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Finansiell kalender 

Finansiell översikt
Siffrorna för 2022 och 2021 avser koncernen.

Tredje kvartalet 2022

 » Övriga rörelseintäkter uppgick till 661 (1 249) TSEK 

 » Resultatet efter skatt uppgick till -5 636 (-5 655) TSEK 

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

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –4 888 (-1 976) TSEK  
 

Januari till september 2022 

 » Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 226 (4 520) TSEK 

 » Resultatet efter skatt uppgick till -18 937 (-17 384) TSEK 

 » Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,19 (-0,18) kr

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –18 531 (-13 785) TSEK 

 » Soliditet: 93 (92) %

 » Bokslutskommuniké 2022 
2023-02-22

 » Årsredovisning 2022 
2023-04-20

 » Kvartalsrapport 1, 2023  
2023-05-16

 » Halvårsrapport, 2023 
2023-08-17

 » Kvartalsrapport 3, 2023 
2023-11-16 
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Väsentliga händelser under tredje kvartalet
10 juli - Tillägg till pressmeddelande: Intern transaktion av aktier i SpectraCure AB 
En intern transaktion av SpectraCure-aktien har genomförts mellan två bolag, vilka båda ägs av 
Masoud Khayyami. Transaktionen innebar att MK Capital Invest AB:s innehav av SpectraCure-
aktier flyttades till MTT Capital AB. Därefter har Cardeon AB förvärvat MTT Capital AB, som 
därmed blir ett dotterbolag till Cardeon AB. 
18 juli - SpectraCures VD meddelar att han lämnar bolaget 
Johan Folkunger har meddelat att han säger upp sig från sitt uppdrag som VD för SpectraCure. 
Johan har en uppsägningstid på sex månader och kommer under denna tid att jobba kvar såsom 
överenskommes med styrelsen. Arbetet med att söka ny VD pågår.
29 augusti - Statusuppdatering och plan framåt – klinisk studie 
En statusuppdatering och plan för den kliniska studien har publicerats. För att kunna gå vidare till 
fas III behöver statistiskt signifikanta resultat från ytterligare patienter säkerställas och en utvidgad 
fas IIb-studie förbereds därmed. Bolaget bedömer att ytterligare 20-30 patienter behöver 
behandlas för att uppnå det resultat som krävs för att ansöka om och få godkänt att påbörja en 
fas III-studie. För fullständig information, läs pressmedeladet i sin helhet på hemsidan.
30 augusti - Patent avseende nya generationen av behandlingssystem godkänt i Europa 
SpectraCures patentansökan som avser en teknisk lösning i den nya generationen av behandlings- 
system har godkänts av det europeiska patentverket. Patentet beskriver en teknisk konstruktion 
som gör att SpectraCures behandlingssystem kan använda samma optiska fibrer (ljusledare) för 
behandling som för de mätningar systemet gör för att individanpassa behandlingen. Möjligheten 
att använda samma optiska fibrer för mätning som för behandling är unikt för SpectraCure. 
 
 

19 september - SpectraCures nya behandlingssystem har godkänts i Storbritannien för 
användning i klinisk studie 
SpectraCures nya generation av behandlingssystem har godkänts av Medicines and Healthcare 
products Regulatory Agency (MHRA) för användning i pågående klinisk studie i Storbritannien, 
för behandling vid återfall av prostatacancer. Det innebär att systemet är godkänt för att 
användas i pågående klinisk studie i samtliga länder där SpectraCures studie bedrivs. 

Efter periodens slut
10 oktober - SpectraCures kliniska studie presenterades under Urologidagarna  
SpectraCure har under tre dagar deltagit vid Urologidagarna i Malmö, en konferens som samlar 
Sveriges urologer, urologisköterskor och forskare. I SpectraCures monter har systemet demon-
strerats, metoden interstitiell fotodynamisk tumörterapi presenterats och information har givits 
om den pågående kliniska studien.
19 oktober - SpectraCure går in som största ägare i bolag som ska kommersialisera 
resultatet av WACQT-finansierad forskning 
SpectraCure har under fem år innehaft rollen som industriell partner i ett forskningsprojekt som 
drivits tillsammans med en forskargrupp på Fysiska institutionen vid Lunds universitet och som 
erhållit forskningsanslag från WACQT (Wallenberg Centre for Quantum Technology). Styrelsen 
i SpectraCure har nu beslutat att bolaget går in som största ägare i bolaget Deep Light Vision 
AB som grundats för att vidareutveckla och i framtiden kommersialisera den uppfinning som 
forskargruppen har arbetat med under projektet.
3 november - SpectraCure har registerat varumärket Q-PRO®

SpectraCure har erhållit varumärkesskydd för Q-PRO®, namnet på den nya generationens 
system, i Europa samt i USA. 
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Vi har under kvartalet stärkt organisationen både i det 
regulatoriska- och kliniska arbetet genom att välkomna två nya 
kollegor till teamet: Kristina Holst som kommer att ansvara för 
de kliniska studierna samt ingå i ledningsgruppen och Ulrika 
Hjellström Nilsson som kommer att ansvara för SpectraCures 
kvalitets- och regulatoriska arbete. Kristina och Ulrika har båda 
gedigen erfarenhet från den medicintekniska industrin inom 
sina respektive områden och jag är väldigt glad att de har valt 
att bli en del av SpectraCure. Deras kunskaper blir en viktig 
pusselbit för SpectraCures fortsatta utveckling. 

I den kliniska studien kommer en utökad fas IIb-studie att inledas 
under senare delen av 2022 i takt med att vi erhåller regulatoriska 
godkännanden av det uppdaterade studieprotokollet från 
berörda myndigheter. Bedömningen är idag att rekrytering och 
behandling av patienter kommer att vara klar under 2023.

Resultaten från studien kommer att presenteras i en samlad 
rapport efter att fas IIb-studien har avslutats. Studien avslutas 
när alla behandlingar och återbesök har genomförts. När all 
samlad information har analyserats kommer resultat och slut-
satser att presenteras vid exempelvis vetenskapliga konferenser 
eller i medicinska tidskrifter. Därefter kan en fas III-studie inledas. 

Processen med att inkludera fler sjukhus i studien fortgår med 
målet att inkludera dessa i fas IIb. Bland annat avser Skånes 
universitetssjukhus att medverka i studien och dialoger förs 
även med sjukhus i Tyskland. Många bitar måste falla på plats 
innan ett sjukhus kan påbörja behandlingar, bland annat måste 

flera regulatoriska godkännanden erhållas. Vi arbetar vidare 
med dessa godkännanden. 

Under kvartalet har SpectraCure fått ett patent godkänt i 
Europa. Patentet avser den teknik som gör att behandlings-
systemet kan använda samma optiska fibrer (ljusledare) både 
för att leverera behandlingsljus och för att utföra mätningar 
för att individanpassa behandlingen. Denna lösning, för både 
mätning och behandling, gör SpectraCures behandling unik.

SpectraCures nya generation av behandlingssystem har 
godkänts av myndigheterna i Storbritannien för användning i 
den kliniska studien för behandling vid återfall av prostatacancer. 
Systemet är nu godkänt för användning i den kliniska studien i 
samtliga länder där studien pågår. Tillverkning av flera enheter 
för användning i den kliniska studien pågår i SpectraCures 
produktionslokaler i Lund.

Efter kvartalets slut deltog SpectraCure i en konferens som 
samlar Sveriges urologer, forskare och sjuksköterskor inom 
urologi. Under tre dagar ställde vi ut med en monter och 
demonstrerade behandlingssystemet, berättade om metoden 
interstitiell fotodynamisk terapi och informerade om den 
pågående kliniska studien. I samband med konferensen har ett 
abstrakt, som beskriver studien, publicerats och presenterats. 
Presentationen hölls av Ymir Saemundsson, urolog vid Skånes 
universitetssjukhus. På plats under presentationen fanns ett 50-
tal urologer och sköterskor. Presentationen var ett viktigt forum 
för oss att sprida information om vår metod och kliniska studie. 

Under kvartalet meddelade jag styrelsen min uppsägning 
med anledning av att jag blivit erbjuden, och tackat ja till, 
ett uppdrag som VD i ett annat bolag. Processen för att 
rekrytera min ersättare inleddes direkt och jag arbetar kvar 
i bolaget under processen. SpectraCures styrelse, under 
ledning av styrelseordförande Jörgen Wennberg, ansvarar för 
rekryteringen och jag är övertygad om att de kommer att 
hitta en kandidat som passar väl in i bolaget och som har rätt 
erfarenhet för SpectraCure. Att fått lära känna och arbeta 
tillsammans med teamet på SpectraCure har varit och är 
fortfarande en ynnest. Det är ett mycket dedikerat team, såväl 
i organisationen som i vår styrelse, som tillsammans arbetar 
mot det så viktiga målet att ta fram en bättre behandling 
för prostatacancerpatienter. Jag är tacksam över att fått vara 
delaktig på den resan. 

Avslutningsvis vill jag redan nu tacka, såväl mina medarbetare 
som vår styrelse, för ett starkt engagemang, driv och stöd. När 
jag så småningom lämnar min roll kommer jag med spänning 
att följa bolagets fortsatta utveckling. Fram till dess ser jag fram 
emot att med full kraft, tillsammans med mina medarbetare, 
fortsätta att driva vårt arbete framåt.  

Lund i november

Johan Folkunger,  VD SpectraCure AB (publ)

VD Johan Folkunger kommenterar det tredje kvartalet 
Tredje kvartalet har bland annat resulterat i ett erhållet patent i Europa, att nya generation av 
behandlingssystem har godkänts för användning i den kliniska studien i samtliga länder där studien 
bedrivs och att information om SpectraCures unika behandlingsmetod och kliniska studie har 
spridits. 
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Strategi 
SpectraCures strategi är att lansera behandlingsystemet på den nordamerikanska marknaden och 
därefter på den europeiska. Via early adopters avser bolaget nå nyckelkliniker för att tillsammans 
med dessa arbeta för att snabbt få acceptans för behandlingen. Potentiella early adopters 
inkluderar sannolikt kliniker som idag erbjuder behandlingsformen brachyterapi, eftersom de 
redan har den kompetens och erfarenhet som krävs för att arbeta med nålinsättning i prostata. 
SpectraCure avser vidare att inleda samarbete med industriella partners i syfte att få ytterligare 
stöd och resurser i kommersialiseringsprocessen.

SpectraCure utvecklar framtidens system för behandling av inre, solida cancertumörer. Målet 
med det egenutvecklade och patenterade behandlingssystemet är att eliminera cancertumörer 
och ge bättre livskvalitet för cancerpatienter. 

Som första applikation har SpectraCure valt att adressera återfall av prostatacancer eftersom det 
idag saknas en vedertagen behandling som är både effektiv och har få biverkningar. I många fall 
ordineras en livslång behandling med hormoner, vilket förknippas med betydande biverkningar. 
Ambitionen är att erbjuda en väsentligt bättre behandlingsmöjlighet än de som existerar idag.

Det egenutvecklade och patenterade behandlingssystemet består av en laserenhet och en 
dosplaneringsplattform IDOSE®. Behandlingspaketet består även av engångsartiklar som sterila 
optiska fibrer vilka levererar laserljuset till tumörområdet, nålar, samt det ljuskänsliga läkemedlet 
verteporfin. Verteporfin tillhandahålls genom separat licensiering eller som receptbelagt 
läkemedel under varumärket Visudyne®.

En klinisk studie för interstitiell PDT-behandling för patienter med återfall av prostatacancer 
pågår vid ledande kliniker inom behandling av prostatacancer. Målsättningen med studien är att 
undersöka behandlingens effekt, att fastställa optimalt effektiv ljusdos och att undersöka hur 
säker användningen av laserbehandling i kombination med läkemedelsubstansen verteprofin är.

Bolaget har sitt ursprung i forskning vid Lunds universitet. Tekniken bygger på lång vetenskaplig 
forskning och kliniska behandlingar med PDT vid Skånes universitetssjukhus Lund.

Framtidens behandling av cancertumörer
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En ny behandlingsmöjlighet 
Återfall av prostatacancer kan vara svår att behandla. Efter strålbehandling är exempelvis 
kirurgiskt avlägsnande av prostatan svår att genomföra och operationen medför en betydande 
risk för biverkningar. Den vanligaste behandlingen som erbjuds är hormonbehandling som även 
den förknippas med betydande biverkningar. Av den anledningen har SpectraCure valt återfall 
av prostatacancer som första indikation. Ambitionen är att erbjuda patienter med återfall i 
prostatacancer en effektiv behandling som har få biverkningar och som ger god livskvalitet.

Den egenutvecklade behandlingsmetoden, interstitiell PDT, möjliggörs av en helt ny generation 
behandlingssystem som omfattar både dosplanering och leverans av laserljus. Den integrerade 
mjukvaran IDOSE® räknar ut och anpassar laserexponeringen för varje patient med stor 
noggrannhet. Detta är viktigt eftersom överexponering av laserljus kan leda till skador på 
frisk vävnad. Underexponering kan i sin tur leda till ofullständig behandling och att tumören 
återkommer efter behandling. I framtiden kan behandlingen komma att användas för fler typer av 
solida tumörer i inre organ.

Klinisk studie
Att behandla cancer med ett ljuskänsligt, s.k. fotosensibiliserande läkemedel och laserljus är en 
etablerad metod för exempelvis hudtumörer. SpectraCure har vidareutvecklat metoden för att 
behandla tumörer inne i prostatan. Innan systemet kan kommersialiseras måste behandlingen 
med Q-PRO® systemet bevisas vara effektiv, säker och ge avsedd klinisk effekt. För att kunna 
påvisa detta genomförs en klinisk studie.  

Den pågående kliniska studien utförs på patienter som fått återfall av prostatacancer efter att 
tidigare ha fått strålbehandling. Målsättningen med studien är 
att undersöka behandlingens effekt, att fastställa effektiv 
behandlingsdos och att undersöka säkerheten av laser-
behandling i kombination med läkemedelsubstansen 
verteporfin.

Studien drivs på ledande kliniker inom behandling av 
prostatacancer: Princess Margaret Cancer Centre i 
Toronto, University College London Hospital i 
London och Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center i New York.  

 

Innovation baserad på beprövad teknik 
SpectraCures interstitiella PDT-system med mjukvaran IDOSE® representerar en helt ny 
generation av medicinska system för behandlingsplanering och dosleverans av laserljus.

Tekniken bygger på lång vetenskaplig forskning och kliniska behandlingar med PDT vid Skånes 
universitetssjukhus Lund och i samarbete med andra internationellt ledande forskare. Metoden 
innebär att patienten ges det ljuskänsliga läkemedlet verteporfin intravenöst. Därefter belyses det 
tumördrabbade området med ljus. Systemet styr behandlingsljuset så att tumören exponeras för 
optimal dos, för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Det görs genom att de optiska fibrerna 
levererar behandlingsljus samt gör mätningar. Tillsammans med den egenutvecklade mjukvaran, 
IDOSE®, individanpassas behandlingen i realtid. Metoden som används kallas interstitiell 
fotodynamisk tumörbehandling, förkortat interstitiell PDT.
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Patent och godkännande
SpectraCures patentstrategi är att noggrant skydda tekniken på de större marknaderna. Det 
patenterade och egenutvecklade behandlingssystemet Q-PRO® med IDOSE® är ett unikt system 
för individualiserad behandling. Bolaget har en betydande patentportfölj med nio patentfamiljer 
med sammanlagt fjorton godkända patent. Grundpatenten är godkända bland annat i Europa, 
USA, Kina och Japan.

Patentansökan för att ytterligare förbättra IDOSE®-tekniken har godkänts av det amerikanska 
och europeiska patentverket. Patentet avser en teknik som mäter påverkan av blödningar 
och kompenserar för om det inträffar. Patentet är under granskning i flera andra länder vilka 
representerar SpectraCures största och viktigaste framtida marknader.

Ytterligare ett patent som avser en teknisk lösning, i den nya generationens behandlingssystem, 
är godkänt av europeiska patentverket. Patentet beskriver en teknik som gör det möjligt att 
använda samma optiska fiber (ljusledare) för både behandling och dosövervakning. Detta, 
tillsammans med mjukvaran IDOSE®, är det som gör SpectraCures metod unik.

Den nya generationens system är godkänd av FDA i USA, Health Canada samt av MHRA i 
Storbritannien och ersätter tidigare system i pågående klinisk studie. Systemet är utvecklat för att 
vara funktionellt likvärdigt med det föregående. Detta är ett regulatoriskt krav. 

Samarbete
I ett gemensamt utvecklingsprojekt har SpectraCure, tillsammans med medicinteknikföretaget 
MedCom GmbH, integrerat MedComs medicinska bildbehandlingsteknik som en system-
komponent i SpectraCures IDOSE®-system. Med integrationen förväntas tiden för patient-
behandlingen att minska, arbetsflödet för användaren underlättas och en ytterligare ökad 
behandlingsprecision uppnås. Det ger stora fördelar för att skapa acceptans för SpectraCures 
behandlingsmetod. Integrationen har godkänts av Food and Drug Administration (FDA) för 
användning i den kliniska studien i USA, och bolaget inväntar godkännande av myndigheterna i 
Storbritannien. SpectraCure och MedCom GmbH har tecknat ett globalt avtal som säkerställer 
bolagets fortsatta och framtida tillgång till MedCom’s mjukvara.

I juni 2022 beviljades ett EU-anslag om 125 000 euro för ett industrialiseringsprojekt. Bidraget 
har beviljats som en del av MedPhab, en så kallad ”pilot production line”, finansierad genom 
anslag från EU:s program Horizon 2020. I projektet samarbetar SpectraCure med Philips 
Innovation Services i Nederländerna, och CSEM SA i Schweiz. Målet med projektet är att ta 
fram förslag på hur SpectraCures Q-PRO® system kan anpassas för serietillverkning genom 
bland annat förkortad tillverkningstid.
1. https://www.marketdataforecast.com/market-reports/prostate-cancer-market 
2. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/27-Prostate-fact-sheet.pdf  
3. Baserat på diskussioner med onkologer och urologer

*Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som gör det möjligt att med en ansökan, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbar-
hetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. Därefter fullföljs ansökan i de länder där bolaget vill ha skydd.

En växande global marknad 
Den globala marknaden när det gäller prostatacancer växer och beräknas vara värd cirka 100 
miljarder dollar år 20261. Marknaden växer eftersom allt fler män drabbas på grund av ökad 
medellivslängd men också på grund av tillgången till mer sofistikerade diagnosmetoder. Årligen 
drabbas 700 000 personer av prostatacancer i USA och Europa2. Av dessa drabbas cirka 10 procent 
av återfall efter strålbehandling3. SpectraCures initiala målgrupp är patienter med återfall efter 
strålbehandling. Anledningen är att dessa patienter oftast endast erbjuds hormonbehandling, som inte 
är en botande behandling och dessutom medför betydande biverkningar. 

Affärsmodell 

Systemet placeras hos kund till en låg kostnad, vilket ger en låg inträdesbarriär. Genom en kod, 
tillsammans med tillhörande engångsartiklar, använder kunden systemet vilket genererar en löpande 
intäkt per behandling. Ambitionen är att samarbeta med en eller flera större globala aktörer, till 
exempel via licensavtal för att få stöd och resurser på vägen mot marknaden.
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Övriga rörelseintäkter, kostnader och resultat för 
tredje kvartalet
Övriga rörelseintäkter för tredje kvartalet 2022 uppgick till  
661 (1 249) TSEK och avser främst hyres-, administrationsintäk-
ter och erhållna bidrag. 
Rörelsens kostnader för tredje kvartalet i jämförelse med 
motsvarande period föregående år, minskade till 8 426 (8 979) 
TSEK. 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5 594  
(-5 602) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -5 636  
(-5 655) TSEK. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje 
kvartalet uppgick till -4 940 (-1 976) TSEK. Periodens totala 
kassaflöde uppgick till -7 730 (-6 242) TSEK. 

Övriga rörelseintäkter, kostnader och resultat för 
nio månader 
Övriga rörelseintäkter för nio månader 2022 uppgick till 2 226 
(4 520) TSEK och avser främst hyres-, administrationsintäkter 
och erhållna bidrag. 
Rörelsens kostnader för nio månader i jämförelse med mot-
svarande period föregående år, minskade till 27 884 (28 509) 
TSEK. 
Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -18 795  
(-17 196) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -18 937 
(-17 384) TSEK. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för nio månader 
uppgick till -18 531 (-13 785) TSEK. Periodens totala kassaflöde 
uppgick till -27 409 (-20 384) TSEK. 
 
 

Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Den 30 september 2022 uppgick de ackumulerade bokförda 
investeringarna för balanserade utgifter för utvecklingsarbete till 
58 987 (50 995) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbe-
te relaterat till Bolagets produkter. Aktiveringen under nio må-
nader har varit enligt principer, som är relaterade till utveckling, 
främst nedlagda konsultkostnader. 
Motsvarande balanserade kostnader för patentportföljen upp-
gick till 1 240 (1 042) TSEK varav merparten avser investeringar 
i patent och patentansökningar relaterat till Bolagets produkter. 
Likvida medel på balansdagen uppgick till 102 283 (136 856) TSEK. 
Eget kapital uppgick till 156 739 (181 635) TSEK. 
Soliditeten var 93 (92) procent. 
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 15 (17) 
varav 7 (7) kvinnor.
Redovisnings-och värderingsprinciper
Se not 1, sidan 15.
Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna halvårs-
rapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska 
kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med 
motsvarande period föregående år. 

Granskning av revisorer
Tredje kvartalsrapporten 2022 har varit föremål för översiktlig 
granskning av bolagets revisorer. 
Avlämnande av tredje kvartalsrapporten
Lund den 17 november 2022 
SpectraCure AB 

Johan Folkunger   Jörgen Wennberg 
VD    Styrelseordförande 

En koncern bildades den 26 mars 2018 då SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget SPCIN AB. Siffror som anges nedan i den löpande 
texten avser numera koncernen för 2022 och jämförelseåret för motsvarande period 2021. 

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.

Principer för tredje kvartalsrapportens upprättande  
för perioden 1 januari–30 september 2022

Ägare
Innehav 

2022-09-30
Röster  

i %

Masoud Khayyami 9 721 510 10,01

Avanza Pension 4 768 095 4,91

Buzz AB 2 765 294 2,85

Cardeon AB* 2 024 700 2,08

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 774 051 1,83

SEB LIFESL** 1 300 000 1,34

Swedbank Försäkring 1 297 411 1,34

Futur Pension Försäkringsaktebolag 1 165 600 1,20

MTT Capital AB*** 1 048 493 1,08

Holding AB Knut Hansson  577 500 0,59

Totalt tio största aktieägarna 26 442 654 27,22

Övriga aktieägare (ca 16 870 st) 69 467 076 72,78

Totalt 97 131 608 100,0

 
*Masoud Khayyami, styrelseledamot i SpectraCure, äger 27,96% 
av innehavet
**Jörgen Wennberg, SpectraCures styrelseordförande, äger hela 
innehavet
***Dotterbolag till Cardeon AB

Källa: Euroclear

De tio största aktieägarna
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Rapport över resultat för koncernen jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2022 2021 2022 2021 2021

Övriga rörelseintäkter 661 1 249 2 226 4 520 5 749

Summa rörelseintäkter 661 1 249 2 226 4 520 5 749

Rörelsens kostnader

Aktiverat arbete för egen räkning 2 170 2 127 6 862 6 793 8 328

Råvaror och förnödenheter -1 669 -1 504 -4 941 -6 127 -6 943

Övriga externa kostnader -2 585 -2 814 -8 047 -7 565 -10 689

Personalkostnader -3 407 -3 892 -12 591 -12 835 -17 068

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -752 -761 -2 251 -1 962 -2 667

Övriga rörelsekostnader -12 8 -53 -20 -27

Rörelseresultat -5 594 -5 602 -18 795 -17 196 -23 317

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter – – – – 216

Finansiella kostnader -41 -68 -145 -187 -245

Resultat efter finansiella poster -5 636 -5 670 -18 941 -17 383 -23 346

Resultat före skatt -5 636 -5 670 -18 941 -17 383 -23 346

Skatt – 15 4 -1 5

Periodens resultat -5 636 -5 655 -18 937 -17 384 -23 341

Hänförligt till:

       Moderbolagets aktieägare -5 636 -5 655 -18 937 -17 384 -23 341

-5 636 -5 655 -18 937 -17 384 -23 341

Resultat per aktie 

        före och efter utspädning (kr) -0,06 -0,06 -0,19 -0,18 -0,24

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2022 2021 2022 2021 2021

Periodens resultat -5 636 -5 655 -18 937 -17 384 -23 341

Periodens totalresultat -5 636 -5 655 -18 937 -17 384 -23 341
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
TSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 58 987 50 995 52 338

Patent 1 240 1 042 1 186

Materiella anläggningstillgångar 810 920 911

Anläggninstillgångar enligt IFRS 16 3 691 5 841 5 267

Uppskjutna skattefordringar 25 38 21

Summa anläggningstillgångar 64 753 58 836 59 723

Kundfordringar 165 290 193

Aktuella skattefordringar 347 192 26

Övriga fordringar 657 479 470

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 566 653 414

  Likvida medel 102 283 136 856 129 692

Summa omsättningstillgångar 104 018 138 470 130 795

Summa tillgångar 168 771 197 306 190 518

Eget kapital och skulder 

Eget kapital

Aktiekapital 9 713 9 713 9 713

Övrigt tillskjutet kapital 258 012 258 012 258 013

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -110 986 -86 090 -92 049

Summa eget kapital 156 739 181 635 175 677

Skulder

Skulder enligt IFRS 16 860 3 041 2 489

Summa långfristiga skulder 860 3 041 2 489

Kortfristiga skulder

Skulder enligt IFRS 16 2 443 2 427 2 414

Leverantörsskulder 1 141 1 220 1 827

Skatteskulder – -1 –

Övriga skulder 719 1 161 821

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 868 7 821 7 290

Summa kortfristiga skulder 11 171 12 630 12 352

Summa skulder 12 031 15 671 14 841

Summa eget kapital och skulder 168 771 197 306 190 518
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Rapport över kassaflöden för koncernen jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2022 2021 2022 2021 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -5 636 -5 655 -18 937 -17 384 -23 341

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 749 1 163 2 247 1 962 2 683

Betald inkomstskatt -58 -47 -320 -251 -85

-4 945 -4 539 -17 010 -15 673 -20 743

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 739 2 313 -311 -418 100

Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder -734 250 -1 210 2 306 2 040

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 940 -1 976 -18 531 -13 785 -18 603

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 169 -2 381 -6 861 -6 793 -8 328

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 193 0 -416 -89 -164

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 362 -2 381 -7 277 -6 882 -8 492

Finansieringsverksamheten

Emissionskostnader -1 0 -1 1 804 1 804

Amortering av leasingskuld -427 -1 885 -1 600 -1 521 -2 257

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -428 -1 885 -1 601 283 -453

Periodens kassaflöde -7 730 -6 242 -27 409 -20 384 -27 548

Likvida medel vid periodens början 110 013 143 097 129 692 157 240 157 240

Likvida medel vid periodens slut 102 283 136 856 102 283 136 856 129 692
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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 2022-01-01 9 713 258 013 -92 049 175 677

Emissionskostnader* -1 -1

Periodens totalresultat
Periodens resultat -18 937 -18 937
Periodens övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 0 0 -18 937 -18 937

Utgående eget kapital 2022-09-30 9 713 258 012 -110 986 156 739

*Avser sent inkommen kostnad för emissionen 2020

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 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

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 -68 708 197 215
Emissionskostnader 1 805 1 805

Periodens totalresultat
Periodens resultat -23 341 -23 341
Periodens övrigt totalresultat – –
Periodens totalresultat 0 0 -23 341 -23 341

Utgående eget kapital 2021-12-31 9 713 258 013 -92 049 175 677
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Resultaträkning för moderbolaget jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2022 2021 2022 2021 2021

Aktiverat arbete för egen räkning 2 170 2 127 6 862 6 793 8 328

Övriga rörelseintäkter 661 1 249 2 226 4 520 5 749

2 831 3 377 9 088 11 313 14 077

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 669 -1 504 -4 941 -6 127 -6 943

Övriga externa kostnader -3 237 -3 440 -10 002 -9 338 -12 824

Personalkostnader -3 408 -3 892 -12 592 -12 835 -17 068

Avskr. av materiella och immateriella tillgångar -142 -127 -418 -375 -506

Övriga rörelsekostnader -12 -8 -53 -20 -27

Rörelseresultat -5 637 -5 594 -18 918 -17 382 -23 291

Resultat från finansiella poster:

Nedskrivningar av andelar dotterbolag 0 0 0 0 -5

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 217

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -2 -2 -2

Resultat efter finansiella poster -5 637 -5 594 -18 920 -17 384 -23 083

Resultat före skatt -5 637 -5 594 -18 920 -17 384 -23 083

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -5 637 -5 594 -18 920 -17 384 -23 083

Resultat per aktie

före och efter utspädning (kr) -0,06 -0,06 -0,19 -0,18 -0,24

Rapport över resultat och övrigt  
totalresultat för moderbolaget

jul-sep jan-sep Helår

2022 2021 2022 2021 2021

Periodens resultat -5 637 -5 594 -18 920 -17 384 -23 083

Periodens totalresultat -5 637 -5 594 -18 920 -17 384 -23 083
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Balansräkning för moderbolaget  
2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31TSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 58 987 50 995 52 338
Patent 1 240 1 042 1 186
Materiella anläggningstillgångar 810 920 912
Andelar i koncernföretag 45 50 45

Summa anläggningstillgångar 61 082 53 007 54 481

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 165 290 193
Aktuell skattefordran 347 192 26
Övriga fordringar 657 479 469
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 393 1 200 1 198

Summa kortfristiga fordringar 2 562 2 161 1 886

Kassa och bank 102 239 136 811 129 646
Summa omsättningstillgångar 104 801 138 972 131 532

Summa tillgångar 165 883 191 979 186 013

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 56 330 48 140 49 626

Fritt eget kapital

Överkursfond 258 012 258 013 258 013
Balanserat resultat -157 676 -126 403 -127 889
Periodens resultat -18 920 -17 384 -23 083

Summa eget kapital 157 154 181 774 176 075

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 141 1 220 1 827
Aktuella skatteskulder 0 0 0
Övriga skulder 719 1 161 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 868 7 823 7 290

Summa kortfristiga skulder 8 728 10 205 9 938

Summa eget kapital och skulder 165 883 191 979 186 013
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Kassaflödesanalys för moderbolaget jul-sep jan-sep Helår

TSEK 2022 2021 2022 2021 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -5 636 -5 594 -18 920 -17 384 -23 083

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 141 127 418 375 510

Betald inkomstskatt -58 -47 -320 -251 -85

-5 553 -5 514 -18 822 -17 260 -22 657

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 726 1 409 -355 -348 -240

Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder -734 249 -1 210 2306 2 039

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 560 -3 856 -20 386 -15 302 -20 858

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 169 -2 381 -6 861 -6 793 -8 328

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 -159 -89 -164

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 169 -2 381 -7 020 -6 883 -8 492

Finansieringsverksamheten

Emissionskostnader 0 0 0 1 804 1 804

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 1 804 1 804

Periodens kassaflöde -7 729 -6 238 -27 406 -20 381 -27 546

Likvida medel vid periodens början 109 968 143 049 129 646 157 192 157 192

Likvida medel vid periodens slut 102 239 136 811 102 239 136 811 129 646

jul-sep jan-sep Helår

Antal aktier 2022 2021 2022 2021 2021

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

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 97 131 608 97 131 608 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 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 tredje kvartalsrapporten. 

Koncernen tillämpar IFRS 16 leasingavtal från och med 1 januari 
2019. Från och med kvartal tre tillämpar moderbolaget inte IFRS 
16 i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Beskrivningen av 
IFRS 16 och effekterna av övergången av denna standard framgår 
i sammandrag nedan. 
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 koncernens resultaträkning medför att övriga externa 
kostnader minskar medan avskrivning och övriga finansiella 
kostnader ökar. Resultateffekten under tredje kvartalet 2022 
uppgår till 42 TSEK (61) 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

SpectraCure har under tre dagar deltagit vid Urologidagarna 
i Malmö, en konferens som samlar Sveriges urologer, 
urologisköterskor och forskare. I SpectraCures monter har 
Q-PRO® systemet demonstrerats, metoden interstitiell 
fotodynamisk tumörterapi (interstitiell PDT) presenterats och 
information har givits om den pågående kliniska studien.
SpectraCure har under fem år innehaft rollen som industriell 
partner i ett forskningsprojekt som drivits tillsammans med 
en forskargrupp på Fysiska institutionen vid Lunds universitet 
och som erhållit forskningsanslag från WACQT (Wallenberg 
Centre for Quantum Technology). Styrelsen i SpectraCure 
har nu beslutat att bolaget går in som största ägare i bolaget 
Deep Light Vision AB som grundats för att vidareutveckla och i 
framtiden kommersialisera den uppfinning som forskargruppen 
har arbetat med under projektet.

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 39 TSEK (135) och 
nio månader 189 TSEK (552) avseende administrativa 
tjänster. Kostnader från Lumito AB uppgick till i kvartalet 
till 0 TSEK (10) och nio månader 0 TSEK (108), avseende 
tjänster för kvalitetsfrågor. 

 » Intäkter från Cardeon AB, kvartalet om 0 TSEK (24) och 
nio månader 0 TSEK (243) avseende administrativa tjänster. 
Kostnader från Cardeon AB uppgick till i kvartalet 74 
TSEK (138) och nio månader till 322 TSEK (338), avseende 
affärsutveckling samt IT tjänster. 

 » Intäkter från Prolight Diagnostics AB, kvartalet om 0 
TSEK (17) och nio månader 111 TSEK (150), avseende 
administrativa tjänster. 

 » Intäkter från NanoEcho AB, kvartalet om 319 TSEK (353) 
och nio månader 992 TSEK (1 247) avseende hyres- och 
administrativa tjänster. Kostnader från NanoEcho AB uppgick 
till i kvartalet 139 TSEK (138) och nio månader till 504 
TSEK (338), avseende hårdvaruutveckling samt CMO/CCO 
tjänster.

 » Kostnader från styrelseledamoten Homer Pien har 
utbetalats under kvartalet med 16 TSEK (0) och nio 
månader 64 (0) TSEK avseende överenskomna rådgivnings- 
och konsultkostnader utöver styrelsearvode. 

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 osäkerhetsfaktorer som SpectraCure bedömer 
ha störst påverkan på dess resultat är utveckling, regulatoriska 
förutsättningar, kommersialisering och licensiering, immateriella 
rättigheter och andra skyddsformer.
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 genom-
snittligt antal aktier under perioden. 

Soliditet: Eget kapital på balansdagen dividerat med balansom-
slutningen på balansdagen.
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Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2022.



 

 

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 2022 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 17 november 2022 

 

KPMG AB KPMG AB 

  

  

  

Jonas Nihlberg Tobias Lindberg  

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig revisor  
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