att lättas upp och förhopp-
ningsvis kommer de lokala förbuden för utländska 
besökare att besöka sjukhus att hävas inom kort.

Produktionen av den nya generationens P18-system 
pågår enligt plan och innebär helt nya möjligheter att 
addera ytterligare sjukhus till den kliniska studien.
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Principer för tredje kvartalsrapportens upprättan-
de för perioden 1 januari - 30 september 2021.

Koncernen 
En koncern bildades den 26 mars 2018 när Spectra-
Cure AB förvärvade dotterbolaget SPCIN AB. Siffror 
som anges nedan i den löpande texten avser numera 
koncernen för 2021 och jämförelseåret för motsvaran-
de period 2020.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet i all väsentlighet är den 
samma som koncernens, med undantag för redovisning 
av leasing enligt IFRS 16 vilket leder till ett något 
lägre rörelseresultat i koncernen. 

Övriga rörelseintäkter och resultat för tredje kvartalet 

Övriga rörelseintäkter för tredje kvartalet 2021 upp-
gick till 1 249 (1 656) TSEK och avser främst hyres-, 
administrationsintäkter och erhållna bidrag. 

Rörelsens kostnader för tredje kvartalet i jämförelse 
med motsvarande period föregående år, ökade till  
8 979 (5 827) TSEK. Ökningen är främst relaterad 
till högre personalkostnader i relation till ökat antal 
anställda. 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till  
-5 602 (-2 285) TSEK och resultatet efter skatt uppgick 
till -5 655 (-2 348) TSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 
tredje kvartalet uppgick till -1 976 (-5 300) TSEK. 
Periodens totala kassaflöde uppgick till -6 242  
(117 196) TSEK. 

Övriga rörelseintäkter och resultat för nio 
månader, januari-september 2021

Övriga rörelseintäkter för nio månader 2021 uppgick 
till 4 520 (3 713) TSEK och avser främst hyres-, 
administrationsintäkter och erhållna bidrag. 

Rörelsens kostnader för nio månader i jämförelse med 
motsvarande period föregående år, ökade till 28 509 
(22 488) TSEK. Ökningen är främst relaterad till högre 
personalkostnader i relation till ökat antal anställda 
som förberedelse inför kommande expanderande 
aktiviteter.

Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -17 196 
(-10 747) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till 
-17 384 (-10 942) TSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för nio 
månader uppgick till -13 785 (-10 642) TSEK. Periodens 
totala kassaflöde uppgick till -20 384 (105 042) TSEK.  
 
Investeringar, likviditet och finansiell ställning 
Den 30 september 2021 uppgick de ackumulerade 
bokförda investeringarna för balanserade utgifter för 
forskning och utveckling till 50 995 (42 219) TSEK. 
Summan avser fortsatt utvecklingsarbete relaterat till 
Bolagets produkter. Aktiveringen under nio månader 
har varit enligt principer, som är relaterade till utveck-
ling, främst nedlagda konsultkostnader. 

Motsvarande balanserade kostnader för patentportföl-
jen uppgick till 1 042 (1 074) TSEK varav merparten 
avser investeringar i patent och patentansökningar 
relaterat till Bolagets produkter. 

Likvida medel på balansdagen uppgick till 136 856 
(159 248) TSEK. 

Eget kapital uppgick till 181 635 (201 680) TSEK. 

Soliditeten var 92 (95) procent. 

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 17 
(13) varav 7 (5) kvinnor. 

Redovisnings-och värderingsprinciper 

Se not 1, sidan 17. 

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

Granskning av revisorer 

Tredje kvartalsrapporten har varit föremål för 
översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

Avlämnande av tredje kvartalsrapporten 

Lund den 16 november 2021

SpectraCure AB 

Styrelsen genom 

Johan Folkunger  Ingemar Kihlström 
VD    Styrelseordförande 
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De tio största ägarna
per den 30 september 2021

Ägare Innehav 
2021-09-30 Röster i %

Masoud Khayyami 9 721 510 10,01

Avanza Bank AB 4 886 640 5,03

Buzz AB 2 840 000 2,92

Cardeon AB 2 728 080 2,81

MK Capital Invest AB 2 048 493 2,11

Swedbank Försäkring 1 282 259 1,32

Pension FUTUR 1 220 392 1,26

SEB Life AB 1 020 000 1,05

Nordnet Pensionsförsäkring AB 914 111 0,94

Jan Karlsson 905 523 0,93

Summa, 10 största ägarna 27 567 008 28,38

Summa övriga ägare (17 605)  69  564 600 71,62

Totalt 97 131 608 100,0

Aktiekursens utveckling under januari - september 2021 

Källa: Nasdaq First North Premier Groth Market, 2021-09-30

Källa: Euroclear



10

Sp
ec

tr
aC

ur
e 

- K
va

rt
al

sr
ap

po
rt

 3
 2

02
1

Rapport över resultat för koncernen 

jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Övriga rörelseintäkter 1 249 1 656 4 520 3 713 5 133

Summa rörelseintäkter 1 249 1 656 4 520 3 713 5 133

Rörelsens kostnader

Aktiverat arbete för egen räkning 2 127 1 886 6 793 8 028 10 141

Råvaror och förnödenheter -1 504 -1 150 -6 127 -6 417 -7 791

Övriga externa kostnader -2 814 -2 426 -7 565 -6 215 -8 321

Personalkostnader -3 892 -1 701 -12 835 -8 140 -12 168

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -761 -546 -1 962 -1 682 -2 279

Övriga rörelsekostnader -8 -4 -20 -34 -34

Rörelseresultat -5 602 -2 285 -17 196 -10 747 -15 319

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter – – – – 158

Finansiella kostnader -68 -64 -187 -207 -276

Resultat efter finansiella poster -5 670 -2 349 -17 383 -10 954 -15 437

Resultat före skatt -5 670 -2 349 -17 383 -10 954 -15 437

Skatt 15 1 -1 12 30

Periodens resultat -5 655 -2 348 -17 384 -10 942 -15 407

Hänförligt till:

       Moderbolagets aktieägare -5 655 -2 348 -17 384 -10 942 -15 407

-5 655 -2 348 -17 384 -10 942 -15 407

Resultat per aktie 

        före och efter utspädning (kr) -0,06 -0,02 -0,18 -0,12 -0,17

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 

jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Periodens resultat -5 655 -2 348 -17 384 -10 942 -15 407

Periodens totalresultat -5 655 -2 348 -17 384 -10 942 -15 407
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 50 995 42 219 44 308

Patent 1 042 1 074 1 063

Materiella anläggningstillgångar 920 741 1 077

Anläggningstillgångar enligt IFRS 16 5 841 5 880 5 635

Uppskjutna skattefordringar 38 19 37

Summa anläggningstillgångar 58 836 49 933 52 120

Kundfordringar 290 341 336

Aktuella skattefordringar 192 98 –

Övriga fordringar 479 2 743 536

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 653 468 303

  Likvida medel 136 856 159 248 157 240

Summa omsättningstillgångar 138 470 162 898 158 415

Summa tillgångar 197 306 212 831 210 535

Eget kapital och skulder 

Eget kapital

Aktiekapital 9 713 9 713 9 713

Övrigt tillskjutet kapital 258 012 256 208 256 208

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -86 090 -64 241 -68 706

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 181 635 201 680 197 215

Summa eget kapital 181 635 201 680 197 215

Skulder

Skulder enligt IFRS 16 3 041 3 755 3 459

Summa långfristiga skulder 3 041 3 755 3 459

Kortfristiga räntebärande skulder

Kortfristiga skulder

Skulder enligt IFRS 16 2 427 1 865 1 905

Leverantörsskulder 1 220 1 389 1 065

Skatteskulder -1 – 59

Övriga skulder 1 161 532 228

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 821 3 610 6 604

Summa kortfristiga skulder 12 630 7 396 9 861

Summa skulder 15 671 11 151 13 320

Summa eget kapital och skulder 197 306 212 831 210 535
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Rapport över kassaflöden för koncernen 
jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -5 655 -2 348 -17 384 -10 942 -15 407

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 163 516 1 962 1 500 2 311

Betald inkomstskatt -47 -17 -251 -81 76

-4 539 -1 849 -15 673 -9 523 -13 507

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 2 313 -1 562 -418 -960 1 419

Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 250 -1 889 2 306 -159 2 197

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 976 -5 300 -13 785 -10 642 -9 404

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 381 -1 961 -6 793 -8 028 -10 147

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 44 -89 -30 -436

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 381 -1 917 -6 882 -8 058 -10 583

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 139 945 0 139 945 139 945

Emissionskostnader 0 -15 100 1 804 -15 100 -15 100

Avbetalning av skuld 0 0 0 -1 103 0

Amortering av leasingskuld -1 885 -432 -1 521 0 -1 824

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 885 124 413 283 123 742 123 021

Periodens kassaflöde -6 242 117 196 -20 384 105 042 103 034

Likvida medel vid periodens början 143 097 42 052 157 240 54 206 54 206

Likvida medel vid periodens slut 136 856 159 248 136 856 159 248 157 240
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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

Ingående eget kapital 2020-01-01 8 747 132 329 -53 299 87 777

Nyemission 966 153 681 154 647

Emissionskostnader -29 802 -29 802

Periodens totalresultat

Periodens resultat -10 942 -10 942

Periodens övrigt totalresultat – –

Periodens totalresultat 0 0 -10 942 -10 942

Utgående eget kapital 2020-09-30 9 713 256 208 -64 241 201 680

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl 

periodens resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 8 747 132 329 -53 299 87 777

Nyemission 966 153 681 154 647

Emissionskostnader -29 802 -29 802

Periodens totalresultat

Periodens resultat -15 407 -15 407

Periodens övrigt totalresultat – –

Periodens totalresultat 0 0 -15 407 -15 407

Utgående eget kapital 2020-12-31 9 713 256 208 -68 706 197 215

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl 

periodens resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 9 713 256 208 -68 706 197 215

Emissionskostnader 1 804 1 804

Periodens totalresultat

Periodens resultat -17 384 -17 384

Periodens övrigt totalresultat – –

Periodens totalresultat 0 0 -17 384 -17 384

Utgående eget kapital 2021-09-30 9 713 258 012 -86 090 181 635
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Resultaträkning för moderbolaget 

TSEK jul-sep jan-sep Helår

2021 2020 2021 2020 2020

Aktiverat arbete för egen räkning 2 127 1 886 6 793 8 028 10 141

Övriga rörelseintäkter 1 249 1 656 4 520 3 713 5 133

3 377 3 542 11 313 11 741 15 274

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 504 -1 150 -6 127 -6 417 -7 791

Övriga externa kostnader -3 440 -2 928 -9 338 -7 754 -10 331

Personalkostnader -3 892 -1 701 -12 835 -8 140 -12 168

Avskr. av materiella och immateriella tillgångar -127 -100 -375 -292 -402

Övriga rörelsekostnader -8 -5 -20 -34 -34

Rörelseresultat -5 594 -2 342 -17 382 -10 896 -15 452

Resultat från finansiella poster:

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 158

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -3 -2 -3 -4

Resultat efter finansiella poster -5 594 -2 345 -17 384 -10 899 -15 298

Resultat före skatt -5 594 -2 345 -17 384 -10 899 -15 298

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -5 594 -2 345 -17 384 -10 899 -15 298

Resultat per aktie

före och efter utspädning (kr) -0,06 -0,02 -0,18 -0,12 -0,17

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

jul-sep jan-sep Helår

2021 2020 2021 2020 2020

Periodens resultat -5 594 -2 345 -17 384 -10 899 -15 298

Periodens totalresultat -5 594 -2 345 -17 384 -10 899 -15 298
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Balansräkning för moderbolaget 

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 50 995 42 219 44 308

Patent 1 042 1 074 1 063

Materiella anläggningstillgångar 920 741 1 077

Andelar i koncernföretag 50 50 50

Summa anläggningstillgångar 53 007 44 084 46 498

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 290 341 336

Aktuell skattefordran 192 98 0

Övriga fordringar 479 2 743 536

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 200 821 749

Summa kortfristiga fordringar 2 161 4 003 1 621

Kassa och bank 136 811 159 200 157 192

Summa omsättningstillgångar 138 972 163 203 158 813

Summa tillgångar 191 979 207 287 205 311

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 9 713 9 713 9 713

Reservfond 9 695 9 695 9 695

Fond för utvecklingsutgifter 48 140 39 378 41 474

Fritt eget kapital
Överkursfond 258 013 256 210 256 208

Balanserat resultat -126 403 -102 343 -104 439

Periodens resultat -17 384 -10 899 -15 298

Summa eget kapital 181 774 201 754 197 353

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 220 1 389 1 065

Aktuella skatteskulder 0 0 59

Övriga skulder 1 161 532 228

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 823 3 612 6 606

Summa kortfristiga skulder 10 205 5 533 7 958

Summa eget kapital och skulder 191 979 207 287 205 311
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Kassaflödesanalys för moderbolaget

jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -5 594 -2 345 -17 384 -10 899 -15298

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 127 101 375 293 402

Betald inkomstskatt -47 -17 -251 -81 76

-5 514 -2 261 -17 260 -10 687 -14 820

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 1 409 -1574 -348 -891 1393

Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 249 -1897 2 306 -167 2199

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 856 -5 732 -15 302 -11 745 -11 228

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 381 -1 961 -6 793 -8 028 -10 147

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -44 -89 -30 -436

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 381 -2 005 -6 883 -8 058 -10 583

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 139 945 0 139 945 139 945

Emissionskostnader 0 -15 100 1 804 -15 100 -15 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 124 845 1 804 124 845 124 845

Periodens kassaflöde -6 238 117 108 -20 381 105 042 103 034

Likvida medel vid periodens början 143 049 42 004 157 192 54 158 54 158

Likvida medel vid periodens slut 136 811 159 112 136 811 159 200 157 192

Antal aktier
2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Antal aktier vid periodens utgång 97 131 608 97 131 608 97 131 608

Genomsnittligt antal aktier 97 131 608 97 131 608 97 131 608
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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 juridi-
ska 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 Spectra-
Cures 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 påverkas av IFRS genom att koncernen hyr 
lokaler och tjänstebilar, som under IFRS 16 redovisas 
som en tillgång i balansräkningen, som speglar 
rätten att nyttja lokalerna och bilarna samt en skuld 
motsvarande koncernens skyldighet att betala hyra. 

Effekterna i resultaträkningen medför att övriga 
externa kostnader minskar medan avskrivning och 
övriga finansiella kostnader ökar. Resultateffekten 
under tredje kvartalet 2021 uppgår till 61 TSEK (3) i 
ökade kostnader. 

IFRS 16 har en positiv effekt på kassaflödet från 
den löpande verksamheten och en negativ effekt på 
kassaflöden från finansieringsverksamheten. Det totala 
kassaflödet påverkas inte av införandet av 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
Händelser efter balansdagen

• Ledningsgruppen förstärks med Johan Glindre, 
Head of Clinical Affairs samt Johan Ingemansson, 
Head of Business Development. Bolaget förstärks 
även med Ludvig Lundström i rollen som Quality 
Assurance Manager.

• Statusuppdatering släpptes i form av ett 
pressmeddelande avseende den kliniska 
studien för behandling av återfallspatienter 
med prostatacancer. Pandemin har inneburit 
en påtaglig inbromsning i SpectraCures 
kliniska aktiviteter. Flertalet sjukhus pausade 
genomförandet av studier under en längre tid och 
SpectraCures personal har varit förhindrad att resa 
på grund av inreseförbud i de länder där studien 
bedrivs. Den kliniska studiens protokoll innebär 
ett antal uppföljande undersökningar, något som 
innan pandemin uppfattades som positivt av 
patienterna, men som under pandemin upplevts 
som negativt, vilket inneburit att möjliga patienter 
valt att inte delta i studien för att minimera besök 
på sjukhus på grund av smittorisken. SpectraCure 
avser därför att förenkla protokollet vad gäller 
uppföljande besök.

• Rekryteringsarbete ger positiv effekt i den kliniska 
studien. University College London Hospital 
(UCLH), det brittiska sjukhuset i SpectraCures 
kliniska studie, meddelar att man inom kort 
planerar att genomföra en behandling på en 
patient med återfall i prostatacancer.

Not 4
Transaktioner med närstående

Under kvartalet och nio månader har transaktioner 
med företag, där största ägare har ett ägande 
genomförts enligt nedan: 

Intäkter och kostnader från:

• Intäkter från Lumito AB, kvartalet om 135 TSEK 
(263) och nio månader 552 TSEK (841) avseende 
administrativa tjänster. Kostnader från Lumito 
AB uppgick till i kvartalet till 10 TSEK (15) och 
nio månader 108 TSEK (24), avseende tjänster för 
kvalitetsfrågor. 

http://www.spectracure.se/sv/investerare
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• Intäkter från Cardeon AB, kvartalet om 24 TSEK 
(200) och nio månader 243 TSEK (557) avseende 
administrativa tjänster. Kostnader från Cardeon AB 
uppgick till i kvartalet 138 TSEK (49) och nio månader 
till 338 TSEK (351), avseende affärsutveckling samt IT 
tjänster. 

• Intäkter från Prolight Diagnostics AB, kvartalet om 
17 TSEK (0) och nio månader 150 TSEK (4), avseende 
administrativa tjänster. 

• Intäkter från NanoEcho AB, kvartalet om 353 (0) 
och nio månader 1 247 (0) avseende hyres- och 
administrativa tjänster. 

• Intäkter från TEQCool AB, kvartalet om 0 (0) och nio 
månader 14 (0) avseende administrativa tjänster. 

Transaktioner med närstående är prissatta enligt 
marknadsmässiga villkor och är redovisade ovan exkl. 
moms. 

Not 5
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 osäker-
hetsfaktorer som SpectraCure bedömer ha 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. 

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 bygger 
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.

 
www.spectracure.com
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222 29 Lund, Sweden 
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Certified Adviser 
 G&W Fondkommission 
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Tel: 08-503 000 50

Informationen lämnas för offentliggörande den 16 november 2021.
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Granskningsrapport 

Till styrelsen i Spectracure AB (publ) 

Org. nr 556642-1011 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 
Spectracure AB (publ) per den 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
ISA och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  

 

Malmö den 16 november 2021 

 

KPMG AB KPMG AB 

  

  

  

Jonas Nihlberg Tobias Lindberg 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig revisor  
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