Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018
Första kvartalet (jan-mars) 2018
• Nettoomsättning 0 tkr (117)
• Rörelseresultat -9 144 tkr (-8 563)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,96 SEK (-1,56)

Väsentliga händelser under första kvartalet januari-mars 2018
• Den 8 januari 2018 beslutades på en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på
439,1 Mkr före emissionskostnader och den 31 januari hade emissionen fulltecknats

Väsentliga händelser efter rapportperioden
• Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Utvalda finansiella data i sammandrag

Nettoomsättning
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter skatt, tkr
Balansomslutning, tkr
Periodens kassaflöde, tkr
Periodens kassaflöde per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %

2018
jan-mar

2017
jan-mar

2017
jan-dec

-9 144
-9 144
597 313
422 807
44,61
581 081
-0,96
52,48

117
-8 563
-8 563
100 925
-9 113
-1,66
84 673
-1,56
17,56

238
-36 141
-36 156
175 024
64 488
11,53
158 274
-6,5
25,50

99%

96%

96%

IBT i korthet
Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie
B handlas sedan den 14 mars 2017 på Nasdaq First North Premier i Stockholm (IBT B) med Erik Penser
Bank som Certified Adviser.
IBT är ett läkemedelsföretag med produkt i klinisk forskningsfas vars vision är att utveckla läkemedel som
påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som
drabbar spädbarn. IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att
minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller
Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk.
IBT driver även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt
sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att
tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

1
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2018

VD kommenterar
Under fjolåret passerade IBT de viktigaste milstolparna i bolagets historia. Bolagets läkemedelskandidat,
IBP-9414, vilken vi tror kommer att förebygga nekrotiserande enterokolit, har i en fas II – studie med
fokus på säkerhet och tolerabilitet visat god säkerhet när IBP-9414 administrerades i jämförelse med
placebo.
Under våren 2018 har vi försäkrat oss om att vi har de resurser som krävs för att genomföra den pivotala
fas III studie vi valt att kalla ”The Connection Study”. Vi förväntar oss att kunna meddela ”first patient in”
inom en relativt nära framtid. De sista pusselbitarna med såväl vår Clinical Research Organisation (CRO)
som Clinical Trial Materials (CTM) leverantör är snart på plats.
Som tidigare kommunicerats har IBT ansökt om listbyte till Nasdaqs huvudlista. Vi kommer att uppfylla
samtliga krav för att IBT ska godkännas på huvudlistan. Om inget oförutsett inträffar förväntar jag mig att
IBT tas upp till handel på huvudlistan under det tredje kvartalet 2018.
Vi har även etablerat ett Advisory Board för att kunna utvärdera andra nya utvecklingsprojekt.
Här kommer IBT kommer att ha fokus på att finna projekt som kan tas till marknaden och som verkligen
tillfredsställer ett medicinskt behov såsom IBP-9414. Jag återkommer med mer information om och när vi
identifierat ytterligare bra projekt.
Sammanfattningsvis går allt enligt plan och vi ser fram emot att få igång studien och listbytet inom en nära
framtid.

Stockholm den 15 maj 2018
Staffan Strömberg
VD
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Beskrivning av IBTs utvecklingsprojekt IBP – 9414
IBT har utvecklat produktionsprocessen fö r lä kemedelskandidaten IBP-9414. Detta är en komplex
process med många steg, bland annat fermentering, rening och frystorkning, fö r att erhålla den färdiga
produkten. Riskerna fö r föroreningar ä r identifierade, minimerade och kontrollerade.
Utvecklingsplanen avseende IBP-9414 omfattar genomfö rande av ett kliniskt program om två kliniska
studier.
Den fö rsta studien av IBP-9414 var en sä kerhets- och toleransstudie fö r två olika dosnivå er av IBP- 9414
till totalt 120 fö r tidigt fö dda barn med fö delsevikt mellan 500 och 2 000 gram. Syftet med studien var att
undersö ka sä kerhet och tolerans av två doser av lä kemedelskandidaten IBP-9414 som administrerats till
fö r tidigt fö dda barn. Alla barn i studien behandlades vid 15 neonatalavdelningar i USA med IBP-9414
eller placebo under 14 dagar varefter studien avslutades med en uppfö ljning under sex må nader efter det
att den sista dosen administrerades den 23 januari 2017.
Den 11 september 2017 rapporterade Infant Bacterial Therapeutics (”IBT”) resultatet från sin säkerhetsoch toleransstudie. Resultatet visar en liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen som i
placebogruppen. IBT och studieledaren Dr. Josef Neu har gjort utvärdering av resultatet i den
"multicenter, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studie som utförs med parallella
grupper med ökande dosering för att undersöka säkerhet och tolerans av IBP- 9414 administrerad i för
tidigt födda barn" (ClinicalTrial.gov: NTC02472769).
Den efterfö ljande pivotala studien kommer att utformas fö r att visa och dokumentera effekten av IBP9414 jä mfö rt med placebo nä r det gä ller att fö rebygga NEC hos fö r tidigt fö dda barn med en fö delsevikt på
1 500 gram eller lä gre. Denna studie kommer ä ven att omfatta sä kerhetsutvä rdering.

Risker och osäkerheter
Bolagets vä rde ä r till stor del beroende av framgå ngen fö r bolagets utvecklingsprojekt IBP-9414, att
kliniska studier kan slutfö ras på ett framgångsrikt sä tt och att US Food and Drug Administration (”FDA”)
och/eller the European Medicines Agency (”EMA”) beviljar ett marknadsfö ringstillstå nd. IBTs kliniska
utveckling befinner sig i utvecklingsfas och det finns en risk att IBP-9414 inte kommer att uppvisa ö nskad
effekt. Om utvecklingen av IBP-9414 misslyckas kan IBT komma att fokusera på andra projekt men det
finns en risk att så dana projekt inte kommer att lyckas.
IBT har under november 2017 inbringat 104,5 Mkr i en nyemission riktad till institutionella investerare
samt 439,1 Mkr i en företrädesemission under januari 2018. Det kapital som därmed inbringats
uppgående till ca. 544 Mkr före emissionskostnader och ca. 528 Mkr efter emissionskostnader bedöms
tillräckligt för genomförande av den planerade fas III-studien, samt täcka bolagets operationella
kostnader under ett år efter att studien slutförts.
Oi vervä gande del av IBTs utvecklingskostnader utgö rs av å taganden i andra valutor. Om SEK minskar i
vä rde mot den aktuella valutan kan det ha en betydande på verkan på bolagets stä llning och resultat. De
valutor mot vilka IBT har störst exponering är USD och EUR. Bolaget hade per balansdagen inga
valutasäkringar. Under april månad 2018 har IBT köpt USD till belopp motsvarande cirka 75 procent av
det förväntade utflödet i USD under återstoden av 2018. Valutan köpts för placering på likvidkonto i bank,
och på termin upp till 12 månader.
För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till IBTs Årsredovisning för 2017 samt
IBTs emissionsprospekt daterat 2018-01-10 på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com
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Transaktioner med närstående
Annwall och Rothschild Investments AB deltog i den företrädesemission som bolaget genomförde under
det första kvartalet 2018 varvid 155 538 A – aktier och 169 020 B - aktier tecknades för ett belopp
uppgående till 30,9 MSEK (Not 4).
Det har i övrigt inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari-juni 2018
Delårsrapport januari-september 2018

16 augusti 2018
14 november 2018

Al rsstä mma fö r IBT kommer att hå llas den 15 maj 2018 kl 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel. 08-463 80 00.

Kontaktpersoner
Staffan Strö mberg, VD, telefon: +46 8 410 145 55
Daniel Mackey, CFO, telefon +46 8 410 145 55

Kontaktuppgifter
Infant Bacterial Therapeutics AB (Org. nr. 556873-8586)
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan som IBT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq
för bolag noterade på Nasdaq First North Premier.
Rapporten lämnades för offentliggörande genom VDs försorg klockan 08.00 CET den 15 maj 2018.
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Finansiell utveckling – första kvartalet (jan-mars) 2018
Belopp anges i tkr (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period
fö regå ende å r om ej annat anges.
Kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 9 144 (8 680) tkr varav kostnader avseende pågående klinisk studie IBP9414 uppgick till 1 914 (2 724) tkr.
Personalkostnader uppgick till 2 910 (2 086) tkr.
Övriga externa kostnader uppgick till 4 320 (1 803) tkr.
Resultat och finansiell ställning
Rö relseresultatet uppgick till -9 144 (-8 563) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till
-9 144 (-8 563) tkr.
Resultat efter skatt uppgick till -9 144 (-8 563) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,96 (-1,56) kronor.
Kassaflö det fö r perioden uppgick till 422 807 (-9 113) tkr. I kassaflödet 2018 ingick nyemission
uppgående till 430,0 (0,0) Mkr. Kassaflöde per aktie uppgick till 44,61 (-1,66) kronor.
Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 581 081 jämfört med 158 274 tkr den 31
december 2017.
Bolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 589 152 jämfört med 168 371 tkr den 31
december 2017. Eget kapital per aktie uppgick till 52,48 jämfört med 25,50 kronor den 31 december
2017.
Bolagets soliditet uppgick till 98% jämfört med 96% den 31 december 2017.
Kostnadsökning i rörelsen under rapportperioden i jämförelse med föregående år är hänförlig till externa
kostnader avseende listbyte till Nasdaq Stockholm uppgående till cirka 1,9 Mkr. Personalkostnader har
ökat under rapportperioden i jämförelse med motsvarande period föregående år till följd av
personalrekrytering vilket är en förutsättning för att kunna bedriva den kliniska fas III studien.
IBT har under november 2017 inbringat 104,5 Mkr i en nyemission riktad till institutionella investerare.
Under januari 2018 inbringades 439,1 Mkr i en företrädesemission. Det kapital som därmed tillfört
uppgående till ca. 543,6 Mkr före emissionskostnader och ca. 528 Mkr efter emissionskostnader bedöms
tillräckligt för genomförande av den planerade fas III-studien, och Bolagets verksamhet fram till
marknadsgodkännande.
Skattesituation
Sedan bolaget etablerades 2012 till och med utgången av 2017 har IBT ackumulerat skattemässiga
underskott uppgående till cirka 91 miljoner SEK. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning
det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de
temporära skillnaderna kan utnyttjas. Inga uppskjutna skattefordringar har rapporterats i bolagets
rapport över finansiell ställning.
Aktier
Per den 1 januari 2018 uppgick totalt antal aktier till 6 603 638 varav 222 198 A - aktier med röstetal 10
och 6 381 440 B - aktier med röstetal 1.
Nyemission genomfördes den 5 februari 2018 varigenom nyteckning skett av 155 538 A – aktier
respektive 4 467 008 B-aktier (Not 4).
Per den 31 mars 2018 uppgick totalt antal aktier till 11 226 184 varav 377 736 A - aktier med röstetal 10
och 10 848 448 B - aktier med röstetal 1.
IBTs B- aktie noterades på Nasdaq First North den 29 mars 2016. IBTs B- aktie noterades på Nasdaq First
North Premier den 14 mars 2017. IBT- aktiens stängningskurs den 29 mars 2018 uppgick till 115 SEK.
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Ägarförhållanden 31 mars 2018
Namn

A-aktier

B-aktier Aktiekapital % Röster %

ANNWALL & ROTHSCHILD INVESTMENTS AB

377 736

410 478

7,02

28,63

ÖHMAN BANK S.A.

-

1 088 731

9,70

7,44

FJÄRDE AP-FONDEN

-

848 445

7,56

5,80

SWEDBANK ROBUR MICROCAP

-

660 694

5,89

4,52

TREDJE AP-FONDEN

-

510 000

4,54

3,49

AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG

-

501 585

4,47

3,43

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY

-

347 837

3,10

2,38

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

-

298 964

2,66

2,04

SEB S.A. CLIENT ASSETS UCITS

-

266 321

2,37

1,82

DANGOOR, DAVID

-

264 644

2,36

1,81

ANDRA AP-FONDEN

-

263 500

2,35

1,80

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

-

259 493

2,31

1,77

LUXEMBOURG AIF CLIENTS ACCOUNT

-

257 905

2,30

1,76

BANQUE PICTET & CIE SA, W8IMY

-

252 582

2,25

1,73

CBNY-NORGES BANK

-

234 704

2,09

1,60

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

-

213 166

1,90

1,46

UNIONEN

-

207 196

1,85

1,42

BNYMSANV RE BNYMIL RE LF RUFFER INV

-

187 100

1,67

1,28

RBC IS BANK SA LUX UCITS EXEMPTED

-

155 402

1,38

1,06

SOCIETE GENERALE

-

146 763

1,31

1,00

377 736

7 375 510

69,08

76,24

-

3 472 938

30,92

23,76

377 736

10 848 448

100,00

100,00

Summa 20 största ägare
Övriga aktieägare
Totalt antal aktier och röster

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av
fö retagets verksamhet, stä llning och resultat samt beskriver vä sentliga risker och osä kerhetsfaktorer som
bolaget stå r infö r.
Stockholm den 15 maj 2018
Peter Rothschild
Ordförande

Jan Annwall
Ledamot

Anders Ekblom
Ledamot

Margareta Hagman
Ledamot

Eva Idén
Ledamot

Anthon Jahreskog
Ledamot

Staffan Strömberg
Verkställande direktör
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Resultaträkning
tkr

2018
jan-mar

2017
jan-mar

2017
jan-dec

-

Nettoomsättning
Forsknings-och utvecklingskostnader

-9 144

117
-8 680

238
-36 379

Rörelseresultat

-9 144

-8 563

-36 141

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-

-

-15

Resultat efter finansiella poster

-9 144

-8 563

-36 156

PERIODENS RESULTAT*

-9 144

-8 563

-36 156

2018
jan-mar

2017
jan-mar

2017
jan-dec

* Resultatet motsvarar bolagets totalresultat

Resultat per aktie
SEK

Resultat per aktie före och efter utspädning*
Antal aktier, vägt genomsnitt*
Antal aktier vid periodens utgång**

-0,96

-1,56

-6,46

9 477 103

5 503 638

5 595 305

11 226 184

5 503 638

6 603 638

* Det finns inga utspädningseffekter
**Per den 31 mars 2018 är fördelningen av utgivna aktier 377 736 av aktieslag A med röstvärde 10
och 10 848 448 aktieslag B med röstvärde 1
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Balansräkning
tkr

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

14 394

15 210

14 598

50

-

50

14 444

15 210

14 648

1 552
236

49
722
271

994
1 108

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

1 788
581 081

1 042
84 673

2 102
158 274

Summa omsättningstillgångar

582 869

85 715

160 376

SUMMA TILLGÅNGAR

597 313

100 925

175 024

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

3 060

1 500

1 800

668 139
-72 903
-9 144

140 473
-36 747
-8 563

239 474
-36 747
-36 156

Summa eget kapital

589 152

96 663

168 371

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 326
470
6 365

1 915
194
2 153

506
166
5 981

Summa kortfristiga skulder

8 161

4 262

6 653

597 313

100 925

175 024

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Eget kapital
tkr

Bundet eget
kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat inkl.
periodens
resultat

Totalt eget
kapital

1 500

140 473

-36 747

105 226

Periodens resultat

-8 563

-8 563

Summa totalresultat

-8 563

-8 563

Ingående eget kapital 2017-01-01

Utgående eget kapital 2017-03-31

1 500

140 473

-45 310

96 663

Ingående eget kapital 2017-01-01

1 500

140 473

-36 747

105 226

Periodens resultat

-36 156

-36 156

Summa totalresultat

-36 156

-36 156

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

300

Emissionskostnader
Optionslikvider

104 200

104 500

-6 083

-6 083

884

884

Utgående eget kapital 2017-12-31

1 800

239 474

-72 903

168 371

Ingående eget kapital 2018-01-01

1 800

239 474

-72 903

168 371

Periodens resultat

-9 144

-9 144

Summa totalresultat

-9 144

-9 144

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

1 260

Emissionskostnader
Utgående eget kapital 2018-03-31

3 060

437 882

439 142

-9 217

-9 217

668 139

-82 047

589 152
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Kassaflödesanalys
tkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella poster, netto
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
(avskrivning produktionsprocess)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar

2018
jan-mar

2017
jan-mar

2017
jan-dec

-9 144
-

-8 563
-

-36 141
-15

204

204

816

-8 940

-8 359

-35 340

314
533

-133
-621

-1 193
1 770

-8 093

-9 113

-34 763

-

-

-50

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Optionslikvider

439 142
-8 242
-

-

98 417

-

884

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

430 900

0

99 301

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

422 807
158 274

-9 113
93 786

64 488
93 786

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

581 081

84 673

158 274
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper enligt IFRS
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och den svenska
årsredovisningslagen. Bolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Upplysningar enligt
IAS 34 lämnas i såväl noter som på annan plats i delårsrapporten.
IBT använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder såsom de har beskrivits i
årsredovisningen för 2017 förutom avseende IFRS 9 och 15.
Ett antal nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar har antagits av EU och frå n den 1
januari 2018 ska IFRS 9 Finansiella instrument respektive IFRS 15 Intä ktsredovisning beaktas.
Dessa förändringar har inte haft någon väsentlig effekt på IBTs finansiella rapporter.
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar
och skulder. Den ersätter IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS
9 behåller en blandad vä rderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att
finnas tre vä rderingskategorier fö r finansiella tillgå ngar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt vä rde över
övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror
på fö retagets affä rsmodell och instrumentets karaktä r.
Tillgå ngar som redovisas till upplupet anskaffningsvä rde eller verkligt vä rde via ö vrigt totalresultat
omfattas av reglerna fö r nedskrivning. IFRS 9 innebä r en modell som bygger på fö rvä ntade kreditfö rluster
och inte som IAS 39 på inträ ffade fö rlusthä ndelser. Nedskrivningar redovisas i rö relsens kostnader.
IBT har per balansdagen inte tillä mpat valutasä kringar. IBT har ingått valutasäkringar efter balansdagen.
Effekterna av dessa säkringar kommer att ha en viss påverkan på bolagets framtida finansiella rapporter
och kommer att presenteras från och med Q2 2018.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De
principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information
om fö retagets intä kter. Den utö kade upplysningsskyldigheten innebä r att information om intä ktsslag,
tidpunkt fö r reglering, osä kerheter kopplade till intä ktsredovisning samt kassaflö de hä nfö rligt till
fö retagets kundkontrakt ska lä mnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas nä r kunden erhå ller kontroll
ö ver den fö rså lda varan eller tjä nsten och har mö jlighet att anvä nda och erhå ller nyttan frå n varan eller
tjä nsten. IFRS 15 ersä tter IAS 18 Intä kter och IAS 11 Entreprenadavtal samt dä rtill hö rande SIC och IFRIC.
IFRS 15 trä dde ikraft den 1 januari 2018. Mot bakgrund av att bolaget ä nnu inte har ingå tt nå gra
kundkontrakt som skulle omfattas av IFRS 15 saknas effekter av infö randet av standarden. Effekter kan
dock komma att på verka framtida finansiella rapporter.
IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersä tta IAS 17
Leasingavtal samt tillhö rande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden krä ver att tillgå ngar och
skulder hä nfö rliga till alla leasingavtal, med nå gra undantag, redovisas i balansrä kningen. Denna
redovisning baseras på synsä ttet att leasetagaren har en rä ttighet att anvä nda en tillgå ng under en
specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala fö r denna rä ttighet. Redovisningen fö r
leasegivaren kommer i allt vä sentligt att vara ofö rä ndrad. Standarden ä r tillä mplig fö r rä kenskapså r som
på bö rjas den 1 januari 2019 eller senare. Fö rtida tillä mpning ä r tillå ten. IBT har fö r tillfä llet endast ett
få tal leasingavtal varfö r effekten av infö randet av denna standard inte bedö ms som vä sentlig. Effekter kan
dock komma att på verka framtida finansiella rapporter.

Belopp anges i tkr. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej annat anges.
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Not 2 Finansiella instrument
Verkligt värde för kundfordringar och övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga
skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värde (upplupet anskaffningsvärde) på grund av den
korta löptiden.

Not 3 Likvida medel
Bolagets likvida medel består enbart av bankmedel placerade i Danske Bank och SEB.

Not 4 Aktiekapitalets utveckling (SEK)
Tidpunkt

Transaktion

2011-11-22

Bildande

2015-09-15

Förändring
Antal
stamaktier

Totalt
aktiekapital

Kvotvärde

Teckningskurs

Totalt
investerat
kapital*

50 000

50 000

1,00

1,00

50 000

Nyemission

40 000

90 000

1,00

1 320,00

52 800 000

2015-09-15

Fondemission

90 000

500 000

5,56

-

52 850 000

2016-02-12

Split och
omstämpling

-90 000

74 066

1 760 480

500 000

0,27

-

52 850 000

2016-05-30

Nyemission

-

148 132

3 520 960

1 500 000

0,27

27,30

153 016 212

2017-11-30

Nyemission

-

-

1 100 000

1 799 802

0,27

95,00

257 516 212

2018-02-05

Nyemission

-

155 538

4 467 008

3 059 663

0,27

95,00

696 658 082

0

377 736

10 848 448

3 059 663

0,27

-

696 658 082

Totalt

Stamaktier
serie A

Stamaktier
serie B

* I tillägg till investerat aktiekapital har IBTs tidigare moderbolag, BioGaia AB, tillfört koncernbidrag och villkorade
aktieägartillskott uppgående till 28,7 Mkr

12
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2018

Härledning av vissa alternativa nyckeltal
2018
jan-mar

2017
jan-mar

2017
jan-dec

422 807

-9 113

64 488

9 477 103

5 503 638

5 595 305

44,61

-1,66

11,53

589 152

96 663

168 371

11 226 184

5 503 638

6 603 638

52,48

17,56

25,50

Eget kapital, tkr

589 152

96 663

168 371

Summa eget kapital och skulder, tkr

597 313

100 925

175 024

99%

96%

96%

Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Kassaflöde per aktie (SEK)

Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr
Antal aktier vid periodens utgång
Eget kapital per aktie (SEK)

Soliditet

Soliditet, %
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Finansiella definitioner
Nyckeltal

Definition

Motivering

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal utestående
aktier under rapportperioden

Relevant vid beräkning av resultat
och kassaflöde per aktie

Nettoomsättning

Omsättning för perioden

Försäljning av tjänster

Rapportperiod

januari 1 – mars 31, 2018

Förklaring av tidsperiod som
omfattas av denna finansiella rapport

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Resultatet fördelat på enskild aktie

Kassaflöde per aktie*

Periodens kassaflöde dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Begrepp som anger kassaflöde
hänförligt till en aktie under
perioden

Antal aktier*

Antal aktier vid periodens slut

Relevant vid beräkning av eget
kapital per aktie

Balansomslutning*

Summa tillgångar vid periodens slut

Relevant vid beräkning av soliditet

Eget kapital/aktie*

Summa eget kapital genom antal
aktier vid periodens slut

Mått för att beskriva eget kapital per
aktie

Soliditet*

Summa eget kapital som procent av
summa tillgångar

Mått för att bedöma bolagets
möjligheter att uppfylla sina
finansiella åtaganden

* Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa
mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering och
benchmarking av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte
alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning
för mått som definieras enligt IFRS. Nyckeltalen är inte definierade enligt IFRS om inte annat anges.
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