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Förberedelser för lansering av DiviTum®TKa 
 

tkr kv 4 20/21 kv 4 19/20 maj-apr 20/21 maj-apr 19/20 
Nettoomsättning 318 0 2 077 1 671 
Rörelseresultat -12 169 -10 296 -40 181 -29 816 
Periodens resultat -11 992 -10 777 -39 482 -30 318 
Resultat per aktie eft. utspädning -0,42 -0,46 -1,39 -1,24 

 
 
 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

• Bröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga 
tidskriften ESMO Open. 

• Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar en besparing på tre gånger kostnaden för 
DiviTum®TKa. 

• Biovica förstärker ledningsgruppen med en kommersiell chef och ny kvalitets- och regulatorisk chef. 
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Resultat för DiviTum®TKa som visar att testet har prognostisk och prediktiv förmåga vid behandling av 
patienter med spridd hudcancer som genomgår immunterapi. 

 
 
 
 
 
Audiocast: 
När: 18 juni 2021 kl. 10.00  
Var: https://tv.streamfabriken.com/biovica-international-q4-2020-2021 
Telefonnummer: SE: +46850558359, DK: +4578150109, UK: +443333009263, US: +16467224904  
Hur: på engelska  
 

https://tv.streamfabriken.com/biovica-international-q4-2020-2021
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VD har ordet
Biovicas fjärde kvartal har fokuserat på aktiviteter 
inför lansering av DiviTum®TKa på den amerikanska 
marknaden. Vi arbetar i enlighet med vår tidplan för 
att kunna lansera DiviTum®TKa i USA under tredje 
kvartalet 2021 och utnyttjar tiden fram till 
godkännande på bästa sätt. 
 
Inför lansering har vi byggt ut organisationen, såväl 
i Sverige som i USA. Ledningsgruppen har förstärkts 
med Helle Fisker som ny kommersiell chef och 
Joakim Arwidson som ny kvalitets- och regulatorisk 
chef. Deras långa erfarenhet är en central del i att 
lyckas med den stundande lanseringen. Utöver det 
är rekryteringen av vår nya vetenskapliga chef Amy 
Williams, med placering i Boston, mycket viktig.   
 
En av de viktigaste hörnstenarna i en framgångsrik 
amerikansk kommersialisering är reimbursement 
från betalare. För att uppnå det krävs att vi når ut 
med information om värdet av testet till onkologer 
och betalare. För att göra det har vi gjort 
ekonomiska modeller baserade på DiviTum®TKa’s 
fina kliniska resultat för att få fram data på testets 
hälsoekonomiska påverkan.  
 
Efter kvartalets utgång presenterade vi resultaten 
från en sådan budgeteffektmodell vid den ledande 
hälsoekonomiska konferensen ISPOR. Fördelarna 
med att inkludera DiviTum®TKa vid monitorering av 
hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer kommer 
främst från en minskning av kostnaderna för 
overksamma behandlingar och från en minskning av 
andra monitoreringskostnader. Totalt sett visar 
modellen en besparing på tre gånger kostnaden för 
DiviTum®TKa. Det är ett mycket starkt resultat, då 
nya vårdmoment normalt sett ökar den totala 
vårdkostnaden.  
 
En av Biovicas styrkor är alla positiva kliniska 
resultat för DiviTum®TKa. Vid ASCOs årsmöte 4-8 
juni 2021 presenterades resultaten från en ny 
studie i malignt melanom vid Karolinska 
universitetssjukhuset. Resultaten visar prognostisk 
och prediktiv förmåga för DiviTum®TKa hos 
patienter med spridd hudcancer som genomgår 
immunterapi. Metastatisk hudcancer (malignt 
melanom) är en aggressiv cancer där patienterna 
behandlas med dyra immunoterapier som i USA 
kostar ~30 000 USD per patient och månad och kan 
ha svåra biverkningar. Samtidigt kan behandlingen 
för de patienter som hjälps göra en enorm skillnad. 

Inom området finns det ett stort behov av bättre 
biomarkörer, varför resultaten är mycket lovande.  
 
Resultaten är ytterligare en stark indikation om att 
DiviTum®TKa har stor potential utöver vår första 
indikation spridd bröstcancer.  
 
Vår ansökan var en av de utvalda som FDA 
återupptog granskningen av, redan i januari. Det 
gör att vi står fast vid vårt mål att erhålla 510(k)-
godkännande av DiviTum®TKa i kvartal 3 2021, trots 
att FDA generellt sett har haft omfattande 
förseningar i granskningen av IVD-ansökningar för 
510(k). 
 
Cancerinstitutens laboratorier är redan viktiga 
partners i våra studiesamarbeten, men kan alltså 
även bli viktiga kommersiella partners för oss. Inför 
lansering i USA för vi samtal med ett antal 
onkologilaboratorier. Dessa har en säljstyrka som 
kan erbjuda DiviTum®TKa som en tjänst till sina 
kunder. Vi siktar på att teckna ett avtal med en 
kommersiell partner efter 510(k) godkännande 
under tredje kvartalet.  
 
Fjärde kvartalets omsättning om 318 tkr kommer 
från två nya kunder. Det är glädjande att vi får nya 
kunder bland läkemedelsbolagen och att dessa 
använder DiviTum®TKa vid utveckling av nya 
lovande cancerläkemedel.  
 
Vi har i och med detta kvartal tagit oss närmare vår 
vision att bidra till säkrare behandlingsbeslut. Det 
har potential att ge cancerpatienter längre liv med 
ökad livskvalitet. Vi ser fram emot vår förestående 
kommersialisering och att snart få bidra till bättre 
utfall för patienter med spridd bröstcancer. En 
lyckad amerikansk lansering inom spridd 
bröstcancer är första steget mot att realisera 
DiviTum®TKa’s fulla potential. Vi sammanfattar ett 
intensivt kvartal och räkenskapsår och ser med 
tillförsikt fram emot ett fortsatt intressant 2021.  

 

Anders Rylander, Verkställande direktör 
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Väsentliga händelser under perioden 

DiviTum®TKa förutsäger utfall på lång sikt 
Bröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska 
universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga 
tidskriften ESMO Open. Studien visar att TKa-nivåer 
tidigt under en behandling kan förutsäga det 
långsiktiga resultatet av preoperativa cellgifter. 

Resultaten visar att seriella mätningar av TKa under 
den preoperativa behandlingsperioden med 
cellgifter ger långsiktig prognostisk information om 
Event Free Survival (EFS) och Overall Survival (OS). 
En hög ökning av TKa efter två cykler med cellgifter 
resulterade i förbättrad EFS och OS. Det innebär att 
tidig testning av TKa-nivåer kan förutsäga det 
långsiktiga resultatet av cellgifter som ges före 
operation. Studien visade också en signifikant 
interaktion mellan det prognostiska värdet av TKa 
och Ki67. Detta stöder användningen av 
DiviTum®TKa som ett blodbaserat alternativ till den 
vävnadsbaserade biomarkören Ki67 vid bedömning 
av celltillväxt i brösttumörer. 

Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar 
potential för besparingar av vårdkostnader 
En modell för att beräkna DiviTum®TKa’s potentiella 
besparingar av vårdkostnader har utvecklats och 
presenterats på konferensen ISPOR 2021 i maj. 
Modellen påvisar besparingar motsvarande upp till 
tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa. 

Fördelarna med att inkludera DiviTum®TKa vid 
monitorering av hormonreceptorpositiv spridd 
bröstcancer skulle främst komma från en minskning 
av kostnaderna för overksamma behandlingar och 
från en minskning av andra monitoreringskostnader 
dvs. kostnader bilddiagnostik. 

”Nya vårdmoment ökar ofta den totala 
vårdkostnaden. Vi ville förstå om tillägget av ett 
nytt blodbaserat test faktiskt skulle kunna 
översättas till besparingar i vårdkostnader. 
Modellen indikerar att inkludering av DiviTum®TKa 

kan vara ett positivt undantag som bör ge 
besparingar.”, säger Scott D. Ramsey vid Fred 
Hutchison Cancer Research Center. 

Biovica förstärker ledningsgruppen  
Biovica har förstärkt ledningsgruppen med Helle 
Fisker som ny kommersiell chef och Joakim 
Arwidson som ny kvalitets- och regulatorisk chef. 

Helle Fisker har mer än 25 års erfarenhet av 
kommersialisering av både diagnostik och 
läkemedel inom onkologi och andra områden. 
Totalt har Helle varit med om att lansera över 30 
behandlingar och vaccin, och mer än 350 
medicintekniska produkter över hela världen. 

Joakim Arwidson har mer än 25 års erfarenhet inom 
life science med erfarenhet av kvalitetsarbete och 
regulatoriskt arbete från utveckling, produktion, 
marknadsintroduktioner och marknadsuppföljning i 
Nordamerika, Europa och Asien. Joakim har 
genomfört 14 framgångsrika 510(k)-processer inom 
onkologi och teranostik (en kombination av 
behandling och diagnostik av tumörer).  

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång 

DiviTum®TKa i studie på malignt melanom 
DiviTum®TKa visar prognostisk och prediktiv 
förmåga hos patienter med spridd hudcancer som 
genomgår immunterapi. Dessa resultat från en ny 
studie vid Karolinska universitetssjukhuset har 
presenterats vid ASCOs årsmöte 4-8 juni 2021. 

Övrigt 

Årsstämman 2021 
Biovicas årsstämma kommer att hållas den 31 
augusti 2021 klockan 13:00, på bolagets kontor, 
Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala. Kallelse 
kommer att ske på hemsidan i Post- och Inrikes 
Tidningar samt annonseras i SvD. Styrelsen föreslår 
ingen utdelning.  
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Finansiella kommentarer för koncernen 
 

Fjärde kvartalet - Omsättning och resultat  

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 318 
(0) tkr. Fjärde kvartalets omsättning kommer från 
två nya kunder. Det är glädjande att vi får nya 
kunder bland läkemedelsbolagen och att dessa 
använder DiviTum®TKa vid utveckling av nya 
cancerläkemedel.  
 
Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 636 
(1 634) tkr. De aktiverade kostnaderna avser 
kostnader nedlagda i utvecklingsarbetet av en ny 
version av DiviTum®TKa för att mäta tymidinkinas 
(TK).  

Rörelseresultatet för perioden uppgick 
till -12 169(-10 296) tkr.  

Kostnadsökningen jämfört med föregående år 
beror på aktiviteter inför kommersialisering av 
DiviTum®TKa. 

Finansnettot uppgick till 258 (-463) tkr. Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -11 991 (-10 777) 
tkr. Periodens resultat uppgick till -11 992 (-10 777) 
tkr. 

Medelantalet anställda den 30 april 2021 var 20 
(17) varav 9 (8) kvinnor.  

Helår - Omsättning och resultat  

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 
2 077 (1 671) tkr. Försäljningen är uteslutande till 
kunder på forskningsmarknaden.  

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 3 560 
(7 035) tkr. De aktiverade kostnaderna avser 
kostnader nedlagda i utvecklingsarbetet av 
DiviTum®TKa för att mäta tymidinkinas (TK). 
Aktiverat arbete är lägre i år i och med att 
vidareutvecklingen av DiviTum®TKa har slutförts 
och vi sålt de första Reserach Use Only kit av den 
nya versionen som är utvecklad för FDA-ansökan. 
Aktivering av kostnader för vårt nästa projekt 
fortsätter.  

Rörelsekostnaderna uppgår till -49 059 (-39 737) 
tkr. Under året har flertalet aktiviteter pågått inför 

lanseringen av DiviTum®TKa. Kostnadsökningen 
följer planen väl om än något lägre än planerat. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -40 181 
(-29 816) tkr.  

Finansnettot uppgick till 795 (-443) tkr. Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -39 386 (-30 259) 
tkr. Periodens resultat uppgick till -39 483 (-30 318) 
tkr. 

Medelantalet anställda den 30 april 2021 var 20 
(17) varav 9 (8) kvinnor.  

Finansiell ställning, kassaflöde och 
investeringar  

Utgående likvida medel uppgår den 30 april 2021 
till 145 364 (40 777) tkr. Under året slutfördes en 
kapitalanskaffning som tillförde bolaget 148 mkr 
före kapitalanskaffningskostnader. För en lyckad 
kommersialisering i USA och Europa behöver 
investeringar göras de närmaste åren och med 
nuvarande kapital beräknas bolaget åtminstone ha 
kapital för mer än två års drift.  

Periodens balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten uppgår till 3 560 (7 035) tkr.  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar i 
form av inventarier uppgick under året till netto 0 
(0) tkr.  

Finansiering 

Utgående likvida medel uppgår den 30 april 2021 
till 145 364 (40 777) tkr. Biovica är väl kapitaliserat 
inför kommersialiseringen i USA och Europa. Med 
nuvarande kapital beräknas bolaget åtminstone ha 
kapital för mer än två års drift, förväntad 
försäljningsökning oräknat. 

Närståendetransaktioner  

Under perioden har företag företrädda av 
närstående till huvudägaren och styrelseledamoten 
Anders Rylander hyrt ut kontorslokaler till 
moderbolaget. Totala arvode för hyra har utgått 
med 198 tkr. Transaktionen har skett på 
marknadsmässiga villkor.  
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Teckningsoptioner  

Program Till Optioner 
B-aktier 

Tecknings-
kurs 

Options-
pris 

Teckningsperiod 
Aktie-

kapital-
ökning 

Antal B-
aktier 

TO4 styrelse 150 000 19,50 0,94 25 augusti 2022 - 25 augusti 2023 10 000,00 150 000 

TO5 personal 170 000 17,16 1,23 25 augusti 2021 - 25 augusti 2022 11 333,33 170 000 

TO6 personal 173 000 45,14 3,31 25 augusti 2022 - 25 augusti 2023 11 533,33 173 000 

TO7 styrelse 200 000 45,14 3,31 25 augusti 2022 - 25 augusti 2023 13 333,33 200 000 

      46 200,00 693 000 

 
 
Aktier 
Per den 30 april 2021 uppgår antalet utestående 
aktier i Biovica till 28 418 372 aktier varav 6 542 860 
aktier är av serie A och 21 875 512 aktier är av serie 
B. Det totala antalet röster uppgår till 41 504 092. 

Omstämpling av aktier 
A-aktieägare kan begära omstämpling till B-aktier i 
slutet av varje kvartal. Vid omstämpling av A-aktier 
till B-aktier minskar antalet röststarka aktier (A-
aktier har tre röster, B-aktier 1 röst). A-aktierna är 
onoterade och B-aktierna är noterade på Nasdaq 
Stockholm First North Premier Growth Market.  
Omstämplingen har skett av 80 310 aktier den 31 
mars 2021.  
 

2021-03-31 A-aktier B-aktier Totalt 
Före omstämpling 6 623 170 21 795 202 28 418 372 
Omstämpling  -80 310 80 310 0 
Efter omstämpling 6 542 860 21 875 512 28 418 372 

 

Principer för delårsrapportens upprättande  

Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering. Koncernen tillämpar 
årsredovisningslagen och International Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner vid upprättande av finansiella 
rapporter. Moderbolaget tillämpar 
årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för 

juridiska personer vid upprättande av finansiella 
rapporter. I övrigt överensstämmer tillämpade 
redovisningsprinciper med vad som framgår av 
årsredovisningen 2019/2020.  

Nya standarder och tolkningar vilka träder i kraft 
2020 och framåt 
Per dagen för godkännandet av dessa finansiella 
rapporter har övriga standarder, ändringar och 
tolkningar av befintliga standarder som ännu inte 
trätt i kraft eller publicerats av IASB, ej heller 
tillämpats i förtid av koncernen. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

Ett antal risker och osäkerhetsfaktorer är 
förknippade med bolagets verksamhet, såväl 
marknadsmässiga, regulatoriska som finansiella 
risker. För en utförligare beskrivning av riskerna se 
årsredovisningen för 2019/2020. Under perioden 
har en covid-19 relaterad risk materialiserats, se 
mer nedan.  Jämfört med årsredovisningen bedöms 
övriga risker oförändrade. 

Covid-19  
Under perioden har en covid-19 relaterad risk 
materialiserats. Granskningen av bolagets FDA 
ansökan försenades ett kvartal till följd av FDAs 
omallokering av resurser till covid-19 relaterade 
ansökningar som fått EUA-status (Emergency Use 
Authorization). Granskningen har nu återupptagits 
men det finns ytterligare risk i att processen tar 
längre tid än normalt (90 dagar). 
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Nyckeltal för koncernen 
    Helår Helår  Helår  Helår  
tkr       20/21 19/20 18/19 17/18 

        
Nettoomsättning      2 077 1 671 3 005 2 723 
Rörelseresultat      -40 181 -29 816 -21 718 -17 956 
Periodens resultat     -39 483 -30 318 -21 556 -18 010 
Aktiverade FoU-kostnader     3 560 7 035 6 464 6 596 
Aktiverade FoU-kostn i % av rörelsekostn     -8% -18% -22% -26% 
Resultat per aktie före utspädning      -1,39 -1,29 -1,23 -1,02 
Resultat per aktie efter utspädning       -1,36 -1,29 -1,23 -1,02 
Likvida medel vid periodens slut       145 364 40 777 16 831 42 127 
Kassaflöde från den löpande verksamheten      -34 409 -24 780 -17 966 -14 882 
Periodens kassaflöde       104 692 23 927 -25 295 -23 342 
Eget kapital       182 661 78 217 52 097 73 713 
Eget kapital per aktie       6,43 3,32 2,96 4,19 
Soliditet (%)       95% 87% 86% 91% 
Genomsnittligt antal anställda       20 17 16 14 

 
Samma definitioner tillämpas som i senast avgivna årsredovisning 2019/2020. 
 
Alternativa nyckeltal 
Av ovanstående nyckeltal är det endast nyckeltalet Resultat per aktie före och efter utspädning som är 
obligatoriskt och definierat enligt IFRS. Av övriga nyckeltal är Årets resultat, Likvida medel vid periodens slut, 
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Periodens kassaflöde och Eget kapital hämtade från en av IFRS 
definierad ekonomisk uppställning. 

Nyckeltal  Definition 
Motiv för användande av finansiella nyckeltal 
som inte är definierade enligt IFRS 

Nettoomsättning  Intäkter för sålda varor  Visar på efterfrågan för produkten. 
Rörelseresultat  Resultat före finansiella poster och skatt.  Rörelseresultatet ger en bild av det resultat 

som bolagets ordinarie verksamhet har 
genererat. 

Resultat per aktie före och 
efter utspädning 

Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt 
antal aktier under perioden före respektive 
efter utspädning. 

 

Likvida medel och 
kortfristiga placeringar 

Banktillgodohavanden och kortfristiga 
placeringar. 

 

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 

Kassaflöde före kassaflöde från investerings 
och finansieringsverksamheterna. 

 

Periodens kassaflöde  Periodens förändring av likvida medel 
exklusive påverkan av orealiserade kursvinster 
och kursförluster. 

 

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid 
periodens slut. 

Ledningen följer detta tal för att övervaka hur 
stort värde eget kapital är per aktie. 

Soliditet  Eget kapital i procent av totala tillgångar.  Ledningen följer detta tal som en indikator på 
den finansiella stabiliteten i bolaget. 

Genomsnittligt antal 
anställda  

Genomsnittet av antal anställda beräknas som 
summan av arbetad tid under perioden 
dividerat med normalarbetstid för perioden. 
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Koncernresultaträkning och rapport över totalresultatet i sammandrag 

  kv 4 kv 4 maj-apr maj-apr 
  2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 
          
Belopp i tkr         
Nettoomsättning 318 0 2 077 1 671 
Övriga intäkter 187 200 3 241 1 215 
Aktiverat arbete för egen räkning 636 1 634 3 560 7 035 
Förändring av lagervaror under tillverkning 0 0  0 
Rörelsens intäkter 1 141 1 834 8 878 9 921 
      
Materialkostnader -133 0 -367 -220 
Övriga externa kostnader -4 278 -4 953 -15 332 -15 386 
Personalkostnader -7 189 -6 021 -27 218 -19 874 
Avskrivningar  -1 709 -1 070 -6 142 -4 170 
Övriga rörelsekostnader -1 -86 0 -86 
Rörelsens kostnader     
Rörelseresultat -12 169 -10 296 -40 181 -29 816 
      
Finansiella intäkter 271 0 855 0 
Finansiella kostnader -13 -463 -60 -443 
Resultat före skatt -11 911 -10 760 -39 386 -30 259 
      
Inkomstskatt -80 -17 -96 -59 
Periodens resultat -11 992 -10 777 -39 482 -30 318 
      
Koncernens rapport över totalresultatet     
Periodens resultat  -11 992 -10 777 -39 482 -30 318 
      
Valutakursdiff. utl. nettoinvest. 0 0 0 0 
Periodens övriga totalresultat 0 0 0 0 
Periodens summa totalresultat -11 992 -10 777 -39 482 -30 318 
      
Resultat per aktie    

 
Resultat per aktie, före utspädning (kronor) -0,42 -0,46 -1,39 -1,29 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 28 418 372 23 573 372 28 418 372 23 573 372 
Resultat per aktie, efter utspädning (kronor) -0,42 -0,46 -1,39 -1,29 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 29 111 372 24 418 372 29 111 372 24 218 372 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 
Belopp i tkr         2021-04-30 2020-04-30 
              
TILLGÅNGAR             
Immateriella anläggningstillgångar         41 869 42 666 

Maskiner, inventarier, verktyg och installationer         704 1 234 
Nyttjanderättstillgångar         2 312 3 313 
Uppskjuten skattefordran         499 743 
Summa anläggningstillgångar         45 384 47 955 
            
Varulager         527 397 
            
Kundfordringar         222 0 
Kortfristiga fordringar         1 153 1 129 
Likvida medel         145 364 40 777 
Summa omsättningstillgångar         147 266 42 303 
            
SUMMA TILLGÅNGAR         192 650 90 259 
            
EGET KAPITAL           
            
Aktiekapital         1 895 1 572 
Övrigt tillskjutet kapital         338 758 195 133 
Balanserat resultat inklusive årets resultat          -157 992 -118 487 
Summa eget kapital         182 661 78 217 

            
SKULDER           
Skulder nyttjanderätter         934 2 272 
Uppskjuten skatteskuld         460 709 
Övriga långfristiga skulder         0 0 
Summa långfristiga skulder         1 394 2 981 
            
Skulder nyttjanderätter         1 486 1 182 
Förskott från kunder         1 213 3 521 
Leverantörsskulder         1 085 1 007 
Aktuella skatteskulder         154 500 
Övriga skulder         634 624 
Upplupna utgifter och förutbetalda intäkter         4 023 2 228 
Kortfristiga skulder         8 595 9 061 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           192 650 90 259 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 
 

Belopp i tkr Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat  

Summa 
eget 

kapital 
IB per 1 maj 2019 1 172 133 776 0 -61 294 -21 556 52 097 
Disposition enligt beslut av årets 
stämma    -21 556 21 556 0 
Omklassificering  5 074  -5 074  0 
Justering till följd av byte av      0 
redovisningsprincip    -246  -246 
Omräkningsdifferens  

 2   2 
Nyemission 400 53 249    53 649 
Emissionskostnader  -3 033    -3 033 
Periodens resultat      -30 318 -30 318 
UB per 30 april 2020 1 572 195 132 2 -88 171 -30 318 78 217 

       
IB per 1 maj 2020 1 572 195 132 2 -88 171 -30 318 78 217 
Disposition enligt beslut av årets 
stämma    -30 318 30 318 0 
Nyemission 313 147 737    148 050 
Emissionskostnader  -7 151    -7 151 
Teckningsoption 10 3 040    3 050 
Omräkningsdifferens  

 -22   -22 
Periodens resultat         -39 482 -39 482 
UB per 30 april 2021 1 895 338 758 -20 -118 489 -39 482 182 661 

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 

  kv 4 kv 4 maj-april maj-apr 
Belopp i tkr 20/21 19/20 20/21 19/20 
          
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital -10 261 -10 060 -33 545 -26 587 
Förändringar i rörelsekapital 1 278 765 -866 1 807 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -8 984 -9 295 -34 409 -24 780 

     
Investeringsverksamheten     

     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -636 -1 634 -3 560 -7 035 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -291 74 142 661 55 742 
Periodens kassaflöde -9 910 -10 855 104 692 23 927 

     
Likvida medel vid periodens början 155 266 51 623 40 777 16 831 
Omräkningsdifferens likvida medel 9 9 -105 19 
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Likvida medel vid periodens slut 145 364 40 777 145 364 40 777 

 

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

  kv 4 kv 4 maj-apr maj-apr 
  2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 
          
Belopp i tkr         
Nettoomsättning 318 0 2 077 1 671 
Förändring av lagervaror under tillverkning 0 200 0 972 
Aktiverat arbete för egen räkning 636 1 634 3 560 7 035 
Övriga rörelseintäkter 121 0 2 071 0 
Omsättning 1 074 1 834 7 708 9 677 
          
Handelsvaror -133 0 -367 -220 
Övriga externa kostnader -6 531 -6 103 -22 119 -18 991 
Personalkostnader -5 471 -5 286 -22 243 -17 849 
Avskrivningar  -1 388 -710 -4 887 -2 843 
Övriga kostnader 0 -86 0 -86 
Rörelsenskostnader -13 523 -12 185 -49 615 -39 990 
Rörelseresultat -12 449 -10 351 -41 907 -30 312 
          
Finansnetto 106 -422 758 -259 
Resultat före skatt -12 343 -10 773 -41 150 -30 571 
          
Bokslutsdispositioner 0 0 1 146 0 
          
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 
Periodens resultat -12 343 -10 773 -40 004 -30 571 
          
          
Resultat per aktie         
Resultat per aktie, före utspädning (kronor) -0,43 -0,44 -1,41 -1,30 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 28 418 372 23 573 372 28 418 372 23 573 372 
Resultat per aktie, efter utspädning (kronor) -0,43 -0,44 -1,41 -1,30 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 29 111 372 24 418 372 29 111 372 24 418 372 

 

 
Totalresultatet överensstämmer med periodens resultat.  
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

Belopp i tkr 2021-04-30 2020-04-30 
      
TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar 41 869 42 666 
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 704 1 234 
Finansiella anläggningstillgångar 2 217 1 248 
Summa anläggningstillgångar 44 790 45 148 
      
Varulager 527 397 
      
Kortfristiga fordringar 1 511 1 105 
Likvida medel 142 920 39 642 
Summa omsättningstillgångar 144 958 41 144 
      
SUMMA TILLGÅNGAR 189 748 86 292 
      
EGET KAPITAL     
Summa bundet kapital 28 543 26 741 
Summa fritt eget kapital 153 519 51 375 
Summa EGET KAPITAL 182 061 78 117 

      
SKULDER     
Summa kortfristiga skulder 7 686 8 176 
Summa SKULDER 7 686 8 176 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   189 748 86 292 
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Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.  
 
Styrelsens intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  
 
Uppsala den 17 juni 2021 
 
 
Styrelsen 
 
 
 

Kommande rapporttillfällen  

Årsredovisning  30 juni 2021 
Årsstämma 31 augusti 2021 
Delårsrapport 1: maj-juli 2021/2022 31 augusti 2021 
Delårsrapport 2: augusti-oktober 2021/2022 1 december 2021 
Delårsrapport 3: november-januari 2021/2022 15 mars 2022 
Delårsrapport 4: maj-juli 2021/2022 16 juni 2022 
 
 

 

För ytterligare information, kontakta:  
Anders Rylander, VD  Cecilia Driving, EVP CFO 
Telefon: +46 (0)18-44 44 835  Telefon +46 (0)73 125 92 47 
E-post: anders.rylander@biovica.com  E-post: cecilia.driving@biovica.com  
 
Biovica International AB (publ), 556774-6150 
Dag Hammarskjölds väg 54B 
752 37 Uppsala 
018-44 44 830 
 
 
 
Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet 
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att 
mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum®TKa ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska 
studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för 
DiviTum®TKa är utvärdering av behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en 
optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. 
DiviTum®TKa är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth 
Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399. För mer information, besök 
gärna www.biovica.com.   
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