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VD har ordet

Översikt

Resultat och Balansräkning

Kassaflöde

Redovisnings- och 
värderingsprinciper

Styrelsen och verkställande direktören för 
Double Bond Pharmaceutical International AB 
(publ) avger härmed följande rapport för 
perioden 2018-01-01 — 2018-12-31
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VD har ordet

Igor Lokot

igor@doublebp.com

073-570 02 03

Det har varit vårt mest framgångsrika år 
någonsin!

Hur mäter man bolagets succé från inves-
terarens synvinkel? Med Return-on-In-
vestment!

Med väldigt små medel (vi har aldrig fått 
mer än 9 MSEK i nyemissioner) utveck-
lar vi successivt våra frontline produk-
ter SA-033 och SI-053, med huvudmålet 
att skapa nya förstavalsbehandlingar av 
de dödligaste typerna av cancer. Mark-
naden är enorm och vi siktar på jackpot. 
Under 2018 har vi tagit många små men 
kritiska steg framåt mot målet. Snart har 
vi t.ex. vårt rådgivningsmöte med EMA 
för att stämma av vår plan för den kli-
niska utvecklingen av SI-053 med dem.

Under 2018 startade vi också två nya pro-
jekt – Belopenem och FarmPharma, två 
projekt som kommer att göra stor insats 
i arbetet med att förebygga multiresi-
stenta bakterier och minska belastning-
en på miljön. Här ser vi att framtida vin-
ster inte bara kommer i form av pengar 
– vi ligger i framkanten av utvecklingen 
med paradigmskiftande produkter som 
kommer att rädda miljontals människors 
liv och minska lidandet för nötkreatur.

Och allt detta åstadkommer vi med små 
resurser och hög effektivitet. Vi lyckades 
till och med minska vår kassaförbränning
under 2018!

Men vi nöjer oss inte med det utan tänker 
ytterligare minska brännhastigheten ge-
nom att börja tjäna pengar själva. Under 
2018 bildade vi ett dotterbolag – Drugsson 
– för att kunna distribuera medicinska pro-
dukter. Drugsson har redan börjat genere-
ra de första intäkterna och marknaden är 
stor, vår affärsmodell är uppskalningsbar. 

Vår största tillgång är vårt kompetenta 
och målinriktade team, som löser pro-
blem och utmaningar som uppstår i ut-
vecklingen av både bolaget självt och våra 
produkter. Under 2018 jobbade vi därför 
extra mycket med att skapa den arbets-
miljö som passar vår unika affärsfilosofi. 

Vår ambition är även fortsättningsvis att 
vara Sveriges mest transparenta bolag 
och jag är glad att investerare uppskattar 
detta. Vi fortsätter vår utmanande men 
jätterolig utveckling mot att bli Uppsa-
las största läkemedelsbolag och vi vill 
dela våra upplevelser med våra delägare. 

Som vanligt svarar jag på samtliga frågor 
under 24 timmar. 

Tack för förtroendet! 

P.S. Den viktigaste händelsen under 2018 
var nog ändå avtalet där vi kommer att 
sälja Temodex i Latinamerika. Det innebär 
att patienter från hela kontinenten kom-
mer att få tillgång till en ny, banbrytande 
behandling.



FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 2018

Totala intäkter uppgick till 0,5 (0) MSEK 
Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-3,4) MSEK 
Periodens resultat uppgick till -2,3 (-3,4) MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,18) 

FINANSIELL ÖVERSIKT JANUARI TILL DECEMBER 2018

Totala intäkter uppgick till 0,5 (0,5) MSEK 
Rörelseresultatet uppgick till -10,9 (-13,0) MSEK 
Periodens resultat uppgick till -11,1 (-13,0) MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,72) 

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport 1 2019    2019-05-07
Halvårsrapport 2019  2019-08-27

ANTALET AKTIER

Bolaget 24 599 762 (varav 1 000 000 är A-aktier)

INSYNSPERSONER

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP A 1 000 000 st
Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP B 8 617 000 st
Igor Lokot närstående DBP B 333 424 st
Per Stålhandske DBP B 2 400 st
Lars Thomander DBP B 2 657 st
Sergey Yanitsky DBP B 83 500 st

FÖRSLAG TILL UTDELNING 

Styrelsen föreslår att utdelning inte ska lämnas för verk-
samhetsåret 2018. Bolaget har som ambition att i framti-
den lämna utdelning till aktieägarna. 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras till den 8 april 2019 i bolagets lo-
kaler på Virdings Allé t32B i Uppsala. Årsredovisningen 
kommer att finnas tillgänglig på bolagets och Spotlights 
hemsida från den 18 mars 2019. 
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RESULTATRÄKNING I SEK OKT-DEC 2018 OKT-DEC 2017 JAN-DEC 2018 JAN-DEC 2017

Övriga rÖrelseintäkter 491 285 0 501 285 500 000

Summa intäkter 853 123 0 863 123 500 000

rÖrelsens kostnader

Handelsvaror -789 549 -911 991 -3 567 785 -3 976 697

externa kostnader -1 117 835 -823 103 -3 683 181 -4 380 444

Personalkostnader -1 141 348 -1 570 398 -4 397 892 -4 974 427

avskr. inventarier & goodwill -35 355 -35 355 -141 425 -141 426

valutakursdifferans  -1 613 -12 220 -13 646 -19 457

rörelSereSultat -2 232 577 -3 353 067 -10 940 806 -12 992 451

resultat från finansiella investeringar

ränteintäkter ocH liknande 
resultatPoster 0 0 0 1

räntekostnader ocH likande 
resultatPoster -27 329 0 -180 668 -1 295

reSultat efter finanSiella poSter -2 259 906 -3 353 067 -11 121 474 -12 993 745

Skatt 0 0 0 0

Minoritetens andel i årets resultat 32 419 0 32 419 0

periodenS reSultat -2 227 487 -3 353 067 -11 089 055 -12 993 745

reSultat per aktie -0,09 -0,18 -0,46 -0,72
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BALANSRÄKNING I SEK 2018-12-31 2017-12-31

tillgångar

anläggningstillgångar

iMMateriella anläggningstillgångar

goodwill 67 424    121 363

Materiella anläggningstillgångar

inventarier, verktyg ocH installationer 266 689 354 176

Summa anläggningStillgångar 334 113 475 539

oMsättningstillgångar

Varulager m.m.

råvaror ocH fÖrnedenHeter 342 747

kortfristiga fordringar

kundfordringar 298 191

Övriga fordringar 173 037 69 181

fÖrutbetalda kostnader ocH uPPluPna intäkter  459 590 355 466

kassa ocH bank 3 995 483 1 479 352

Summa omSättningStillgångar 5 269 048 1 903 999

Summa tillgångar 5 603 161 2 379 538
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BALANSRÄKNING I SEK 2018-12-31 2017-12-31

eget kapital och Skulder

eget kaPital

aktiekaPital 1 200 251 907 905

ej registrerat aktiekaPital 0    0

Övrigt tillskjutet kaPital 39 204 103 26 180 228

annat ek inkl. Periodens resultat -39 016 914 -26 780 318

Summa eget kapital 1 387 440 307 815

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse 7 593 0

Summa minoritetSintreSSe 7 593 0

långfristiga skulder

skuld till kreditinstitut 0 0

Övriga långfristiga skulder 1 172 879 214 025

kortfristiga skulder

skuld till kreditinstitut 14 468 0

leverantÖrsskulder 506 591 563 386

Övriga skulder 926 778 172 445

uPPluPna kostnader ocH fÖrutbetalda intäkter 1 587 412 1 121 867

Summa Skulder 4 208 128 2 071 723

Summa eget kapital och Skulder 5 603 161 2 379 537

7



KASSAFLÖDE I SEK JAN-DEC 2018 JAN-DEC 2017

rÖrelseresultat -10 940 806 -12 992 451

justeringar i Poster soM inte ingår i kassaflÖdet -1 007 850 141 426

erHållen ränta 0 1

erlagd ränta -180 668 -1 295

kaSSaflöde från den löpande VerkSamheten
före förändring aV rörelSekapital -12 129 324 -12 852 319

kassaflÖde från fÖrändring av rÖrelsekaPital

fÖrändring av varulager -342 747 0

fÖrändring av rÖrelsefordringar -506 171 -98 960

fÖrändring av rÖrelseskulder 1 177 551 683 650

kaSSaflöde från den löpande VerkSamheten 328 633 584 690

finansieringsverksaMHeten

nyeMission 13 356 234 5 255 625

uPPtagna lån 960 588 0

aMortering av lån 0 -66 667

kaSSaflöde från inVeSteringSVerkSamheten 14 316 822 5 188 958

åretS kaSSaflöde 2 516 131 -7 078 671

likVida medel Vid åretS början 1 479 352 8 558 023

likVida medel Vid åretS Slut  3 995 483  1 479 352 8



Redovisnings- och 
värderingsprinciper
KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIODEN

Per 181231 var Bolaget Double Bond Pharmaceuticals AB dotterbolag. Drugsson AB samt 
FarmPharma AB dotter-dotterbolag, i FarmPharma fanns per 181231 ett minoritetsintresse. 

REDOVISNINGSMETOD

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund 
för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de 
förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfat-
tar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit 
efter det att dessa bolag förvärvats. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstill-
gångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för 
beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: 
Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

VD Igor Lokot, på uppdrag av styrelsen

Stockholm 2019-02-22



Double Bond  Pharmaceutical International AB (publ)

Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala

Organisationsnummer 556991–6082 
ISIN-kod SE0007185525 

info@doublebp.com
www.doublebp.com


