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Sammanfattning av delårsrapport
Med ”Bolaget” eller ”2cureX” avses koncernen bestående av 2cureX AB med organisationsnummer 559128-0077 och dess
helägda danska rörelsedrivande dotterbolag 2cureX A/S med CVR-nummer 29418888 samt 2cureX A/S:s tyska dotterbolag
2cureX GmbH med handelsregisternummer HRB 137736. Med 2cureX AB avses 2cureX AB med organisationsnummer
559128-0077. Med “First North” avses Nasdaq Stockholm First North. Verksamheten i 2cureX AB, koncernens moderbolag
inleddes 2017-10-04. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen uppvisas.

Första kvartalet (2019-01-01 till 2019-03-31) – koncern
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 913 KSEK (-2 944 KSEK).
Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 SEK (-0,28 SEK).
Soliditeten** uppgick till 57 % (53 %).
Kassa och bank uppgick till 17 167 KSEK (30 675 KSEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2019:
10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 mars 2019: 10 350 000 aktier.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det första kvartalet 2019
•

2cureX stärker i mitten av januari 2019 organisationen genom att rekrytera Carit J. Andersen som CFO för Bolaget.

•

2cureX presenterar i slutet av februari 2019 att Bolagets första kliniska prövning där IndiTreat® vägleder
behandlingen har uppnått både den primära och sekundära slutpunkten vid en interimanalys. Av åtta patienter
behandlade enligt IndiTreat® testresultat upplevde fem patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter
inledd behandling.

•

2cureX utvidgar i mitten av mars 2019 verksamheten till förebyggande cancermedicin genom att tillsammans med
Universitetssjukhuset Bispebjerg (Köpenhamn, Danmark) lansera en genomförbarhetsstudie för att använda
IndiTreat®-testet i syfte att identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan förebygga cancerprekursorer
(adenom) att utvecklas till fullutvecklad kolorektalcancer.

•

2cureX publicerar i mitten av mars 2019 kallelse till extra bolagsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut
finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.2curex.com).

•

2cureX erhåller i slutet av mars 2019 Notice of Allowance från det amerikanska patentverket gällande patentet
“Identifying compounds modifying a cellular phenotype”, vilket sedan tidigare är godkänt på den europeiska
marknaden. Det amerikanska patentet kommer att vara giltigt till tidigast juli 2035.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

2cureX håller i början av april 2019 extra bolagsstämma. Kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns
tillgänglig på Bolagets hemsida (www.2curex.com).

•

2cureX offentliggör i början av april 2019 kommersiellt samarbete med Gibson Oncology LLC, USA. 2cureX kommer
att använda sin IndiTreat®-teknologi för att rangordna kolorektalcancerpatienter (CRC) avseende deras känslighet
för anticancerläkemedlet LMP400.

•

2cureX meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 april 2019, har beslutat
att genomföra en företrädesemission av aktier som kan tillföra Bolaget högst cirka 24,7 MSEK före
emissionskostnader.
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VD Ole Thastrup har ordet
Vi har rivstartat 2019 och under årets första tre månader har vi hunnit åstadkomma flera
värdedrivande aktiviteter. Vi har bl.a. stärkt organisationen genom rekrytering av en CFO,
presenterat framgångsrika interimsresultat från den pågående valideringsstudien inom
kolorektalcancer och härutöver utvidgat verksamheten till att vara operativ inom förebyggande
cancermedicin. Parallellt med detta har vi fortlöpt med våra förberedande aktiviteter inför
marknadslanseringen av IndiTreat®. Det känns mycket spännande att ha åstadkommit
ovanstående aktiviteter och jag ser fram emot att se den fortsatta utvecklingen under året. Nedan
berättar jag mer ingående om årets första kvartal och min syn på vägen framåt.
När 2cureX noterades under slutet av 2017 var IndiTreat® endast inriktat på kolorektalcancer.
Potentialen i produkten är emellertid omfattande och vi har därför i samarbete med kliniska
partners utökat det kliniska programmet till äggstockscancer och bukspottkörtelcancer. I mars
2019 nådde vi ytterligare en milstolpe genom att tillsammans med en klinisk partner inleda en
genomförbarhetsstudie inom förebyggande cancermedicin i syfte att identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan
förebygga cancerprekursorer (adenom) att utvecklas till fullutvecklad kolorektalcancer. Jag tror att förebyggande
cancermedicin kommer att bli ett stort fokusområde i framtiden. Jag förutser därför användningen av IndiTreat® i stora
screeningsprogram för att välja rätt förutsägbar behandling för den enskilda adenompatienten som en mycket attraktiv ny
affärsmöjlighet för 2cureX.
Att vi sedan notering har lanserat kliniska studier i tre stora cancerindikationer samt utvidgat verksamheten till förebyggande
cancermedicin understryker att IndiTreat® har stor potential och är användbart inom flera olika cancerindikationer. Lika
viktigt är att våra kliniska partners har ett stort förtroende och engagemang. Samtliga av våra kliniska studier är
prövarinitierade, vilket innebär att de delfinansieras av deltagande sjukhus. Detta innebär dels att vi kan bedriva vår kliniska
utveckling kostnadseffektivt och dels att vi arbetar direkt med dedikerade onkologer, som genom deltagande vid konferenser
och vetenskapliga artiklar kommer att bistå i att marknadsföra IndiTreat® mot andra sjukhus.
I slutet av februari 2019 presenterade vi interimsresultat från valideringsstudien inom kolorektalcancer och resultaten visade
att vi nått både den primära och sekundära slutpunkten. 60 % av patienterna som behandlats enligt IndiTreat® testresultat
upplevde progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling, vilket skall jämföras med 20 % PFS vid
standardbehandling. Patienterna inkluderade i den pågående studien har en mycket dålig prognos och att visa att IndiTreat®
ökar behandlingseffektiviteten för denna svårt sjuka patientgrupp är mycket uppmuntrande. Att nå både den primära och
sekundära slutpunkten vid denna halvtidsutvärdering understryker vår tro på IndiTreat®-teknologin och innebär att vi i
samarbete med prövaren fortlöper studien mot slutsats. De positiva data från den pågående studien inom kolorektalcancer
ökar även våra förväntningar på de andra IndiTreat®-studierna inom äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.
Som tidigare nämnt är vi i full flärd med att förbereda den kommersiella lanseringen av IndiTreat®. Vi arbetar därför
målinriktat med att skapa ett starkt patentskydd kring teknologin och testet. I slutet av mars 2019 erhöll vi ett Notice of
Allowance från det amerikanska patentverket, vilket stärkte vårt immateriella skydd ytterligare. Att vi har erhållit starkt
patentskydd av IndiTreat®-testet stärker vår position i kommersiella diskussioner och ökar även vår attraktivitet för
potentiella partners att lansera IndiTreat® på nya marknader. Det solida patentskyddet är dessutom viktigt när vi etablerar
nya partnerskap med kliniska institutioner.
Att intresset för IndiTreat® är omfattande och att bolag och akademi är intresserade av analysverktygets funktioner
understryks av att vi i april 2019 etablerade ett kommersiellt samarbete med amerikanska Gibson Oncology LLC, vilket är ett
privatägt bolag som bl.a. utvecklar anticancerläkemedlet LMP400. Vi kommer inom ramen för vårt samarbete att använda
IndiTreat®-teknologin för att rangordna kolorektalcancerpatienter (CRC) avseende deras känslighet för anticancerläkemedlet.
Vi har redan genomfört ett test på nio patienters kolorektalcancerprov och genom detta visat att IndiTreat®-teknologin kan
rangordna patienter baserat på känslighet för LMP400. I samarbete med Gibson Oncology kommer vi således genomföra
IndiTreat®-testet med ett nytt läkemedel som ännu inte har godkänts. Detta öppnar upp en ny spännande väg för 2cureX.
Kommande verksamhetsår kommer att bli mycket intressanta för 2cureX med flera värdedrivande aktiviteter. I syfte att ta
tillvara det omfattande kliniska intresset kring IndiTreat® samt finansiera kommersiell lansering av IndiTreat®, beslutade
styrelsen i slutet av april 2019 att genomföra en företrädesemission om cirka 24,7 MSEK. Emissionslikviden är tilltänkt att
finansiera hela marknadsintroduktionen, slutförande av de kliniska valideringsstudierna samt etablering av kommersiella
testcenter i de länder där vi planerar försäljning. Jag inbjuder samtliga aktieägare att investera i företrädesemissionen och
fortsätta vara ett stöd för vår verksamhet.
Ole Thastrup
VD, 2cureX AB
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Om 2cureX
Koncernförhållande och aktieinnehav
2cureX AB har ett helägt dotterbolag i form av 2cureX A/S. All verksamhet sker i 2cureX A/S och dess tyska dotterbolag 2cureX
GmbH, varpå 2cureX AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget 2cureX A/S. 2cureX A/S äger 100 procent av
aktierna i 2cureX GmbH. Utöver ovanstående äger 2cureX AB inte några andelar i andra företag.

Affärsidé
2cureX affärsidé är att erbjuda kliniker möjlighet att på förhand undersöka vilka cancerläkemedel som har bäst respons på
respektive cancerpatient genom den egenutvecklade och patenterade metoden IndiTreat®.

Affärsmodell
2cureX avser sälja IndiTreat® kommersiellt och ta en avgift per genomfört test. Bolaget har för avsikt att etablera siter i de
länder Bolaget är verksamt och därigenom ha laboratorium på de marknader Bolaget agerar. Biopsier sänds till laboratoriet
varpå 2cureX:s personal genomför ex-vivo-testet. Bolaget utvärderar även möjligheter till verksamhet tillsammans med lokala
partners på potentiella marknader i framtiden.

IndiTreat®
IndiTreat® är ett verktyg som hjälper läkare och andra sjukvårdsaktörer att fastställa optimala behandlingsmetoder på
cancerpatienter genom en snabb, effektiv och heltäckande metod. Metoden utgår från en premiss om att varje patient och
cancervävnad är individuell, med en egen bakgrund och kontext som kan påverka utfall och utveckling. Utifrån denna premiss
använder sig IndiTreat® av en del av patientens cancervävnad som sedan prövas mot en rad olika etablerade läkemedel som
tidigare använts för behandling av kolorektalcancer och andra cancerformer. Från ett litet vävnadsprov kan IndiTreat® skapa
ett stort antal mikrotumörer i en 3D ex-vivo-miljö, en extern miljö tänkt att simulera och korrelera med vävnadens naturliga
miljö, för att beprövas mot alla tänkbara behandlingar mot vävnaden. Behandlingar testas i såväl isolerade förhållanden som
i kombination mellan ett stort antal behandlingar.

Nyckelfördelar med IndiTreat®:
•
•
•
•

IndiTreat®s guidade individualiserade behandling ökar effektiviteten av cancerbehandlingar.
Att välja den effektiva behandlingen på förhand ger en uppenbar fördel för patienten
Undvikt resistent behandling sparar patienten från biverkningar och är kostnadseffektivt för samhället.
Enkel implementering av IndiTreat® i sjukhusens arbetsflöde.

IndiTreat® kommer att ge vårdgivare tillförsikt att patienter behandlas
individuellt, för att angripa respektive tumör på
mest effektivt sätt
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IndiTreat® (CRC) – Pågående klinisk studie inom kolorektalcancer (CRC)
2cureX genomför för närvarande en klinisk studie där IndiTreats® potential undersöks på kolorektalcancerpatienter.
Patienterna som deltar i studien har stadium IV kolorektalcancer med metastaser i levern. Patienterna har en mycket dålig
prognos. Från metastaserna i levern (se figur nedan) tas ett litet vävnadsprov (med nålbiopsi) och mikrotumören odlas upp
och testas mot ett stort urval av standard- och off label-läkemedel. Off-label innebär att läkemedlen är godkända, men för
annan cancerindikation. Patienterna som deltar i studien har redan behandlats med standardbehandling utan positiv effekt.
IndiTreat®-testet kunde bekräfta att standardbehandling inte fungerade (se figur nedan).

IndiTreat®-testet inkluderade även ett antal off-label-läkemedel som föreslogs av läkaren (se figur nedan). En av off-labelläkemedlen (Tas-102) visade hög känslighet i den specifika patienten och patienten blev framgångsrikt behandlad med Tas102.

I februari 2019 offentliggjorde 2cureX positiva interimsresultat som visade att både den primära (effektivitet) och sekundära
(tekniska) slutpunkten i studien hade uppnåtts. Av åtta patienter behandlade enligt IndiTreat ® testresultat upplevde fem
patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling, vilket innebär att patienten lever utan att
cancersjukdomen förvärras. I den grupp av patienter som behandlats väglett av IndiTreat ® kunde 2cureX observera att 60 %
av patienterna uppnådde den önskade effekten (primära slutpunkten).
IndiTreat® (OV) – Pågående klinisk studie inom äggstockscancer (OV)
2cureX har under 2018 framgångsrikt överfört IndiTreat®-testet till äggstockscancer. 2cureX genomför för närvarande den
första fasen i en klinisk studie på patienter med äggstockscancer. Studien genomförs i samarbete med Rigshospitalet i
Köpenhamn. I den inledande genomförbarhetsfasen av studien har Rigshospitalet inkluderat totalt 21 patienter med
metastatisk äggstockscancer. 2cureX har framgångsrikt kunnat etablera mikrotumörer från både primär tumör och
metastaser.
IndiTreat® (PC) – Pågående klinisk studie inom bukspottkörtelcancer (PC)
2cureX har under slutet av 2018 utvidgat IndiTreat®-testet till bukspottkörtelcancer. Bukspottkörtelcancer är en av de
vanligaste och mest dödliga cancerformerna globalt. 2cureX genomför tillsammans med Vejle universitetssjukhus en klinisk
valideringsstudie. Den första patienten har framgångsrikt inkluderats i den kliniska studien och patientrekrytering kommer
att pågå till och med december 2020.
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IndiTreat® (PCM) – Pågående klinisk studie inom Preventive Cancer Medicine (PCM)
2cureX har under slutet av Q1 2019 utvidgat verksamheten med en studie som syftar till att visa hur IndiTreat® kan användas
för utvärdering av förebyggande cancermedicin. Bolaget har tillsammans med
Universitetssjukhuset Bispebjerg (Köpenhamn, Danmark) lanserat en genomförbarhetsstudie
för att använda IndiTreat®-testet som en del i det heltäckande screeningprogram gällande
” Combining general screening
kolorektalcancer som pågår i Danmark. EU rekommenderar att samtliga medlemsstater
programmes with innovative
erbjuder screeningprogram för invånare mellan 50-74 år. Data från den danska
tests for drugs that will prevent
screeningprogrammet visar att 2 % av de testade individerna hade adenom med mellan
adenoma reoccurrence and
till hög risk att utvecklas till fullskalig cancer. I Danmark motsvarar detta 6 500 individer
CRC development may have a
och på Europanivå skulle det motsvara cirka 500 000 individer. Studien är prövarinitierad
major impact”
och Universitetssjukhuset Bispebjerg kommer att täcka kostnaderna för koloskopin och
Stefan Gijssels Executive
2cureX kommer att täcka kostnaderna för att genomföra IndiTreat®-testet. 2cureX
Director
of Digestive Cancers
kommer att erhålla adenomvävnadsprover från personer som deltar i det danska
Europe (DICE)
screeningsprogrammet. Patientrekrytering inleds i mars 2019. Universitetssjukhuset
Bispebjerg är ett av de största koloskopicentra i Danmark. Med hjälp av IndiTreat® kommer
2cureX att etablera mikroadenom och testa befintliga (t.ex. COX-hämmare) och nya
prövningsläkemedel kring deras förmåga att förhindra att adenom återkommer och utvecklas till
kolorektalcancer.

Sammanfattning av pågående studier inom långt gången cancer:
Kolorektalcancer – den näst mest
vanliga cancerformen bland kvinnor
och tredje mest vanliga bland män

Äggstockscancer – ”the silent killer”

Bukspottkörtelcancer – den lägsta
överlevnadsgraden

• 21 % diagnosticeras med metastatisk sjukdom
• 30 % av patienterna svarar på första
behandling
• Medianåldern för diagnos är 70 år
• Femårig överlevnadsprognos är 63 %
• 260 000 patienter är årligen tillgängliga för
behandling med IndiTreat®

• 75 % diagnosticeras med metastatisk sjukdom
• 80 % av patienterna kommer i ett senare
skede återkomma och utveckla resistens mot
cancerläkemedel
• Medianåldern för diagnos är 63 år
• Femårig överlevnadsprognos är 46 %
• 51 000 patienter är årligen tillgängliga för
behandling med IndiTreat®

• 50 % diagnosticeras med metastatisk sjukdom
• Femårig överlevnadsprognos är 3 %, lägsta
överlevnadsgraden av samtliga cancerformer
• Medianåldern för diagnos är 70 år
• 66 000 patienter är årligen tillgängliga för
behandling med IndiTreat®

IndiTreat® kliniska produktpipeline:
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Utvecklingsmålsättningar
Nedan presenteras 2cureX målsättningar under de kommande tre verksamhetsåren:
2019:
✓
•
•
•
2020:
•
•
•
•
2021:
•
•
•

Presentera interimsresultat från klinisk studie i kolorektalcancer.
Presentera interimsresultat från klinisk studie i äggstockscancer.
Förlansera IndiTreat® inom kolorektalcancer på utvalda marknader och förbereda marknadslansering.
Utforska/etablera ytterligare anläggningar för tester i Tyskland, Storbritannien och Sverige.
Presentera interimsresultat från klinisk studie i bukspottkörtelcancer.
Presentera interimsresultat från klinisk studie inom förebyggande cancermedicin.
Fullborda det juridiskt föreskrivna certifikatet ISO:13485.
Marknadslansera IndiTreat® i Danmark, Tyskland, Sverige och Storbritannien.
Uppnå positivt kassaflöde för verksamheten på årsbasis.
Uppnå omsättning överstigande 3,5 MEUR.
Marknadsexpandera till Frankrike och Spanien genom dotterbolag eller lokala partners.
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Utveckling i siffror under det första kvartalet 2019
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 kvartalet 2019 uppgick till 0 KSEK (0 KSEK) och övriga rörelseintäkter uppgick till
2 287 KSEK (232 KSEK). Bolaget hade under kvartalet ingen försäljning utan samtliga intäkter är hänförliga till olika bidrag
eller statliga stöd.

Finansiell utveckling
Resultatet för det första kvartalet 2019 uppgick till -1 537 KSEK (-2 944 KSEK). Periodens resultat har bl.a. påverkats av
nyckeldelen av verksamheten, vilket är 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 intäkter i
resultaträkningen.

Likviditet
Koncernens likvida medel per den 31 mars 2019 uppgick till 17 167 KSEK (30 675 KSEK). Kassaflödet under det första kvartalet
2019 uppgick till -2 980 KSEK (10 193 KSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet 2019
uppgick till -2 980 KSEK (10 241 KSEK). Den månatliga burnraten uppgår till cirka -1,0 MSEK, vilket är i enlighet med styrelsens
förväntningar.

Soliditet
Koncernens soliditet per den 31 mars 2019 uppgick till 57 % (53 %).

Aktien
Det finns ett aktieslag i 2cureX AB. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”2CUREX”.
Per den 31 mars 2019 uppgick antalet aktier till 10 350 000 stycken (10 350 000 stycken). Genomsnittligt antal aktier under
det första kvartalet 2019 uppgick till 10 350 000 stycken (10 350 000 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 bolagets aktiekapital med 36 000 SEK. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i
samband med emissioner mm.

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:
•
•
•

Halvårsrapport. 2019
Delårsrapport 3, 2019
Bokslutskommuniké, 2019

2019-08-23
2019-11-22
2020-02-28
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Avlämnande av delårsrapport
Köpenhamn, den 8 maj 2019
2cureX AB
Styrelsen

Povl-André Bendz
Styrelseordförande

Jørgen Drejer
Styrelseledamot

Elisabeth Huse Bondesson
Styrelseledamot

Timm Jessen
Styrelseledamot

Ole Thastrup
Styrelseledamot och VD

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 15
ca@sedermera.se
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Finansiell översikt
Resultaträkning i sammandrag – koncern
(KSEK)

2019-01-01
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

2018-01-01
2018-12-31

0
2 287
2 287

0
232
232

0
7 675
7 675

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

-1 448
-2 498
-101
-4 047

-1 409
-1 700
-71
-3 180

-6 838
-8 842
-431
-16 111

Rörelseresultat

-1 760

-2 948

-8 436

-153

4

-106

-1 913

-2 944

-8 542

376

0

1 278

-1 537

-2 944

-7 264

-0,15
10 350 000
10 350 000

-0,28
10 350 000
10 350 000

-0,70
10 350 000
10 350 000

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt

1)

Periodens resultat
Resultat per aktie (SEK)
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut
1)

Posten avser skattelättnader i dotterföretag
avseende FoU-arbete.
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Balansräkning i sammandrag – koncern
(KSEK)

2019-03-31

2018-12-31

1 303
1 303

1 384
1 384

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 892
17 167
20 059

2 579
20 063
22 642

Summa tillgångar

21 362

24 026

1 035
16 385
-3 664
-1 537
12 219

1 035
16 385
3 465
-7 264
13 621

9 143
9 143

10 405
10 405

21 362

24 026

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

2)

Summa eget kapital och skulder

2)

Posten inkluderar förutbetalt bidrag från EU uppgående
till 6 703 KSEK (8 225 KSEK).
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern
(KSEK)

2019-01-01
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

2018-01-01
2018-12-31

-2 980

10 241

1 150

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-48

-1 198

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

Periodens kassaflöde

-2 980

10 193

-48

Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

20 063
84
17 167

19 985
497
30 675

19 985
126
20 063

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Förändring av eget kapital – koncern
2018-01-01 – 2018-12-31
(KSEK)

Vid periodens början (2018-01-01)
Disposition av föregående års
resultat
Emission av optioner
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Vid periodens slut (2018-12-31)

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital

Årets resultat

Totalt

1 035

16 385

5 953

-3 136

20 237

-3 136
508
140

3 136

-7 264
-7 264

508
140
-7 264
13 621

Annat eget
kapital

Årets resultat

Totalt

3 465

-7 264

13 621

-7 264
135

7 264

0
135
-1 537
12 219

1 035

16 385

3 465

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

1 035

16 385

2019-01-01 – 2019-03-31
(KSEK)

Vid periodens början (2019-01-01)
Disposition av föregående års
resultat
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Vid periodens slut (2019-03-31)

1 035

16 385

13

-3 664

-1 537
-1 537

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag
(KSEK)

2019-01-01
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

2018-01-01
2018-12-31

0
0

0
0

0
0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader

-301
-301

-335
-335

-1 519
-1 519

Rörelseresultat

-301

-335

-1 519

0

0

-9 927

-301

-335

-11 446

0

0

0

-301

-335

-11 446

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter

Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
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Balansräkning i sammandrag – moderbolag
(KSEK)

2019-03-31

2018-12-31

5 000
5 000

5 000
5 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

771
13 880
14 651

584
14 294
14 878

Summa tillgångar

19 651

19 878

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital

1 035
20 585
-11 962
-301
9 357

1 035
20 585
-516
-11 446
9 658

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

10 294
10 294

10 220
10 220

Summa eget kapital och skulder

19 651

19 878

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag
(KSEK)

2019-01-01
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

2018-01-01
2018-12-31

-414

-931

-2 540

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

-414

-931

-2 540

Likvida medel vid periodens början

14 294

16 834

16 834

Likvida medel vid periodens slut

13 880

15 903

14 294

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde
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Förändring av eget kapital – moderbolag
2018-01-01 – 2018-12-31
(KSEK)
Vid periodens början (2018-01-01)
Disposition av föregående års
resultat
Emission av optioner
Periodens resultat
Vid periodens slut (2018-12-31)

Aktiekapital

Överkursfond

1 035

20 585

Balanserat
resultat
0
-1 024

Periodens resultat

Totalt

-1 024
1 024

20 596

508
1 035

20 585

-516

Aktiekapital

Överkursfond

1 035

20 585

Balanserat
resultat
-516
-11 446

1 035

20 585

-11 446
-11 446

508
-11 446
9 658

Periodens resultat

Totalt

-11 446
11 446

9 658
0

-301
-301

-301
9 357

2019-01-01 – 2019-03-31
(KSEK)
Vid periodens början (2019-01-01)
Disposition av föregående års
resultat
Periodens resultat
Vid periodens slut (2019-12-31)
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-11 962
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