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Väsentliga redovisningsprinciper för SpectraCure
(a) Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare
har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för
koncerner tillämpats. Koncernen bildades i mars 2018 och tillämpar IFRS sedan bildandet.
Moderbolaget, SpectraCure AB (publ), tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i
de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
(b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom finansiella tillgångar
och finansiella skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
(c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK) som även utgör rapporteringsvalutan för
moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska
kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.
(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i
den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen
görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Återvinning av värdet av utvecklingsutgifter
Koncernen prövar minst årligen om något nedskrivningsbehov föreligger för ännu ej färdigställda
utvecklingsprojekt. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats
som beaktar marknadens bedömning av riskfri ränta och risk (WACC). Koncernen baserar dessa
beräkningar på uppskattade prognoser och affärsplaner. De uppskattningar och antaganden som
ledningen gör vid prövningen om nedskrivningsbehov föreligger kan få stor påverkan på koncernens
redovisade resultat. Nedskrivning sker om det beräknade nyttjandevärdet understiger det redovisade
värdet och belastar årets resultat. Koncernens verksamhet bygger helt på den framtida
kommersialiseringen av de utvecklingsprojekt som bedrivs och om dessa skulle bedömas och om
bedömningen av deras framtida potential skulle ändras skulle detta innebära väsentlig negativ
påverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
(e) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och tillämpas inte
av SpectraCure under 2018.
IFRS 16 Leasing

IFRS 16 ersätter existerande IFRS avseende redovisning av leasingavtal. För leasetagare försvinner
klassificeringen enligt IAS 17 i operationell och finansiell leasing och ersätts med en modell där
tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. Undantag för redovisning i
balansräkningen finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 12
månader. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från räntekostnader hänförliga till
leasingskulden. SpectraCure kommer att påverkas av IFRS 16 genom att koncernen hyr lokaler under
avtal som nu klassificeras som operationella leasingavtal.
Övriga nya eller ändrade IFRS som ännu ej trätt i kraft bedöms inte få väsentliga effekter.
(f) Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer
än tolv månader räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
(g) Rörelsesegmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera
intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig.Ett
rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att
utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Då verksamheten i
koncernen är organiserad som en sammanhållen verksamhet med likartade risker och möjligheter
utgör hela koncernens verksamhet ett rörelsesegment. Hela verksamheten bedrivs i Sverige.
(h) Konsolideringsprinciper
(i) Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från SpectraCure AB.
(ii) Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster
som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid
upprättandet av koncernredovisningen.
(i) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till SEK med den valutakurs som föreligger på
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till SEK med
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna
redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska
anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.
(j) Statliga stöd
Statliga bidrag redovisas i rapport över finansiell ställning som upplupen intäkt när det föreligger rimlig
säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är
förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i årets resultat på samma sätt och över
samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga bidrag relaterade
till tillgångar redovisas som en reduktion av tillgångens redovisade värde.
(k) Leasing
SpectraCure hyr lokaler under operationella leasingavtal. Kostnader avseende operationella
leasingavtal redovisas i årets resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med
tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat som en minskning av leasingavgifterna linjärt över
leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
(l) Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och finansiella kostnader består av räntekostnader.
(m) Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat
utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de
skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten
skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller
i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
(n) Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan
likvida medel, kundfordringar samt övriga fordringar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder samt
övriga skulder.
Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över finansiell ställning när bolaget blir part
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig
skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar
tas upp i rapport över finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
Klassificering och värdering
Samtliga koncernens finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande
instrumentets verkliga värde med tillägg för eventuella transaktionskostnader. Efter det första
redovisningstillfället redovisas samtliga finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde eftersom
de innehas i syfte att erhålla de kontraktuella kassaflödena samtidigt som kassaflödena endast utgörs
av betalningar av kapitalbelopp samt eventuell ränta. Även alla finansiella skulder värderas till
upplupet anskaffningsvärde efter första redovisningstillfället.
(o) Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset
samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i
enlighet med syftet med anskaffningen.
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som
kostnad i den period de uppkommer.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Beräknade nyttjandeperioder;
inventarier, verktyg och installationer
Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
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(p) Immateriella tillgångar
(i) Forskning
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som
kostnad då de uppkommer.
(ii) Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter för utvecklingen av SpectraCures PDT-system samt den tillhörande mjukvaran IDOSE
aktiveras och redovisas som balanserade utgifter för utvecklingsutgifter i rapporten över finansiell
ställning. Aktivering görs eftersom SpectraCure har gjort bedömningen att samtliga nedanstående
förutsättningar är uppfyllda:
1. det anses tekniskt möjligt för att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan
användas eller säljas,
2. avsikten är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den,
3. förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella tillgången,
4. det anses sannolikt att den immateriella tillgången kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar,
5. det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och
för att använda eller sälja den immateriella tillgången, samt
6. att de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter; t.ex. för material och tjänster,
ersättningar till anställda samt registrering av en juridisk rättighet. Övriga utgifter för utveckling
redovisas i året resultat som kostnad när de uppkommer. I rapport över finansiell ställning redovisade
utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar. Avskrivning har
ej påbörjats eftersom tillgången inte är färdigställd.
(iii) Patent
Utgifter för uppbyggnad av koncernens patentportfölj aktiveras i den mån utgifterna är direkt hänförliga
till att skapa ett nytt patent eller utöka ett befintligt patent. Patent redovisas till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över
patentens beräknade nyttjandeperioder som är 10 – 20 år.
(q) Nedskrivningar
Nedskrivning av immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten prövas för nedskrivning årligen samt om det föreligger
indikation på ett nedskrivningsbehov. Vid nedskrivningsprövning beräknas tillgångens
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika
tillgången. En nedskrivning redovisas om tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet.
En nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat.
Patent prövas för nedskrivning om det föreligger indikation på ett nedskrivningsbehov. En nedskrivning
redovisas om patentens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet.
Nedskrivning av materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar prövas för nedskrivning om det föreligger indikation på ett
nedskrivningsbehov. En nedskrivning redovisas om tillgångens redovisade värde överstiger
återvinningsvärdet.
Nedskrivning av finansiella tillgångar

Reservering för kreditförluster på finansiella tillgångar görs baserat på förlusthändelser som kan
inträffa inom 12 månader. Förlustriskreservering för tillgångens hela livstid görs om kreditrisken för
den finansiella tillgången på rapportdagen har ökat signifikant sedan initial redovisning gjordes och
förlustriskreservering inom 12 månader görs om så inte är fallet. Dock görs alltid förlustriskreservering
för tillgångens hela livstid för kundfordringar
Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar reverseras om det både finns indikation på
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha
redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
(r) Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets
ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av
resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta
hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier. Potentiella stamaktier ses som utspädande
endast under perioder då det leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie.
(s) Ersättningar till anställda
(i) Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de
relaterade tjänsterna erhålls.
(ii) Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad
till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på
de avgifter som företaget betalar till planen den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är
det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och
investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade
ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget
under en period. SpectraCure har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
(t) Eventualförpliktelser
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom
koncernens kontroll eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning
på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för
finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka
undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan
angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som
presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Övergång till RFR 2 för moderbolaget
Årsredovisningen för 2017 för SpectraCure AB (publ) upprättades i enlighet med K3 (BFNAR 2012:1).
I samband med koncernens bildande har dock moderbolaget övergått till att redovisa enligt RFR 2. I
samband med övergången till RFR 2 har jämförelseperioderna för 2017 räknats om med hänsyn till
effekterna av övergången till RFR 2. Effekterna av övergången till RFR 2 för moderbolaget består av:
•

Tidigare aktiverade utgifter för internt genererade varumärken har bokats bort. Varumärkena
skrevs ner helt under 2017. I samband med övergången till RFR 2 har dock varumärkena
bokats bort redan i öppningsbalansen per den 1 januari 2017.

•

Intäkter som tidigare redovisats som nettoomsättning har omklassificerats till ”Övriga
rörelseintäkter” då dessa är hänförliga till sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

•

Kassaflödesanalyserna har justerats som en följd av förändringen i redovisningen av
varumärken och den påverkan på resultaträkningen som denna medfört.

För vidare information om effekterna av övergången till RFR 2 för moderbolaget, se not 5 i
SpectraCures delårsrapport för första kvartalet 2018.
Kommande ändringar i redovisningsprinciper
Moderbolaget kommer inte att påverkas av IFRS 16 Leasing då standarden enligt RFR 2 inte behöver
tillämpas i juridisk person på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning.
Klassificering och uppställningsformer
För moderbolaget används benämningarna balansräkning respektive kassaflödesanalys för de
rapporter som i koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport över
kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över resultat och övrigt totalresultat, rapporten över
förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella
rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden.
De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och
balansräkningar utgörs framför allt av att ”Aktiverat arbete för egen räkning” i koncernen redovisas
bland rörelsens kostnader i enlighet med IAS 1, medan ”Aktiverat arbete för egen räkning” i
moderbolaget redovisas intill rörelsens intäkter enligt årsredovisningslagens schema. Vidare föreligger
vissa skillnader mellan koncern och moderbolag rörande av redovisning av finansiella intäkter och
kostnader, anläggningstillgångar samt eget kapital.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att
transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet. I koncernredovisningen redovisas
transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.
Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas inte i moderbolaget. Några väsentliga skillnader mellan redovisningen av
finansiella instrument i moderbolaget jämfört med koncernen föreligger dock inte.

