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DELÅRESRAPPORT  
1/4-30/6 2020

DE KLINISKA STUDIERNA, DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH ORGANISATIONS- 
BEREDSKAPEN FÖR ATT MARKNADSLANSERA INDITREAT® UTVECKLAS POSITIVT

2cureX går vidare med sina kliniska studier på kolorektal cancer, äggstockscancer och cancer i bukspottkörteln. 
Trots fördröjningar orsakade av covid-19-pandemin så planerar 2cureX fortfarande att lansera IndiTreat® under 
2020. För att under-stödja marknadsstrategin så har vi etablerat vårt första kliniska partnerskap med ett större  
sjukhus i Sverige (Skånes universitetssjukhus) samt tecknat distributörsavtal för Portugal och Spanien. Early Access- 
programmet har bekräftat att det finns ett stort behov och en stark önskan från läkare att få tillgång till ett test 
baserat på funktionell precisionsmedicin i den dagliga praktiken. 2cureX kommer att dra fördel av denna efter- 
frågan i sin kommande marknadslansering. 2cureX konkurrensfördel understryks av att vi under innevarande  
kvartal mottagit tre stora internationella bidrag.

2cureX upprätthåller sin starka finansiella ställning och avslutar andra kvartalet med en kassa på 30 MSEK. Under 
första veckan i juli 2020 tillfördes 2cureX likviden från en riktad emission vilket ökade kassan med 40 MSEK.  

(KSEK) om inget annat anges
Q2 2020 
1/4-30/6

Q2 2019 
1/4-30/6

Q1-Q2 2020
1/1-30/6

Q1-Q2 2019
1/1-30/6

2019
1/1-31/12

Nettoomsättningen 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 3 408 2 299 6 011 4 586 11 982

Resultatet efter finansiella poster -3 568 -3 122 -4 797 -5 035 -9 411

Resultatet per aktie* -0,25 -0,26 -0,34 -0,41 -0,68

Soliditeten** 71% 81% 71% 81% 74%

Kassa och bank 30 070 34 105 30 070 34 105 33 720

Genomsnittligt antal aktier 12 420 000 11 214 396 12 420 000 10 784 586 11 609 014

Antal aktier i slutet av perioden 12 420 000 12 420 000 12 420 000 12 420 000 12 420 000

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.  
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
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Väsentliga händelser under Q2 2020:

 •   I april inledde 2cureX ett kliniskt partnerskap med 
Skånes universitetssjukhus, det första med ett större 
sjukhus i Sverige.

 
 •    I april mottog 2cureX tillsammans med den  

kliniska samarbetspartnern Universitetskliniken 
Hamburg-Eppendorf ett bidrag om 810 000 euro 
från det tyska utbildnings- och forskningsministe-
riet, BMBF, för att anpassa IndiTreat till att vägleda 
immunterapi för patienter med äggstockscancer.

 •   I april mottog 2cureX tyska dotterbolag tillsammans 
med Hahn-Schickard i Freiburg ett bidrag från tyska 
BMBF om 1 MEUR som understöd till den rådande 
strategin för att automatisera IndiTreat®-testet.

 •   I maj undertecknade 2cureX ett distributörsavtal 
med Lab52 som ett led i kommersialiseringen av 
IndiTreat® i Portugal och Spanien.

 •   I juni etablerade 2cureX ett samarbete med  
Scandion Oncology A/S och Erasmus Medical  
Centre i Rotterdam inom läkemedelsresistens hos 
bröstcancerpatienter. Projektet finansieras av ett 
bidrag från Eurostars om 800 000 euro.

 •   I juni erhöll 2cureX den tredje utbetalningen från 
SME-instrumentet inom EU:s Horisont 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 •   En extra bolagsstämma i juli beslutade att ändra  
styrelsens sammansättning och att bemyndiga  
styrelsen att utöka aktiekapitalet.

 •   I juli utökade 2cureX styrelsen till att inkludera  
VD Michael Lutz och professor, MD och  
VD Nils Brünner.

 •   I juli slutförde 2cureX en massivt övertecknad  
riktad nyemission om cirka 40 MSEK. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ole Thastrup VD 
E-post: ot@2curex.com 
Mobiltelefon: +45 2211 5399

www.2curex.com
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UTTALANDE FRÅN VD
Covid-19 till trots har det andra kvartalet 2020 utvecklats i positiv riktning. 2cureX har bara påverkats 
av pandemin i mindre utsträckning, och under kvartalet har vi lagt vårt fokus på förberedelserna för 
den kommande marknadslanseringen av IndiTreat®-testet under andra halvåret 2020.   

Positiv utveckling för de kliniska studierna

Covid-19 har inneburit vissa förseningar vad gäller patientrekryteringen till våra kliniska studier. Jag 
kan dock glädjande nog stå kvar vid bedömningen att den sista patienten i den pågående studien på 
metastaserande kolorektal cancer kommer att skrivas in under Q3 2020 och att resultaten kommer 
att publiceras under Q1 2021. Studien på kolorektal cancer är en interventionsstudie som utförs vid 
Universitetssjukhuset i Vejle i Danmark. Läkemedelsbehandlingarna för de ingående patienterna vägleds 
av resultaten från IndiTreat®-testet, och efter åtta veckors behandling utvärderas utfallet med hjälp av 
datortomografi och tillhörande RECIST analys.

Vi utökar vidare omfattningen av vår studie på äggstockscancer, som genomförs i samarbete med  
Rigshospitalet i Köpenhamn, till att även innefatta testning av läkemedelskänslighet vid malign ascites. 
Patienter med långt framskriden äggstockscancer har ofta fått en uppbyggnad av vätskefyllda cancer- 
celler (malign ascites) i buken. Jämfört med kirurgi eller biopsi från solida tumörer är en transabdominell 
punktion för att samla in ascites för efterföljande IndiTreat®-analys ett minimalinvasivt och patientvänligt 
ingrepp. Vi (liksom våra samarbetssjukhus) ser därför stor potential i att erbjuda IndiTreat®-testet i den 
här versionen till patienter med äggstockscancer.  

Anpassning för att möta en växande efterfrågan  
på IndiTreat för ytterligare cancerformer

Vårt Early Access-program (tidigare ”pre-launch”), som genomfördes under våren 2020, stärkte vår  
uppfattning att det finns en stark önskan att kunna använda ett test baserat på funktionellt precisions- 
medicin – som IndiTreat® – för att planera behandlingen av ett antal cancerformer. Vissa sjukhus  
uttryckte också att det vore eftertraktat om fler cancerformer kunde inkluderas i målgruppen för  
IndiTreat® och bad oss undersöka möjligheten att utföra IndiTreat®-testning decentraliserat. 

Vi har därför under Q2 2020 beslutat att prioritera våra kliniska aktiviteter inom äggstocks- och  
bukspottskörtelcancer och samtidigt skynda på utvecklingen av en immunterapiversion av IndiTreat®.  
Till stöd för detta har vi ett bidrag från BMBF om 1 MEUR.

Dessutom har vi ägnat oss åt att decentralisera IndiTreat®-testningen, vilket inbegriper ett samarbete 
med Hahn-Schickard-institutet Freiburg och avdelningen för mikrosystemteknik (IMTEK) vid Freiburgs 
universitet för att automatisera analysplattformen för IndiTreat®. De här samarbetena har också  
finansiellt stöd i form av ett bidrag från BMBF om 1 MEUR.

Ytterligare kommersiella partnerskap

Vi har under andra kvartalet stärkt vår kommersiella närvaro i Portugal och Spanien genom att teckna ett 
distributörsavtal med Lab52. 

Nyckeln till vår affärsmodell är att ha folk ute på fältet på de flesta europeiska marknaderna. Det kommer 
i första hand att åstadkommas genom partnerskap med distributörer av medicintekniska produkter. 
Under de kommande kvartalen kommer listan på sådana partnerskap att växa sig längre.

Vid slutet av det senaste kvartalet tillkännagav vi också att vi ingått ett samarbete med danska Scandion 
Oncology och nederländska Erasmus Medical Centre för att förbättra utfallet vid behandlingsresistent 
bröstcancer. Det är ett samarbete som finner oerhört spännande. Syftet med projektet är dels att utröna 
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huruvida läkemedelskandidaten SCO-101 kan lindra antiöstrogenresistens vid bröstcancer, dels att  
påvisa hur IndiTreat® kan användas för att stratifiera bröstcancerpatienter i kliniska studier. Projektet är  
dessutom i linje med vår strategi att etablera IndiTreat för fler cancerformer.

Förstärkning av styrelsen och riktad nyemission

I linje med vår strategi och med förberedelserna för att lansera IndiTreat, har vi i början av juli utökat vår 
styrelse med Michael Lutz och Nils Brünner. Vi har även slutfört en riktad nyemission om 40 MSEK – se 
pressmeddelandena från 3 och 6 juli.
 
Michael Lutz är en erfaren entreprenör inom internationell bioteknik, och Nils Brünner är onkolog med 
omfattande erfarenhet som läkare, cancerforskare och bioteknikentreprenör, till exempel i Scandion 
Oncology. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Michael och Nils som utan tvivel kommer att bidra 
till företaget med viktig kunskap och erfarenhet.

Vi är verkligen glada över att vi har åstadkommit detta, vilket lägger en stark grund för kommersiali- 
seringen av IndiTreat® och 2cureX fortsatta utveckling och tillväxt. 

Stark finansiell ställning

2cureX finansiella ställning är stark, med 30 MSEK i kassan vid periodens utgång och ytterligare  
40 MSEK från den riktade nyemissionen i juli 2020. 

Den huvudakliga utgiftsposten under andra kvartalet 2020 var, som förväntat, den fortsatta kliniska  
valideringen av IndiTreat. Utgifterna och resultatet för andra kvartalet 2020 ligger i linje med våra  
planer och förväntningar. 

En av kvartalets höjdpunkter har varit vår förmåga att attrahera offentliga bidrag som understödjer  
våra kliniska och kommersiella aktiviteter. Två bidrag från BMBF tillför över 2 MEUR tillsammans till  
vår immunterapi- och automatiseringsstrategi, och öppnar samtidigt för nätverkande och attraktiva  
partnerskap. Det strategiska partnerskapet inom bröstcancer stöds av ett bidrag från Eurostars  
och utgör ännu ett gott exempel på ett samarbetsprojekt där de kliniska och kommersiella  
perspektiven är avsevärda. 

Övriga rörelseintäkter för andra kvartalet 2020 uppgår till 3 408 KSEK, vilket avspeglar den ansträngning 
som 2cureX har gjort inom ramarna för de pågående projekt som stöds av offentliga bidrag.

COVID-19

Covid-19-pandemin har fortsatt under andra kvartalet 2020, och de globala konsekvenserna har varit 
förödande. För att garantera säkerheten för våra anställda och partners anpassade 2cureX verksamheten 
i Köpenhamn och Hamburg till den nya verkligheten i början av mars. Vi räknar med att arbeta hemifrån i 
den omfattning det är möjligt även under Q3, och de flesta interna och externa möten kommer att hållas 
digitalt. På laboratorierna har de anställda arbetat i skift och alla patienttester från våra samarbetssjuk-
hus har därmed kunnat ombesörjas.

Pandemin har emellertid haft viss påverkan på 2cureX kliniska studier under kvartalet, i form av smärre 
förseningar av patientrekryteringen. Våra distributörer har inte heller kunnat schemalägga besök till 
sjukhus. Situationen har förbättrats från och med juni, då sjukhusen började öppna upp för normaliserad 
samverkan med yttre aktörer. 
 
Jag vill tacka våra anställda, partners och patienter för de avgörande bidrag de lämnat på 2cureX resa för 
att förbättra utfallet för cancerpatienter med hjälp av individanpassad behandling. 
 
I wish to thank 2cureX´s employees, partners, and patients for their essential contribution to 2cureX´s 
journey towards improving cancer patient outcome with the help of individualizing treatment. 
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KORT OM 2CUREX
2cureX är ett MedTech-företag som har utvecklat testet IndiTreat® (Individual Treatment Design), 
avsett att individualisera behandlingen av cancerpatienter. 2cureX strävar efter att etablera IndiTreat 
som ett globalt standardverktyg för funktionell precisionsmedicin.   

2cureX grundades 2006 som en spin-off från Carlsberg Research Center i Köpenhamn, med visionen  
att förbättra behandlingseffektiviteten för cancerpatienter. 

Ända sedan grundandet har 2cureX arbetat i nära anslutning till stora cancersjukhus i Norden,  
Tyskland och Storbritannien. Från dag ett har 2cureX haft direktkontakt med patienter och läkare  
för att få så god förståelse som möjligt för det kliniska förloppet och den bästa tänkbara behandlingen 
och vården av cancerpatienter.

Efter en intensiv uppbyggnadsfas under 2019, som inkluderat kliniska prövningar och partnerskaps- 
byggande, förbereder sig nu 2cureX för en kommersialisering av IndiTreat under andra halvåret 2020.

IndiTreat® förutsäger den bästa tänkbara behandlingen för varje patient

2cureX nyckelprodukt är IndiTreat-testet, som gör det möjligt för läkaren att identifiera den  
mest effektiva medicinska behandlingen för varje cancerpatient. 

Testet avslöjar samtidigt eventuella resistenser mot läkemedel hos patienten. Detta är nästan lika viktigt, 
för att kunna undvika den insats i tid, kostnader och risk för biverkningar som en verkningslös behandling 
medför.  IndiTreat är patentskyddat på väsentliga marknader och har godkänd CE-IVD-certifiering vilket 
möjliggör kommersialisering på den europeiska marknaden.

Klinisk validering för kolorektal cancer, äggstockscancer 
och cancer i bukspottkörteln

Kliniska valideringsstudier håller på att genomföras tillsammans med välrenommerade cancersjukhus i 
Danmark, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Studierna kommer att fortlöpande öka validiteten för att 
använda IndndiTreat® till vägledning av behandling.
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2cureX har erhållit CE-IVD-certifiering för IndiTreat®-testet på kolorektal cancer (CRC) och planerar  
att introducera det på den europeiska marknaden under andra halvan av 2020.

Datum för marknadsintroduktion av IndiTreat® vid äggstocks- och bukspottkörtelcancer har  
ännu inte fastställts.

Europeiskt nätverk med globala samarbeten

2cureX har ett väletablerat samarbetsnätverk i Europa och avser att kommersialisera IndiTreat-testet på 
den europeiska marknaden under andra halvan av 2020. Den totala tillgängliga marknaden i Europa för 
IndiTreat-testet, med avseende på de tre cancerformer som 2cureX riktar in sig på, uppskattas vara värd 
12 miljarder kronor. I ett senare skede kommer en marknadslansering i USA och Asien att följa. 

2cureX har kontor och laboratorieanläggningar i Köpenhamn och Hamburg. På båda ställena har vi direkt 
kontakt med stora cancerkliniker. 2cureX har under innevarande kvartal inlett ett automatiseringsprojekt 
som kommer att göra det möjligt att utföra IndiTreat®-testning utanför 2cureX egna analyslaboratorier. 
Det kommer att öppna för en djupare marknadspenetration och ytterligare affärsmodeller. 



– because cancer patients are individuals

7

2cureX

UTVECKLING I SIFFROR UNDER 
DET FÖRSTA HALVÅRET OCH 
ANDRA KVARTALET 2020
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
För mer information om 2cureX:s historiska finansiella ställning 
hänvisas till Bolagets hemsida (www.2curex.com).

Omsättning och rörelseintäkter

Nettoomsättningen under det första halvåret 2020 uppgick till 0 KSEK (0 KSEK) och under det  
andra kvartalet 2020 er nettoomsättning uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). Övriga rörelseintäkter under  
det första halvåret 2020 uppgick till 6 011 KSEK (4 586 KSEK) och under det andra kvartalet uppgår  
övriga rörelseintäkter till 3 408 KSEK (2 299 KSEK).

Finansiell utveckling

Resultatet under det första halvåret 2020 uppgick till -4 236 KSEK (-4 400 KSEK) och -3 087 KSEK  
(-2 863 KSEK) under det andre kvartalet 2020. Periodens resultat har bl.a. påverkats av att utföra  
de kliniska prövningar som har initierats för att validera IndiTreat®-tekniken. En betydande del  
av den kliniska verksamheten stöds av ett EU-bidrag som heter MicroCaT, vilket utgör övriga  
rörelseintäkter i resultaträkningen.   

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 30 juni 2020 uppgick till 30 070 KSEK (34 105 KSEK). Kassaflödet under 
det första halvåret 2020 uppgick till -3 908 KSEK (13 892 KSEK) och 1 547 KSEK (16 895 KSEK) under 
det andra kvartalet 2020. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första halvåret 2020 
uppgick till -3 765 KSEK (-7 953 KSEK) och under det andra kvartalet 2020 uppgick Kassaflödet från den 
löpande verksamheten till 1 620 KSEK (-4 950 KSEK). Den månatliga burn raten uppgår till cirka 1,7 MSEK, 
vilket är i enlighet med förväntningar.

Soliditet

Koncernens soliditet per den 30 juni 2020 uppgick till 71 % (81 %).

Aktien

Det finns ett aktieslag i 2cureX AB (publ). Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth  
Market under symbolen ”2CUREX”. Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier till 12 420 000 stycken 
(12 420 000 stycken). Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet 2020 uppgick till 12 420 000 
stycken (11 214 396 stycken).   

Personaloptioner

Vid årsstämman den 28 maj 2018 beslutades om ett optionsprogram av serie 2018/2020 respektive 
2018/2021 till anställda och nyckelpersoner inom koncernen. Personaloptionerna, som totalt uppgår 
till 360 000 stycken, kan under perioden 28 maj 2020 till och med 28 september 2020 respektive 1 april 
2021 till och med 28 september 2021 nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i 2cureX AB. Varje 
option ger rätt att teckna 1 aktie till en teckningskurs om 8,86 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar 
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Bolagets aktiekapital med 36 000 SEK. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor 
i samband med emissioner mm. Koncernens resultat har under det första halvåret 2020 påverkats med 
kostnader om 500 KSEK (355 KSEK) i form av personalkostnader.

Principer för delårsrapportens upprättande

2cureX AB tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1  
(K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. 
Kommande rapporter är planerade enligt följande:

• Delårsrapport Q3, 2020  26/11-2020
• Bokslutskommuniké, 2020 28/2-2021
 

2CUREX DELTAR PÅ 
ESMO VIRTUAL CONGRESS 2020 
                      
19 – 21 September 2020
(Utställning 14 september till 18 oktober 2020)
 
VI SER FRAM EMOT ATT LANSERA INDITREAT  
TILL VÄRLDENS LEDANDE ONKOLOGER.
 
Håll ögonen öppna – vi kommer att publicera  
nyheter från kongressen löpande på   
www.2curex.com/ESMO2020
 
Med fler än 25,000 medlemmar representerar  
ESMO onkologer från över 160 länder, där ESMO  
är referenspunkt för onkologisk utbildning  
och information. 

För mer information:   
https://www.esmo.org/ 
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AVLÄMNANDE AV 
DELÅRSRAPPORT
Landskrona, den 27 augusti, 2020
2cureX AB

STYRELSEN

Povl-André Bendz
Styrelseordförande

Camilla Huse Bondesson
Styrelseledamot

Michael Lutz
Styrelseledamot

Ole Thastrup
Styrelseledamot och VD

Jørgen Drejer
Styrelseledamot

Nils Brünner
Styrelseledamot

Certified Adviser 
Redeye AB
Telefon:  +46 8 121 576 90
E-post:  certifiedadviser@redeye.se
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(KSEK) 
Q2 2020 
1/4-30/6

Q2 2019 
1/4-30/6

Q1-Q2 2020 
1/1-30/6

Q1-Q2 2019 
1/1-30/6

2019 
1/1-31/12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 3 408 2 299 6 011 4 586 11 982

Summa rörelsens intäkter 3 408 2 299 6 011 4 586 11 982

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2 219 -2 160 -4 373 -3 608 -9 376

Personalkostnader -3 375 -3 010 -6 305 -5 507 -10 919

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

-94 -110 -185 -211 -436

Summa rörelsens kostnader -5 688 -5 280 -10 863 -9 326 -20 731

Rörelseresultat -2 280 -2 981 -4 852 -4 740 -8 749

Finansiella poster -1 288 -141 55 -295 -662

Resultat före skatt -3 568 -3 122 -4 797 -5 035 -9 411

Skatt 1) 481 259 561 635 1 478

Periodens resultat -3 087 -2 863 -4 236 -4 400 -7 933

Resultat per aktie (SEK) -0,25 -0,26 -0,34 -0,41 -0,68

Genomsnittligt antal aktier 12 420 000 11 214 396 12 420 000 10 784 586 11 609 014

Antal aktier vid periodens slut 12 420 000 12 420 000 12 420 000 12 420 000 12 420 000

1) Posten avser skattelättnader i dotterföretag avseende FoU-arbete.

FINANSIELL ÖVERSIKT
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN
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(KSEK) 
Q1-Q2 2020 

1/1-30/6
Q1-Q2 2019 

1/1-30/6
2019 

1/1-31/12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 981 1 225 1 015

Summa anläggningstillgångar 981 1 225 1 015

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 3 387 3 520 3 106

Kassa och bank 30 070 34 105 33 720

Summa omsättningstillgångar 33 457 37 625 36 826

Summa tillgångar 34 438 38 850 37 841

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 1 242 1 242 1 242

Övrigt tillskjutet kapital 38 023 38 023 38 023

Annat eget kapital -10 625 -3 220 -3 256

Periodens resultat -4 236 -4 400 -7 933

Summa eget kapital 24 404 31 645 28 076

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 2) 10 034 7 205 9 765

Summa kortfristiga skulder 10 034 7 205 9 765

Summa eget kapital och skulder 34 438 38 850 37 841

2) Posten inkluderar förutbetalt bidrag från EU uppgående till 7 120 KSEK (5 150 KSEK).

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERN 

(KSEK) 
Q2 2020 
1/4-30/6

Q2 2019 
1/4-30/6

Q1-Q2 2020 
1/1-30/6

Q1-Q2 2019 
1/1-30/6

2019 
1/1-31/12

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 1 620 -4 950 -3 765 -7 953 -7 864

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten -73 0 -143 0 -20

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 0 21 845 0 21 845 21 845

Periodens kassaflöde 1 547 16 895 -3 908 13 892 13 961

Likvida medel vid periodens början 30 018 17 167 33 720 20 063 20 063

Valutakursdifferens i likvida medel -1 495 43 258 150 -304

Likvida medel vid periodens slut 30 070 34 105 30 070 34 105 33 720
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – KONCERN

1/1-2019 – 31/12-2019 

 

(KSEK) Aktiekapital
Övrigt till- 

skjutet kapital
Annat eget 

kapital Årets resultat Totalt

Vid periodens början  
(1/1-2020) 1 242 38 023 -3 256 -7 933 28 076

Disposition av 
föregående års resultat

-7 933 7 933 0

Tilldelning av personaloptioner 494 494

Omräkningsdifferens 70 70

Periodens resultat -4 236 -4 236

Vid periodens slut  
(30/6-2020)

1 242 38 023 -10 625 -4 236 24 404

1/1-2020 – 30/6-2020 

 

(KSEK) Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Annat eget 

kapital Årets resultat Totalt

Vid periodens början 
(1/1-2019) 1 035 16 385 3 465 -7 264 13 621

Disposition av  
föregående års resultat -7 264 7 264 0

Nyemission 207 24 529 24 736

Emissionskostnader -2 891 -2 891

Tilldelning av personaloptioner 316 316

Omräkningsdifferens 227 227

Periodens resultat -7 933 -7 933

Vid periodens slut   
(31/12-2019)

1 242 38 023 -3 256 -7 933 28 076
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERBOLAG 

(KSEK)
Q2 2020 
1/4-30/6

Q2 2019 
1/4-30/6

Q1-Q2 2020 
1/1-30/6

Q1-Q2 2019 
1/1-30/6

2019 
1/1-31/12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -680 -670 -961 -971 -1 694

Personalkostnader 0 -36 0 -36 -265

Summa rörelsens kostnader -680 -706 -961 -1 007 -1 959

Rörelseresultat -680 -706 -961 -1 007 -1 959

Finansiella poster -211 -333 -23 -333 42

Resultat före skatt -891 -1 039 -984 -1 340 -1 917

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -891 -1 039 -984 -1 340 -1 917

 

(KSEK) 
Q1-Q2 2020 

1/1-30/6
Q1-Q2 2019 

1/1-30/6
2019 

1/1-31/12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 27 848 5 000 27 376

Summa anläggningstillgångar 27 848 5 000 27 376

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 175 913 298

Kassa och bank 1 628 30 762 2 534

Summa omsättningstillgångar 1 803 31 675 2 832

Summa tillgångar 29 651 36 675 30 208

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 1 242 1 242 1 242

Överkursfond 42 223 42 223 42 223

Balanserat resultat -13 069 -11 629 -11 646

Periodens resultat -984 -1 340 -1 917

Summa eget kapital 29 412 30 496 29 902

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 239 6 179 306

Summa kortfristiga skulder 239 6 179 306

Summa eget kapital och skulder 29 651 36 675 30 208

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERBOLAG
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – MODERBOLAG 

(KSEK) 
Q2 2020 
1/4-30/6

Q2 2019 
1/4-30/6

Q1-Q2 2020 
1/1-30/6

Q1-Q2 2019 
1/1-30/6

2019 
1/1-31/12

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten -436 -4 963 -906 -5 377 -1 206

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten 0 0 0 0 -32 399

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 0 21 845  0 21 845 21 845

Periodens kassaflöde -436 16 882 -906 16 468 -11 760

Likvida medel vid periodens början 2 064 13 880 2 534 14 294 14 294

Likvida medel vid periodens slut 1 628 30 762 1 628 30 762 2 534
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1/1-2020 – 30/6-2020 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAG

1/1-2019 – 31/12-2019 

(KSEK) Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

Vid periodens början  
(1/1-2019) 1 035 20 585 -516 -11 446 9 658

Disposition av  
föregående års resultat -11 446 11 446 0

Nyemission 207 24 529 24 736

Emissionskostnader -2 891 -2 891

Tilldelning av personaloptioner 316 316

Periodens resultat -1 917 -1 917

Vid periodens slut  
(31/12-2019)

1 242 42 223 -11 646 -1 917 29 902

 

(KSEK) Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

Vid periodens början  
(1/1-2020) 1 242 42 223 -11 646 -1 917 29 902

Disposition av  
föregående års resultat -1 917 1 917 0

Tilldelning av personaloptioner 494 494

Periodens resultat -984 -984

Vid periodens slut  
(30/6-2020)

1 242 42 223 -13 069 -984 29 412
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