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Detta är Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade bio-
markörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandling. 
DiviTum® mäter tymidinkinas-aktivitet (TK) vilket är ett 
mått på celltillväxthastighet och har i kliniska studier visat 
på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. 

Biovica är ett bioteknikbolag med forskning och utveck-
ling, produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala 
och ett kontor nära Boston, USA. Våra kunder finns 
idag på forskningsmarknaden och är läkemedelsbolag 
och CRO:er (Contract Research Organizations) som 
genomför kliniska studier när de tar fram nya läkemedel. 
Framtida kunder kommer att vara laboratorier som utför 
analysen åt läkare som behandlar patienter. 

Biovica har sitt säte i Sverige och är noterat på Nasdaq 
First North Premier Growth Market Stockholm. Omsätt-
ningen på forskningsmarknaden uppgick 2019/2020 till 
1,7 MSEK och företaget hade 17 anställda under denna tid.

400-700MUSD/ÅR
Marknadspotential i USA, EU-5, Norden och Japan
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Stort kliniskt behov  
och marknadspotential

DiviTum® är ett dynamiskt biomarkörstest som i flera olika studier påvisat förmågan att ge 
svar på om en cancer-behandling är effektiv genom ett enkelt blodprov. Ett vanligt blodprov 
används för analys, vilket lämpar sig för att enkelt och frekvent utvärdera behandling över tid 

samt även upptäcka när tumören utvecklar resistens mot behandling.

Genomtänkt och tydlig 
 kommersialiseringsstrategi
• Första tillämpningen kommer att bli monitorering 

av sjukdomsstatus och behandlingseffekt vid spridd 
bröstcancer på USA-marknaden, där ett stort behov 
för produkten föreligger, 

• Biovica har genomfört flertalet studier med on-
kologer som påvisar värdet av DiviTum® dessa har  
publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Studieresul-
taten kommer att vara grunden för den planerade 
lanseringen. 

• Den amerikanska marknaden är den största och 
har de högsta ersättningsnivåerna för denna typ av 
produkter.

• Lanseringen kommer att ske med partners som 
kompletterar Biovica genom att tillhandahålla sälj-
styrka och laboratorier som utför analystjänst.

• Expansion kommer sedan att ske på flera sätt:
• Breddning till nya geografier för användning 

inom utvärdering av behandlingar inom spridd 
bröstcancer. 

• Bredda användningen till andra områden inom 
bröstcancer, t.ex. lokalt avancerad bröstcancer.

• Bredda användningen utanför bröstcancer, som 
t.ex. gastrointestinala tumörer och lungcancer där 
DiviTum® redan har kliniska resultat som stödjer 
användning inom dessa områden.

• FDA-ansökan, reimbursement (kostnadsersätt-
ning), guidelines och partner för lansering i USA 
2020/2021.

• Etablering av kommersiella partnerskap och lansering 
i EU-5 (UK, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike) 
och Norden under senare delen av 2021.

• Japan planeras bli tredje marknaden att lansera 
DiviTum® på, även där i samarbete med kommersiell 
partner.

• Framgångsrik lansering inom ett eller flera områden 
ovan förväntas skapa ytterligare möjligheter för 
kommersiella partnerskap. 

Svarar på ett stort kliniskt behov ”Hur 
aggressiv är cancern? Är behandlingen 
effektiv?”
• Det finns ett stort behov av att snabbare och 

enklare kunna utvärdera effekten av behandlingen då 
många patienter inte svarar eller utvecklar resistens 
mot behandlingen. 

• Cancerbehandlingarna är dyra (vissa kostar över 
>$10.000 per patient och månad) och kan medföra 
svåra biverkningar.

• Dagens diagnostik är dyr, komplicerad och kräver tid 
för uppföljning.

• 450 000 patienter i EU och USA uppskattas leva 
med spridd bröstcancer.

• Det finns en marknadspotential på $400700 miljoner 
per år för DiviTum® för spridd hormonpositiv bröst-
cancer i USA, EU-5, Norden och Japan.

Starka studiedata för  DiviTum®

• Inom bröstcancer har 11 artiklar publicerats i veten-
skapliga tidskrifter som visar att DiviTum® kan mäta 
celltillväxthastighet, ge god prognos och riskbedöm-
ning samt monitorera behandlingseffekt hos patien-
ter med bröstcancer. Totalt finns 22 publicerade 
artiklar över ett brett spektrum av cancerformer.

• Resultaten visar att DiviTum® är prognostiskt vid 
lokalt avancerad cancer för återfall, vid spridd cancer 
för progression och överlevnad.

• Ett antal både retrospektiva och prospektiva 
(tyngre bevisvärde) studier pågår med världsledande 
institutioner (t.ex. Mayo Clinic, Johns Hopkins) och 
onkologer för att underbygga DiviTum®s förmåga att 
utvärdera behandlingseffekt och skapa efterfrågan 
för produkten.

Detta är Biovica
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VD har ordet

Vi har under en längre tid fokuserat vårt 
arbete på att lansera blodtestet  DiviTum® 
på den amerikanska och europeiska 
marknaden för monitorering av tidig be-
handlingseffekt vid spridd bröstcancer. 
 DiviTum® kan hjälpa kliniker att fatta mer 
informerade beslut för att patienterna ska 
kunna få bästa möjliga behandling. Det 
är mycket inspirerande och spännande att 
vi närmar oss lanseringen av  DiviTum®.

Intensivt arbete för marknadsgod-
kännande i USA
Idag säljs DiviTum® i forskningssyfte 
till  framförallt större läkemedelsbolag 
för användning i kliniska studier. För att 
lansera DiviTum® i USA behövs ett mark-
nadsgodkännande från det amerikanska 
läkemedelsverket, FDA. Efter skriftlig 
återkoppling och ett möte med FDA under 
sommaren 2019 har vi en klar bild över de-
ras krav. Under verksamhetsåret arbetade vi 
intensivt med såväl den analytiska som den 
kliniska valideringen. Bland annat analy-
serade vi drygt 1 500 prover från SWOG 
S0226 – en studie som 2004 - 2009 inklu-
derade 707 kvinnor med spridd bröstcancer 
vid 73 sajter i USA och Kanada och genom-
fördes av SWOG, ett amerikanskt nätverk 
av tongivande onkologer. Liksom med 
andra studier från SWOG är avsikten att 
resultaten av denna studie kommer att läg-
gas fram för presentation vid ett större ve-
tenskapligt möte och publicering i en med-
icinsk tidskrift så snart som möjligt. Dessa 
skickas under sommaren och förväntas vara 
tillgängliga sent 2020 eller tidigt 2021.

Studien är även en utmärkt grund för 
vår 510(k)-ansökan till FDA och skapar 
goda förutsättningar för klinisk accep-
tans. Den analytiska och den kliniska 
valideringen är två viktiga pusselbitar i 
ansökan och sammanfattningsvis har ar-
betet löpt enligt plan för att kunna lämna 
in ansökan i tredje kvartalet 2020.

Starka resultat i kliniska studier 
påvisar värdet av DiviTum®

När det gäller våra kliniska studier har vi 
under verksamhetsåret fått starka resul-
tat inom spridd bröstcancer som pekar i 
samma riktning som tidigare; det vill säga 
 DiviTum® kan vara ett värdefullt verktyg 
för att patienter ska få bästa möjliga utfall 
av sin behandling. Under året har tre nya 
studier publicerats.

Under verksamhetsåret har tre studier 
med bolagets produkt DiviTum® redovi-
sats med positiva resultat i vetenskapliga 
tidskrifter och två studier presenterats. På 
San Antonio Breast Cancer Symposium 
(SABCS) i december presenterades resul-
tat som visar att DiviTum® kan användas 
som en dynamisk, icke-invasiv biomarkör 
för patienter med spridd bröstcancer som 
behandlas med endokrin terapi och en 
CDK4/6-hämmare i en studie med Institut 
Curie, Frankrike. 

På samma konferens presenterades 
 resultat som visar att DiviTum® är en stark 
prognostisk markör vid operabel bröst-
cancer presenterades av Prato Hospital, 
 Italien. Tillsammans med en tidigare studie 
gjord av Nisman vid Hadassah Sjukhuset, 
som visade DiviTum® visar prognostiskt 
värde vid operabel bröstcancer. Det är 
 intressant för en framtida utvidgning av an-
vändningen av DiviTum® till tidigare faser 
av bröstcancerområdet.

I European Journal of Cancer har en 
artikel om EFECT-studien som visar att 
DiviTum® kunde utvärdera om tumören 
var resistent mot insatt standardbehandling 
(endokrin) publicerats. 

I Clinical Cancer Research publicerades 
data från TREnd-studien som visar förde-
larna med att använda DiviTum® vid utvär-
dering av behandling med palbociclib hos 
kvinnor med spridd bröstcancer.

En studie av forskare vid Lunds univer-
sitet har publicerats i tidskriften Scientific 
Report, en tidskrift från Nature. Resul-
taten stödjer att blodtestet DiviTum® kan 

Verksamhetsåret 2019/2020 var mycket händelserikt och 
präglades av fortsatt arbete med många framsteg inom våra 
prioriterade områden; registreringsförberedelser, kliniska studier 
och kommersiella aktiviteter. Vi passerade flera viktiga milstolpar 
på vägen mot marknadslansering av DiviTum®.

användas som prognostiskt verktyg för 
att utvärdera behandlingsutfall vid spridd 
bröstcancer.

I ytterligare tre vetenskapliga tidskrifter, 
Frontiers in Oncology, British Journal of 
Cancer, en Nature-tidskrift, och Biomar-
kers in Medicine har artiklar publicerats om 
DiviTum® resultat och TK aktivitet som en 
biomarkör för att utvärdera behandlings-
effekt av CDK4/6-hämmare. Artiklarna 
drar slutsatsen att DiviTum® har potential 
att bli standard som prognostisk biomarkör 
och metod för att tidigt upptäcka behand-
lingsresistens vid spridd bröstcancer.

Därutöver har ”The ASCO  Educational 
Book 2020” uppmärksammat att  DiviTum® 
skulle kunna tillgodose ouppfyllda behov 
vid monitorering av behandlingseffekt av 
CDK4/6-hämmare.

Totalt har vi nu 11 publikationer omfat-
tande mer än 1.800 bröstcancerpatienter. 
Dessa studier skapar ett unikt värde för 
DiviTum® och är grunden för kommersia-
liseringen av testet.

Under verksamhetsåret meddelade vi 
dessutom ett samarbete med högt ansed-
da Mayo Clinic för att använda DiviTum® 
vid monitorering av behandlingseffekt av 
CDK4/6-hämmare vid spridd bröstcancer. 
Samarbetet kompletterar våra tidigare stu-
dier inom området och är mycket viktigt 
i vår marknadsintroduktion av  DiviTum®. 
Mayo Clinic är inte bara världsledande 
inom området cancerforskning och be-
handling. De har även en omfattande 
lab-division som potentiellt skulle kunna 
vara en viktig kommersiell partner för oss. 
Därför är samarbetet viktigt.

Det är också glädjande att se att de re-
sultat vi har presenterat såhär långt har 
skapat ett intresse och en efterfrågan bland 
onkologerna för att göra fler studier med 
 DiviTum®. Flera av ovan nämnda publika-
tioner har tillkommit utan att Biovica har 
varit aktivt inblandade, vilket är positivt 
och jag ser det som ett bevis på att det finns 
intresse och efterfrågan för DiviTum®.

VD har ordet
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Förstärkning av organisationen
Vi har under året genomfört en utökad 
satsning på våra kommersiella aktiviteter.  
Under året förstärkte vi organisationen 
med bland andra Otti Bengtsson Gref som 
ny FoU-direktör, Henrik Winther som 
 affärsutvecklingschef och Robert Dann 
som marknadschef och USA-chef. Deras 
kompetenser och erfarenheter är mycket 
värdefulla tillgångar för Biovica och de är 
viktiga pusselbitar i vår fortsatta expansi-
on. Jag är mycket stolt över det starka lag vi 
har byggt inom Biovica och ödmjuk inför 
de kompetenta personer som Biovica och 
DiviTum® har lyckats attrahera.

Framtidsutsikter
Vi har tydliggjort vår strategi och plan för 
lansering av DiviTum®. I samband med det 
kommunicerade vi också vår målsättning 
om att nå en marknadsandel om 15 procent 
tre år efter lansering. På lång sikt är vår mål-
sättning att ta 50 procent av marknaden på 
de marknader där vi lanserar DiviTum®. Vi 
presenterade även vår plan för companion 
diagnostics (CDx). 

Marknadspotentialen för DiviTum® är 
stor, 400-700 MUSD för spridd bröst-
cancer på de initiala marknaderna. Då 
ska man komma ihåg att vi initialt bara 
adresserar ungefär 1 procent av alla de 43 
miljoner människor som lever med cancer 
och potentiellt skulle kunna ha nytta av 
 DiviTum®. Första steget för att realisera den 
stora  potentialen är en framgångsrik lanse-
ring inom spridd bröstcancer i USA. 

Vi har tagit många viktiga steg för att kun-
na genomföra en lyckad lansering. Jag vill 
framförallt lyfta fram den dialog vi har haft 
med FDA som lett till att vi har god förståel-

se för vad som krävs för en lyckad process. En 
viktig del i den ansökan är den omfattande 
kliniska valideringsstudien på amerikanska 
patienter som vi gör med SWOG. 

Tillsammans med våra övriga starka 
kliniska resultat från elva publikationer 
med mer än 1 800 patienter inom bröst-
cancer – som genomförts med några av 
världens ledande onkologer vid några av 
de mest  inflytelserika instituten, som Johns 
 Hopkins, Mayo Clinic och Dana Farber 
Cancer  Institute – har vi en mycket bra 
grund för vår kommersialisering. 

Lägg därtill publiceringen i ASCO 
Educational Book 2020, med den räck-
vidd det ger, så har vi skapat väldigt bra 
kanaler för att nå ut till våra framtida 
kunder.

Utöver det pågår arbetet inom reimbur-
sement där vi genom marknadsanalys och 
intervjuer med betalare har fått en klar bild 
över förväntade prisnivåer samt hur Divi-
Tum® ska positioneras och användas. 

Sammantaget skapar ovanstående goda 
förutsättningar för en lyckad lansering och 
första steget mot att realisera DiviTum®s 
fulla potential.

Vårt starka team har haft ett produk-
tivt år vilket tagit oss närmare vårt mål; att 
 patienter med spridd bröstcancer ska kunna 
få bästa möjliga behandling från dag ett. Vi 
har en unik produkt som möter ett viktigt 
behov på en attraktiv och stor marknad. 
 Bitarna finns på plats för att ta Biovica till 
nästa nivå och jag ser fram emot att åter-
komma till er kring vår fortsatta resa.

Anders Rylander 

Verkställande direktör

VD har ordet

UPPNÅDDA  
MILSTOLPAR 2019/2020

Första kvartalet
• Kapitalanskaffning 60 MSEK

• DiviTum® i EFECT-studien 
 publiceras i European Journal of 
Cancer

• Möte med FDA angående 
 Supplement II

Andra kvartalet
• DiviTum® sammanfattning i 

 Frontiers in Oncology

• Studiesamarbete med SWOG startar

Tredje kvartalet
• Stärker ledningsgruppen med ny 

Forsknings- och Utvecklingsdirektör

• Presenterar studie på operabel 
bröstcancer på San Antonio Breast 
Cancer Symposium med Prato

• Presenterar studie på spridd bröst-
cancer på San Antonio Breast  Cancer 
Symposium med Institut Curie

• Stärker ledningsgruppen med 
 affärsutvecklingskompetens

• TREnd studien publiceras i Clinical 
Cancer Research

Fjärde kvartalet
• Studie med Lunds universitet 

publicerad 

• Stärker ledningsgruppen med 
 kommersiell kompetens

• Studiesamarbete med Mayo Clinic 
startar

Efter årets slut
• DiviTum® sammanfattning i British 

Journal of Cancer, en Nature- 
tidskrift 

• DiviTum® sammanfattning i 
 Biomarkers in Medicine

• DiviTum® i ASCO Educational 
Book

• Lanseringsplan och marknadsandel 
presenterad på kapitalmarknadsdag
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Vision 

Behandlingsbeslut med större säkerhet
Biovicas vision är att DiviTum® ska bidra till ett längre liv med bättre 

livskvalitet för cancerpatienter. Genom snabb och precis utvärdering av 
hur en patient svarar på en viss cancerbehandling ges onkologerna möjlig-
het att individanpassa behandling för bästa möjliga utfall för patienten och 

 hälsoekonomi för vårdgivarna.

Affärsidé 
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörstester 
med potential att förbättra uppföljningen och utvärderingen av moder-
na cancerterapier. Genom samarbete med världsledande cancerinstitut 
och läkemedelsbolag arbetar Biovica med att aktivt främja den växan-
de  individanpassade sjukvården, med huvudsaklig fokus på förbättrad 

 patientöverlevnad och bättre hälsoekonomi.

Utveckling, tillverkning och försäljning:  DiviTum® produceras av Biovica i 
Uppsala. Produkten säljs som ett kit bestående en 96-brunns titerplatta med 
reagenser för avläsning i en ELISA-läsare.

Kunder: Nuvarande kunder utgörs av läkemedelsbolag och forskare som 
använder testet för att studera olika behandlingsalternativ i pre-kliniska och 
kliniska studier. För användning i klinisk rutin, kommer Biovicas kit att säljas till 
laboratorier för analys av prover från cancerpatienter under behandling. För 
det krävs det regulatoriskt godkännande. DiviTum® är utvecklat på en standar-
diserad ELISA-plattform som gör det enkelt för laboratorier runt om i världen 
att inkludera produkten i sitt erbjudande.

Framgångsfaktorer: Att informera och utbilda bröstcancerläkare så att de 
förstår fördelarna och väljer att använda DiviTum® som ett stöd för  effektivare 
behandling. Resultat från kliniska studier som påvisar värdet av DiviTum®. 
 Regulatoriskt godkännande, samt inkludering i betalningssystem. Avtal med 
partner som tillhandahåller analystjänst och säljkanaler.

Vision, Affärsidé  
och strategi
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Biovicas mål är att etablera DiviTum® som ett standardverktyg för moni-
torering av behandling av spridd bröstcancer i Europa och USA. Viktiga 
milstolpar under de kommande åren är att:

• Tredje kvartalet 2020: Ansöka om regulatoriskt (s.k. 510(k)) godkän-
nande på den amerikanska marknaden

• Första kvartalet 2021: Erhålla 510(k)-godkännande – lansering av pro-
dukten på den amerikanska marknaden

• 2021: 1:a reimbursement i USA

• 2021: Lansering EU-5 och Norden

På längre sikt avser Biovica att etablera DiviTum® på ytterligare mark-
nader och inom ytterligare tumörformer och nya målinriktade terapier.

Strategi 
Initialt fokus på spridd bröstcancer 
och USA
DiviTum® har potential inom många områ-
den men Biovica har initialt valt att fokusera 
på området monitorering av behandlingar 
inom spridd bröstcancer. Lanseringen kom-
mer först att göras i USA. Anledningen är 
att det ger möjligheten att på ett kostnads-
effektivt sätt lansera testet inom ett område 
där det finns ett stort behov. Den ameri-
kanska marknaden är dessutom den största 
med de högsta prisnivåerna.

Resultat från studier med världsle-
dande samarbetspartners grunden 
för lansering
För att kunna lansera en produkt inom det-
ta område krävs goda resultat från kliniska 
studier. Samarbetena är genomförs med 
några av de ledande instituten och onkolo-
gerna i världen inom bröstcancerområdet. 
Exempel på det är Karolinska Institutet i 
 Sverige, IBCSG och Big against Breast can-
cer i Europa, Dana Farber, Mayo Clinic, Johns 
Hopkins och SWOG i USA. Genom dessa 
samarbetspartners har Biovica möjlighet att 
nå ut med budskapen och skapa kännedom 
och efterfrågan för produkten. Det är också 
resultat från dessa samarbeten som är grun-
den för regulatoriskt godkännande, reim-
bursement, kommersiella samarbeten och i 
slutändan efterfrågan och försäljning.

Kommersiella partnerskap för 
snabbare och effektiv lansering
Biovica avser att sluta partnerskap för för-
säljning av DiviTum®-analyser. På så sätt  
bolaget utveckla en egen säljstyrka och 
labverksamhet utan kan dra nytta av en väl 
etablerad sådan. I USA kommer Biovica att 
ta fram underlag för reimbursement, genom 
t.ex. hälsoekonomiska studier, samt mark-
nadsföringsbudskap riktade både till onko-
loger och patienter. För det kommer en liten 
och effektiv organisation för att serva och 
komplettera våra partners att etableras vid 
vårt amerikanska kontor i Boston.

På övriga marknader räknar Biovica att 
kunna återanvända mycket av den data 
och de resurser som skapas i och med den 
amerikanska lanseringen. På så sätt kan t.ex. 
reimbursement läggas ut på partners i t.ex. 
Europa där olika länder har olika system.

Partnerskap och licensiering är möjlighe-
ter för Biovica att snabbt göra produkten till-
gängligt för patienter på marknader bortom 
de tre initiala marknaderna.

Bredda till ytterligare marknader 
och tillämpningar
Efter lansering på den amerikanska markna-
den avser Biovica bredda användningen till i 
första hand EU-5 och Norden, därefter på 
den japanska marknaden. Dessa marknader är 
valda efter marknadsanalys där slutsatsen är 
att det finns goda förutsättningar att etable-

ra produkten på dessa marknader. Detta då 
behandlingsprotokoll, betalningssystem och 
prisnivåer har stora likheter med den ameri-
kanska marknaden. 

Biovica avser även att bredda användning-
en utanför spridd bröstcancer. Det första ste-
get är till det närliggande området lokalt avan-
cerad cancer. Det blir en naturlig breddning 
då behandlingar inom spridd cancer förväntas 
komma att användas inom detta område och 
ett liknande behov uppstår inom lokalt avan-
cerad cancer. Biovica har redan resultat samt 
pågående studier inom detta område.

CDx – attraktiv möjlighet att utveck-
la nya produkter 
Companion Diagnostic eller CDx är ett be-
grepp som är vanligt inom onkologiområ-
det sedan ca 20 år tillbaka. Det innebär att 
nya läke medel utvecklas och godkänns med 
skräddarsydd diagnostik för att behandla pa-
tienter med högre träffsäkerhet. Detta skapar 
värde för alla inblandade. För patienter, beta-
lare, läkemedelsbolag och diagnostikbolag.

Inom området monitorering finns det få 
exempel på framgångsrika CDx samarbeten, 
samtidigt som bl.a. FDA efterfrågar sådana 
för bättre behandlingsutfall. Detta skapar en 
unik möjlighet för Biovica att utveckla sådan, 
särskilt som bolaget redan har försäljning till 
några av de största läkemedelsbolagen inom 
detta område, samt personal med unik erfa-
renhet av att utveckla denna typ av produkter. 

Vision, Affärsidé  
och strategi
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Spridd bröstcancer

Ökad celltillväxthastighet gäller 
för alla cancerformer, och många 
cancerformer behandlas med lä-
kemedel som specifikt inriktar sig 
på celldelningen. Lovande data har 
presenterats för lokalt avancerad 
bröstcancer med DiviTum®. En tidig 
förståelse av neo-adjuvant behand-
ling för lokalt avancerad bröstcancer 

skulle vara mycket användbar för att 
förbättra vården för dessa patien-
ter. DiviTum® har också använts för 
att analysera lungcancer, kolorektal 
cancer och andra cancerformer, 
med lovande tidiga resultat. Utveck-
ling i några av dessa andra indikatio-
ner kan följa efter lanseringen för 
spridd bröstcancer.

Sjukdomssituation:

Bröstcancer orsakar fler än 40 000 
dödsfall varje år i USA. Dessa döds-
fall beror på att sjukdomen sprider 
sig i kroppen och påverkar livsvikti-
ga organ. Om cancern har spridit sig 
är den i allmänhet obotlig; men nya 
behandlingar ökar tiden som en pa-
tient lever med spridd bröstcancer. 
Dessutom ökar antalet behandlingar 
tillgängliga för patienter med spridd 
bröstcancer. Särskilt för patienter 
som diagnostiserats med hormon-

receptorpositiv bröstcancer har be-
handlingsutfallet förbättrats genom 
kombinationen av endokrina be-
handlingar och CDK 4/6-hämmare. 
Med fler och bättre behandlingar blir 
tillförlitliga svar på frågan om när man 
ska byta från en behandling till nästa, 
och när man ska gå från endokrin be-
handling till cytostatika/cellgifter, allt 
viktigare. I takt med fler behandlingar 
tillkommer och behandlingstiden för-
längs, ökar betydelsen av noggrann 

och effektiv monitorering av sjuk-
domsstatus. Utvärdering av behand-
lingseffekt av bröstcancer är idag ett 
område med förbättringspotential. 
Ett antal olika tester och metoder 
upprepas regelbundet för bedöm-
ning av hur sjukdomen utvecklas. 
Ofta ger inte ett ensamt test ett defi-
nitivt svar, så många olika tester görs 
upprepade gånger. Detta är inte op-
timalt för sjukvårdssystemet, det är 
dyrt och påfrestande för patienterna.

Marknadspotential:

Den initiala målgruppen för DiviTum® 
är kvinnor med hormonreceptorpo-
sitiv spridd bröstcancer som behand-
las med endokrin behandling. Varje år 
drabbas ungefär 31 000 patienter där 
DiviTum® kan vara en del av moni-
torering av behandlingen efter regu-
latoriskt godkännande och att testet 
tagits in i ersättningssystemen. Denna 
population av patienter får i allmän-
het upp till tre behandlingslinjer, ofta 
under tre års tid eller längre. Externa 
rådgivare föreslår att ett blodbase-
rat test som DiviTum® skulle kunna 
användas månadsvis tidigt under en 
behandling och därefter var tredje 

månad. Med den population som 
beskrivs och den testfrekvens som 
föreslagits är detta en marknadspo-
tential på 700 000 test/år. Möjlighe-
ten kommer sannolikt att växa när 
nya behandlingar ytterligare förlänger 
patienternas liv.

För att skapa efterfrågan och un-
derlag för prissättning samt för att 
DiviTum® ska inkluderas i ersättnings-
systemen gör vi studier för att bevisa 
DiviTums® kliniska noggrannhet och 
för att påvisa produktens kliniska an-
vändbarhet. Biovicas målsättning är 
att visa att onödig behandling och/
eller fortsatt behandling som inte 

längre är effektiv kan undvikas. Må-
let är också att visa att det är möjligt 
att minska användningen av andra 
diagnostiska test när man använder 
DiviTum®. Samarbeten med ledande 
forskare och med betalare har lett 
till en bättre förståelse för vad som 
krävs som underlag för prissättning av 
DiviTum®. Lansering i USA kommer 
att följas av lansering i Europa och 
detta stöder tidigare uppskattningar 
av marknadspotentialen på 6 miljar-
der SEK / år för spridd bröstcancer på 
dessa initiala marknader. 

Utöver spridd bröstcancer:

Marknadsöversikt
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UTVECKLING AV MARKET ACCESS TILL STÖD AV LANSERINGEN I 
MONITORERING AV SPRIDD BRÖSTCANCER

Utöver regulatoriskt godkännande finns det flera viktiga komponenter för att nå kom-
mersiell framgång: att DiviTum®-analysen är allmänt tillgänglig för onkologer; inklude-
ring i behandlingsriktlinjer utvecklade av bröstcancerexperter och framgångsrikt upp-
fylla kraven från ersättningssystemen: kodning, täckning och betalning.

Testets tillgänglighet: 
Både laboratorierna för de 71 NCI can-
cercentra och 20–30 viktiga oberoende 
onkologiska referenslaboratorier är priori-
terade. Under de kommande 12 månader-
na arbetar vi för att säkra så att testet blir 
allmänt tillgängligt genom laboratorierna 
vid dessa institutioner. Serviceavtal med 
oberoende referenslaboratorier öppnar 
också testtillgänglighet för många övriga 
sjukhus. Att säkra dessa avtal kommer att 
påskyndas efter regulatorisk ansökan.

Inkludering i riktlinjerna för  
behandling: 
Det finns starka kopplingar mellan 
behandlingsriktlinjer inklusion i er-
sättningssystemen till läkares använd-
ning. En viktig behandlingsriktlinje 
är  National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN). NCCN: s riktlinjer 
granskar regelbundet publiceringar av 
kliniska studier. Vårt mål är att ta fram 
starka studiedata på DiviTum®s nog-
grannhet och dess kliniska användbarhet 
och att samarbeta med forskare för att 
snabbt publicera  DiviTum®-resultat i högt 
ansedda vetenskapliga tidskrifter. Studie-
samarbetet med SWOG Cancer Research 
Network som Biovica tillkännagav 2019 
är ett viktigt inslag i denna strategi efter-
som NCCN bedömer resultat från stora, 
välgjorda studier. Detta samarbete pågår 
och vi ser fram emot att resultat från stu-
dien publiceras av forskarna. 

Ersättningssystemen: Kodning,  
täckning och betalning:
Införande i behandlingsriktlinjer är helt 
klart ett viktigt inslag i att göra testet 
allmänt tillgängligt. Vi har genomfört 
marknadsundersökningar för att förstå 
kraven på vägen till inklusion i ersätt-
ningssystemen i USA, inte bara pris-
sättning utan också kodning och täck-
ningskrav. Dokumentation av en positiv 
inverkan på hälso- och sjukvården och 
lägre vårdkostnader, kommer att vara 
önskvärt och vi arbetar för att uppnå dessa 
mål. Dessutom utvecklas kliniska studier 
för att visa användbarhet, och vi ser fram 
emot att genomföra dessa studier och dela 
resultaten med betalarna.

DiviTum® och partnerskap: 
I samarbete med ledande forskare inom 
bröstcancer och på deras sjukhus görs 
många studier med DiviTum® redan nu 
för att etablera testet inom det initiala an-
vändningsområdet. Vi utökar dessa sam-
arbeten till att omfatta kliniska laborato-
rier och avser att utöka detta ytterligare 
för att samarbeta med betalare, och med 
integrerade nätverk som har fullt ansvar 
både för patientvård och behandlings-
kostnader.

Marknadsöversikt
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DiviTum®

DiviTum® är ett innovativt biomarkörstest som utvecklats för 
att monitorera och förutsäga behandlingsutfall av solida cancer-
tumörer. DiviTum® mäter tymidinkinas (TK) aktiviteten i serum 
eller cellkulturer. I normala celler är TK-aktiviteten mycket låg. 
Den stiger emellertid med ökad cellproliferation.

Då nivån av TK-aktivitet är nära korrele-
rad med celltillväxthastighet, är monito-
rering av TK som en biomarkör lämplig 
vid utvärdering av tumöraggressivitet, 
för att utvärdera effekten av cellcykel- 
hämmande läkemedel. Mätning av 
TK-aktivitet med DiviTum® ger kliniskt 
användbar information, vilket gör att 
behandlingen kan skräddarsys och opti-
meras. Målsättningen med att använda 
 DiviTum® är att förlänga överlevnad och 

höja livskvaliteten hos patienterna. Det 
kan också sänka sjukvårdskostnaderna 
genom att ersätta dyr diagnostik och tidi-
gare byte av ineffektiva behandlingar.

Att monitorera cancer med DiviTum® 
är enkelt. Allt som krävs av patienten är 
ett blodprov. Testet har utvecklats på en 
standardiserad ELISA-plattform för an-
vändning i kliniska laboratorier. Hittills 
har resultaten varit lovande, vilket nyligen 
publicerats i flera vetenskapliga artiklar.

DiviTum®
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Patienter med hormonreceptorpositiv bröstcancer med 
låga nivåer av TK1 aktivitet i serum eller med tidigt 

minskande nivåer av TK1 aktivitet hade ett bättre 
utfall av den endokrina behandlingen.

Knudsen ES, Shapiro GI och Keyomarsi K, ASCO Educational Book 2020

“

DiviTum® är den banbrytande teknologin för att doku-
mentera TK1a som en biomarkör för bröstcancer i syfte 

att prognosticera och tidigt upptäcka behandlingsresistens, 
vilket kan vara kliniskt mycket användbart.  

Dr Luca Malorni, Prato Hospital, Italien

“

DiviTum®
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Intervju med  
Docent Samuel Rotstein 

När Samuel Rotstein började som cancerläkare 
1980 kunde han ha mottagning för upp till 25 
patienter under en förmiddag. Idag träffar en 
bröstcancerläkare som mest 5 till 10 patienter 
under samma tid. Det beror dels på att cancer-
vården ständigt utvecklas med nya skräddar-
sydda och målinriktade läkemedel, dels på att 
patienterna erbjuds ett mer omfattande psyko-
logiskt stöd. Dessutom är patienterna mer upp-
lysta och engagerade. Numera får en och sam-
ma patient ofta en serie av olika behandlingar 
under sin sjukdom. För att läkaren ska kunna 
välja rätt behandling och för att snarast kun-
na följa upp effekten av behandlingen behövs 
bättre beslutsunderlag. Samuel Rotstein menar 
att Biovicas biomarkör DiviTum® har potential 
att bli ett viktigt verktyg för att utvärdera  be-
handling. 

Kan DiviTum®s blodprov påverka behandlingen 
så att patienten kan leva längre? 

Målsättningen med DiviTum® är att patienten 
ska kunna leva längre tack vare att behandling-
arna kommer att kunna utvärderas snabbare och 
enklare. Vi vill undvika att patienten behand-
las med en terapi som inte har avsedd effekt. 
 DiviTum®s blodprov ger en möjlighet att på ett 
enkelt sätt informera om behandlingen är effek-
tiv eller inte. Blodprovet kan också tas kortare 
tid efter att behandlingen påbörjats än röntgen. 
Genom  DiviTum® skulle jag få en möjlighet att 
kontrollera effekten av behandlingen innan den 
kan konstateras med andra metoder. Det är den 
stora vinsten med DiviTum®: Patienten kommer 
att snabbare kunna byta från en ineffektiv till en 
effektiv  behandling.

Ett flertal kliniska studier har bekräftat dessa 
fördelar med DiviTum®. För närvarande pågår 

en avgörande större studie för att ytterligare styr-
ka DiviTum®s tidigare erhållna resultat. En stu-
die görs med en av de större onkologiska samar-
betsgrupperna i USA, SWOG Cancer  Research 
Network (SWOG-studien), där prover tas på 
400 amerikanska patienter med spridd bröstcan-
cer före samt flera gånger under behandling. 

Hur kan DiviTum® ge ett svar innan röntgen 
gör det?

DiviTum® mäter ett enzym som aktiveras när 
celler delar sig i en tumör. Enzymet fångar upp 
den ökade delningshastigheten hos celler i en tu-
mör vilket inträffar när bröstcancern sprider sig. 

Med de nuvarande metoderna, bland annat 
röntgen, tar det vanligen tre till fyra månader inn-
an en behandling kan utvärderas. Med DiviTum®s 
blodprov kan behandlingen analyseras två till fyra 
veckor efter att den påbörjats. Den behandlande 
läkaren får därmed snabbare information om 
förändringar i tillväxttakten i tumören än han 
skulle fått med röntgen. Det blir enklare att följa 
behandlingens effektivitet.

Vilka patienter skulle gagnas mest av Divi-
Tum®?

DiviTum®s blodprov kräver att det finns en tu-
mör. Det kan användas för patienter som har en 
tumör men inte ännu blivit opererade eller för 
patienter med dottertumörer/spridd bröstcan-
cer. DiviTum® gör mest nytta för patienter med 
spridd bröstcancer genom att en behandling kan 
utvärderas snabbare och ineffektiva behandling-
ar kan undvikas. En behandling som inte ger 
resultat och dessutom har biverkningar måste 
avbrytas så snabbt som möjligt. En behandling 
med biverkningar kan vara acceptabel om den 
fungerar. 

Docent Samuel Rotstein, överläkare och bröstcancerspecialist vid 
 Karolinska Universitetssjukhuset, är en legendar inom bröstcancervården 
i Sverige. Han har under cirka 40 års tid behandlat kvinnor med bröst-
cancer. Som ett tecken på patienternas stora uppskattning hedrades 
han 2016 med Bröstcancerförbundets (BRO) utmärkelse. Sedan flera år 
tillbaka är han Biovicas medicinska rådgivare. 

Intervju
Samuel Rotstein
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Intervju
Samuel Rotstein
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Kan DiviTum® hjälpa att individanpassa 
behandlingarna?

En mycket vanlig behandling för en pa-
tient med spridd hormonkänslig bröst-
cancer är att initialt behandla med ett 
anti-hormonellt läkemedel i kombina-
tion med en cellcykelreglerande CD-
K4/6-hämmare (palbociclib, ribociclib 
eller abemaciclib). Ett problem är att vissa 
patienter tål dessa hämmare dåligt och de 
kan drabbas av bland annat diarréer och 
rubbningar av hjärtrytmen. 

Genomförda kliniska studier tyder på 
att DiviTum® skulle bättre förutsäga lä-
kemedlens möjliga effekt men det behövs 
flera studier för att fastställa detta. 

DiviTum® skulle kunna hjälpa att prog-
nosticera om patienten behöver behand-
las med båda läkemedel samtidigt. Höga 
 DiviTum® värden vore en indikation för en 
kraftigare behandling, med båda läkeme-
del, och låga värden skulle kunna indikera 
att enbart ett anti-hormonellt läkemedel 
behövs. För en del av dessa patienter vore 
det då möjligt att enbart behandlas med ett 
anti-hormonellt läkemedel som bromsar 
tumörtillväxten och ger färre biverkningar. 

Finns det ytterligare möjligheter att med 
DiviTum® individanpassa en behandling, 
till exempel att skjuta upp eller undvika 
en behandling med cytostatika/cellgifter?

Ett problem är att patienterna ofta överbe-
handlas. Vi ger läkemedel som dokumente-
rat gör nytta för hela gruppen men kanske 
inte specifikt för den enskilde patienten. 
DiviTum® kan snabbt utvärdera vilken be-
handling som har effekt för den enskilda 
patienten. 

Jag skulle vilja maximera den tid patienten 
behandlas utan cytostatika. Cytostatika kan 

öka infektionsrisken, ge håravfall, illamå-
ende, smakförändringar och neurologiska 
biverkningar. Med DiviTum® skulle vi kun-
na öka säkerheten i bedömningen av vilka 
patienter som kan undvika eller skjuta upp 
användningen av cytostatika. 

Kan patienten med DiviTum®s hjälp und-
vika att röntgas flera gånger och utsättas 
för stora stråldoser?

För att kontrollera tumörernas tillväxt 
brukar en patient med spridd bröstcan-
cer röntgas var tredje månad med dator-
tomografi (skiktröntgen) vilket utsätter 
patienten för radioaktiv strålning. Det 
finns flera skäl till att undvika radioaktiv 
strålning för såväl patienten som för sam-
hället. Förhoppningen är att patienten 

tack vare DiviTum® inte kommer att be-
höva röntgas lika ofta.
 
Finns det någon mer samhällsekono-
misk vinst med DiviTum®?
Ofta används också en magnetkamera 
(MRI). Den avger inte radioaktiv strål-
ning men det finns samhällsekonomiska 
skäl till att undvika att ta en MRI som 
kan kosta upp till 13 000 kronor per gång.

Kan du ge ett konkret exempel på 
ytterligare fördelar med DiviTum®? 
En patient från Roslagen, en 70-årig kvin-
na som har svårt att gå och som behöver 
hemsjukvård för behandling av metasta-
ser från bröstcancern. Hon kontrolleras 
var tredje månad och hon behöver åka till 
sjukhuset för att röntgas. Först efter rönt-

Om bröstcancer
Av de som för första gången 
får diagnosen bröstcancer har 
även 3 till 5 procent spridd 
sjukdom. Spridd bröstcancer 
innebär att den ursprungliga 
tumören bildar  dottertumörer, 
metastaser, framförallt i skelett, 
lever, hjärna och lungor. Det 
går att leva länge med en spridd 
bröstcancer men endast cirka 
22 procent lever längre än 5 år. 

Intervju
Samuel Rotstein
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 Målsättningen med DiviTum® är att patienten 
ska kunna leva längre tack vare att behandlingarna 
 kommer att kunna utvärderas snabbare och enklare.”

Docent Samuel Rotstein

gen kan hon få besked om behandlingen 
har önskad effekt. För denna patient hade 
livet varit enklare om hemsjukvården 
skulle kunna ta ett blodprov som visar om 
behandlingen har avsedd effekt. 

De flesta bröstcancerpatienter tar flera 
biopsier. Kan DiviTum®s blodprov tillfö-
ra något jämfört med en biopsi?
DiviTum® kan tillföra ett mer objektivt 
mätvärde inför behandlingsbeslutet. Un-
der tiden som behandlingen pågår skulle 
effekten också kunna utvärderas bättre 
och enklare med DiviTum®s blodprov. 
I vissa situationer skulle vi kanske även 
kunna undvika en biopsi.

Ki-67, som är den vanligaste metoden 
för att mäta tillväxthastigheten i can-

cercellerna, kräver att ett vävnadsprov 
tas från tumören. Cancercellerna som 
undersöks i ett mikroskop färgas in och 
räknas. Gränsvärdena för antalet cancer-
celler kan emellertid växla beroende på 
olika orsaker. Ett osäkerhetsmoment är 
att mätningen sker genom manuell räk-
ning av Ki-67- positiva celler i mikroskop. 
Mätningen kan därmed variera mellan 
olika bedömare. Det finns en gråzon 
som vi skulle kunna undvika om vi hade 
 DiviTum®s prov. 

Slutligen: Vet man varför man får bröst-
cancer? 

Nej, men det finns ett antal riskfaktorer, 
till exempel ärftlighet och täta bröst. Vår 
västerländska livsstil ökar risken för bröst-

cancer. Kvinnor föder färre barn och men-
struerar under längre tid och mer regel-
bundet och behandlas ofta med hormoner 
i klimakteriet. Allt innebär en påfrestning 
på bröstkörtelcellerna i bröstet. Även vårt 
födointag kan vara av betydelse liksom 
konsumtionen av alkohol.

“

Intervju
Samuel Rotstein
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Publicerade studier 2019/2020 

Under verksamhetsåret 2019/2020 har 
positivt resultat med DiviTum®, inklu-
sive klinisk användbarhet, publicerats i 
prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter. 
Artiklar i British Journal of Cancer, Sci-
entific Reports (utgivare av Nature) och 
Biomarkers in Medicine – påvisar att 
 DiviTum® kan användas som en biomar-
kör för utvärdering av behandlingseffekt 
av  CDK4/6-hämmare.

I maj 2020 blev DiviTum® erkänt i 
ASCO Educational Book 2020 som en 
lösning för att hantera ett ouppfyllt be-
hov av monitorering av behandling med 
 CDK4/6-hämmare. 

Liksom tidigare år genomför Biovica 
kliniska studier som antingen behövs för 
att stödja en specifik produktutveckling 
genom klinisk verifiering/validering eller 
för att utforska nya användningsområden. 
Huvudfokus under verksamhetsår har varit 
på studier som stöder den kommande lan-
seringen av DiviTum® för monitorering av 
behandling av spridd bröstcancer.

Hittills har det publicerats 11 veten-
skapliga artiklar från kliniska studier inom 
bröstcancer som omfattar över 1 800 bröst-
cancerpatienter. Genom dessa studier är det 
dokumenterat att TK-aktivitet kan mätas 

och används som ett prognostiskt verktyg 
för patientens överlevnad och för att mo-
nitorera effekten av pågående behandling. 
Tre nya studier publicerades under året 
till stöd för att DiviTum® kan användas 
som en dynamisk, icke-invasiv biomarkör 
för patienter med spridd bröstcancer som 
behandlas med endokrin terapi och/eller 
en CDK 4/6-hämmare. En studie genom-
fördes på Institut Curie i Paris, en annan 
var EFECT-studien publicerad i European 
Journal of Cancer och den tredje var re-
sultaten från TREnd-studien publicerad 
i  Clinical Cancer Research. De läkeme-
del som ingår i studierna utgör standard-
behandling i USA - vår första marknad för 
introduktion av DiviTum®.

Under verksamhetsåret har flera sam-
manfattningsartiklar publicerats med 
DiviTum® inom bröstcancerområdet. I 
en artikel av forskare vid Prato sjukhuset 
i Italien, publicerad i Frontiers Oncolo-
gy under juli 2019, påtalas att DiviTum® 
är en teknologi med stor potential, star-
ka prekliniska och kliniska data för att 
utvärdera CDK4/6-hämmareffektivitet 
hos patienter med lokalt avancerad eller 
spridd bröstcancer. De vetenskapliga tid-
skrifterna British Journal of Cancer och 

 Biomarkers in  Medicine publicerade ar-
tiklar med  DiviTum® och TK-aktivitet 
som  biomarkör för utvärdering av effekten 
av CDK4/6-hämmare. Författarna drar 
slutsatsen att DiviTum® har potential att 
bli en prognostisk biomarkör och verktyg 
för tidig upptäckt av behandlingsresistens 
i spridd bröstcancer. Som en mycket stark 
avslutning av året inkluderade ASCO 
DiviTum® i sin Educational Book 2020. 
Författarna från bl a Dana-Farber Cancer 
Institute och MD Anderson drar slutsat-
sen att: ”Dessa preliminära resultat bely-
ser potential för serum TK1-aktivitet att 
fungera som en icke-invasiv biomarkör för 
 CDK4/6-hämmares förmåga att utöva av-
sedd effekt”. 

Utanför spridd bröstcancer släpptes en 
publikation som visar DiviTum® som en 
stark prognostisk markör (för sjukdomsfri 
överlevnad) vid lokal, operabel bröstcan-
cer. Studien är en del av vårt omfattande 
studieprogram för att identifiera eventuella 
utökningar av DiviTum®s första avsedda 
användningsområde. De starka resulta-
ten, presenterade vid San Antonio Breast 
 Cancer Symposium, motiverar ytterligare 
studier på detta område. 

Under verksamhetsåret fortsatte Biovica sina starka samarbeten med ledande 
cancerforskare över hela världen, medicinska institut och läkemedelsföretag 
för att ytterligare stärka kliniska data och användbarheten av DiviTum® vid 
monitorering av cancerbehandling.

Publicerade studier
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Pågående studier under 2019/2020 

Under verksamhetsåret har pågående kli-
niska studier fokuserat på den amerikan-
ska marknaden för att utvärdera behand-
lingseffekt vid monitorering av spridd 
bröstcancer, vilket är den första indikatio-
nen och marknaden för lanseringen.

Viktigast är SWOG S0226 studien, som 
kommer att fungera som kliniska valide-
ringsstudie i vår 501(k) ansökan till FDA. 
SWOG Cancer Research Network är en 
NCI (National Cancer Institute) stödd 
organisation som genomför kliniska pröv-
ningar av cancer hos vuxna, och det är en 
av de största av NCI:s samarbetsgrupper 
för kliniska prövningar med mer än 12 000 
medlemmar på mer än 1 000 sjukhus. 
SWOG-studierna har lett till 14 godkända 
läkemedel. Som sådan är det en viktig kva-
litetsstämpel för vår FDA 510(k) ansökan. 
SWOG-gruppen S0226 inkluderar flera 
viktiga amerikanska opinionsledare inom 
onkologi, inklusive Daniel F. Hayes, M.D., 

professor vid University of Michigan och 
tidigare ASCO president. S0226-studien är 
en randomiserad fas III-studie för kvinnor 
med spridd bröstcancer som behandlas med 
första linjens endokrin terapi. Följaktligen 
kommer detta patientsegment att täckas 
av det initiala användningsområdet för 
 DiviTum® i USA.

Förutom SWOG-studien används 
 DiviTum® i flera andra pågående nationel-
la och internationella studier med syftet 
att undersöka ytterligare indikationer och 
utvidga den avsedda användningen av pro-
dukten. Primärt fokus är spridd bröstcancer, 
men kan sedan utvidgas till andra stadier av 
bröstcancer, som operabel och lokalt avan-
cerad. Under verksamhetsåret utvidgade vi 
vårt samarbete med Mayo Clinic (medde-
lat i ett pressmeddelande i april 2020) och 
därför har vi för närvarande 5 offentliggjor-
da (exkl. SWOG) pågående studier inom 
bröstcancer:

• PYTHIA är en studie som genomförs av 
BIG och IBCSG med 120 spridd bröstcan-
cer-patienter för att mäta behandlingseffek-
ten av CDK4/6-hämmare.

• PREDIX är en studie som genomförs av 
Karolinska Institutet med 200 lokalt av-
ancerade bröstcancerpatienter för att mäta 
effekten av CDK4/6-hämmare .

• Tillsammans med  JOHNS HOPKINS ge-
nomför Biovica en studie med 100 patienter 
för att kartlägga biomarkörer och mäta re-
sistensutveckling mot CDK4/6-hämmare.

• PROMISE är en studie som genomförs av 
Mayo Clinic som involverar 250 patienter 
med spridd bröstcancer för att mäta effek-
ten av CDK4/6-hämmare.

• Tillsammans med Mayo Clinic genom-
för Biovica en studie där 41 patienter med 
spridd bröstcancer får behandling med 
 ENDOXIFEN.

Study Stage
Number of 
patients Endpoints Comments

PYTHIA IV (spridd 
bröstcancer) 120 TK aktiviter för att möta effect av målrik-

tade läkemedel 
Partners: BIG & IBCSG 
Expansion av behandlings monitorering 

PREDIX III (bröstcan-
cer) 200

TK för mätning av effekt av målriktade 
läkemedel och mot överlevnad vid Neo-
adjuvant behandling. 

Partner: Karolinska Institute 
Expansion av användningsområde till 
neo-adjuvant behandling.

Johns Hopkins IV (spridd 
bröstcancer) 100 Biomarkör för resistens mot målriktade 

läkemedel. Expansion av behandlings monitorering. 

Endoxifen
IV (spridd 

bröstcancer 41 Endpoint är TK för endokrin (SERM) 
behandling. 

Partner: Mayo Clinic 
Expansion av användning för endoxifen 
behandling. 

PROMISE IV (spridd 
bröstcancer) 250

TK för endokrin och målinriktade 
läkemedel och effekt av målinriktad 
behandling 

Partner: Mayo Clinic 
Expansion av behandlings monitorering. 

5 studier III-IV 670

Biovicas DiviTum®test ingår i flera pågående kliniska studier. Var och en av 
studierna har valts noggrant för att ytterligare addera kliniska data för att 
stödja användningen av TK-aktivitet som biomarkör ett effektivt verktyg för 
att monitorera behandlingsutfall.

Utöver bröstcancer har Biovica börjat bli mer engagerat i studier inom lungcancer och magtarmcancer. 
Det senaste är samarbetet med WntResearch för att identifiera patienter med koloncancer som skulle 
kunna dra nytta av Foxy-5-behandling. En fas II-studie kommer att genomföras med dessa patienter för att 
undersöka möjligheten att använda DiviTum® som ett prediktivt test för val av patienter som kan dra nytta 
av behandlingen.

Pågående studier
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Engagerade medarbetare är  
nyckeln till framgång

Biovica har 17 medarbetare, i tre länder, 
med olika arbetsuppgifter och ansvars-
områden. De anställda i Biovica har dock 
samma uppdrag – att verka för att varje 
cancerpatient får bästa möjliga behand-
ling från dag ett. Engagemang och tydlig-
het är ledord som genomsyrar hela organi-
sationen där målet är att alla medarbetare 
ska känna en stolthet över Biovica och sin 
egen arbetsinsats. Biovica verkar för ett 
jämställt, hållbart och sunt arbetsklimat 
där medarbetare ges förutsättningar att 
prestera, utvecklas och trivas. För att möj-
liggöra vår framtida tillväxt är det viktigt 
för oss att ständigt arbeta med vårt varu-
märke och fortsätta stärka vår attraktivitet 
som arbetsgivare. Biovica har verksamhet 

i två länder men de flesta medarbetarna 
är anställda i Sverige, för närvarande har 
vi två medarbetare i USA och en i Dan-
mark. Av det totala antalet medarbetare 
är 47 procent kvinnor och 53 procent 
män. Biovica eftersträvar att uppnå och 
bibehålla en jämn könsfördelning i före-
taget. Personalomsättningshastigheten 
och sjukfrånvaron i Biovica har under de 
senaste åren legat på låga och hälsosamma 
nivåer. Det tillsammans med höga poäng 
i medarbetarundersökningen vittnar om 
god trivsel.

Fokusområden 2019/2020
Under 2019/2020 har Biovica fokuserat 
på ett antal viktiga områden, för att bibe-

Medarbetarnas engagemang, eget ansvar och vilja att utvecklas bidrar 
till Biovicas framgång. Företagskulturen präglas av engagemang, entre-
prenörskap och en decentraliserad organisation där alla medarbetare 
bidrar till slutresultatet. Gemensamt strävar vi mot att nå vår vision: 
Att varje cancerpatient får bästa möjliga behandling från dag ett.

hålla vårt attraktiva arbetsgivarvarumärke 
och säkerställa fortsatt utveckling. Vi har 
fortsatt arbetat med fokusområdena ar-
betsmiljöarbete, kompetensutveckling och 
självledarskap. Utöver det har vi adderat 
hållbarhet som ytterligare fokusområde.

En attraktiv arbetsplats
Vi förväntar oss mycket av våra med-
arbetare, och våra medarbetare kan för-
vänta sig mycket av oss. Under de senaste 
åren har vi därför investerat i förmåner 
och  erbjudanden för en ökad trygghet 
och livskvalitet. Vi har möjlighet att 
 löneväxla för ökad pensionsavsättning, 
 subventionerade träningskort, friskvård 
och  gemensamma trivselaktiviteter.

Medarbetare 
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Biovica arbetar aktivt för att kontinuerligt stärka företagskulturen. Våra led-
ord beskriver på ett tydligt sätt bolagets värderingar och vilka principer som 
ligger till grund för organisationen och dess kultur, liksom hur vi som bolag 
fattar beslut samt vår hållning gentemot medarbetare, kunder, ägare, samar-
betspartners och övriga intressenter.
Respekt – Vi behandlar våra kollegor och kunder med respekt. Vi lyssnar 
och uppskattar andras perspektiv. 
Lösningsorienterade – Vi identifierar problem och kommer med förslag 
till lösning
Syftes drivna – Vi styrs av ett syfte som vilket vi översätter till mål som vi 
levererar. 
Lagspelare – Vi arbetar som ett team och stödjer varandra för att bli 
framgångsrika. 

LEDORD

Medarbetare 
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Hållbarhet

Genom DiviTum® bidrar Biovica till bättre 
hälsa för kvinnor som drabbats av spridd 
bröstcancer. Visionen är att hjälpa cancer-
patienter till bättre livskvalitet och längre 
överlevnad. 

Biovica har initierat ett hållbarhetsarbete som är inspirerade av FN:s 
17 Globala mål. Totalt har bolaget identifierat fem prioriterade om-
råden baserade på där Biovica kan bidra och göra skillnad.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Biovica anser att alla människor har lika vär-
de oavsett till exempel kön eller etnicitet. 
Dessa värderingar styr hur vi rekryterar och 
interagerar med både anställda och externa 
intressenter.

JÄMSTÄLLDHET

Biovica som arbetsgivare ska säkerställa en 
god arbetsmiljö med möjlighet till utveckling 
och marknadsmässiga villkor. 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Biovicas innovativa teknologi kommer att 
bidra till reducering av annan teknologi 
som har större negativ påverkan på miljö 
och hälsa. Genom att ersätta sådan tekno-
logi vid uppföljning av cancerbehandlingar 
 bidrar Biovica till minskat resande och radio-
aktiv exponering, vilket ger både miljö- och 
 hälsofördelar.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Biovica strävar efter att minimera negativ 
påverkan på miljön. Det gör vi genom att 
göra paketering så effektiv som möjligt med 
miljövänliga material som kan återanvändas. 
Genom effektiv paketering minskas också 
miljöpåverkan vid transporter. Vi tar också 
hänsyn till miljöaspekten när vi reser i tjäns-
ten. Vi undviker onödiga resor och väljer 
miljö vänliga alternativ när så är möjligt.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

"Biovica strävar 
efter att bidra till  bättre 

 behandlingsutfall för 
 patienter och minskade 

onödiga behandlings- och 
 diagnostikkostnader för 

samhället, samtidigt som vår 
verksamhet gör ett mini malt 

avtryck på miljön.” 

Anders Rylander, VD

Hållbarhet
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BIOVICAS INTRESSENTANALYS

Ägare
Samhälle/ 

myndigheter

Leverantörer
Läkemedels-
företag/Labb/ 

Diagnostikbolag

Medarbetare Patient/Onkolog

Hållbarhet
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Teknologin

Strategi och skydd för  
immateriella rättigheter
För Biovica är det viktig att ha ett starkt och brett skydd av im-
materiella rättigheter för kommersialisering och värdeskapande. 
Biovica har ett starkt patentskydd efter att ha fått godkännande 
på alla marknader där vi har lämnat in patentansökningar. För 
närvarande har vi patent i 49 länder.

Patenten för DiviTum® löper ut 2026 och 
2031 för de två olika patentfamiljerna, 
som täcker två olika teknikplattformar. 
Båda plattformarna mäter TK och korre-
lationen mellan dem är hög.

Även efter att patenten löper ut förvän-
tar sig Biovica att behålla sitt starka 
skydd baserat på det faktum att varken 
tillverkningsprocessen eller samman-
ställningen av testet avslöjas i patent-
beskrivningen.

Under utvecklingen av DiviTum® har 
Biovica samlat omfattande know-how 
som kommer att göra det svårt för andra 
att kopiera DiviTum®. Klinisk dokumen-
tation av produkten fungerar som en an-
nan tillgång att upprepa den skulle vara 
en besvärlig och kostsam uppgift.

Biovica kommer inte dela denna 
kunskap med potentiella produktionspar-
tners så därmed undviks risken vår teknik 
kopieras.

  Godkända patent
  Kontor
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Biovica-aktien

Namn A-aktier B-aktier Andel aktier Andel röster

Anders Rylander via bolag 3 575 640 379 756 16,78 29,55
Gunnar Rylander 931 185 572 112 6,38 8,95
Coeli 1 169 782 4,96 3,11
Nordnet Pensionsförsäkring 806 262 3,42 2,14
Avanza Pension 784 014 3,33 2,09
LYM Consulting AB 493 810 2,09 1,31
Henrik Osvald, direkt och via bolag 424 106 1,80 1,13
Kristina Gronowitz 411 660 1,75 3,29
Lars Holmqvist, direkt och via bolag 410 630 1,74 1,09
Eccenovo AB  300 000 1,27 0,80
Totalt, 10 största ägarna 4 918 485 5 340 472 43,52 53,46
Övriga ägare 2 089 039 11 225 376 56,48 46,54
Totalt antal aktier 7 007 524 16 565 848 100,00 100,00

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA DEN 30 APRIL 2020

BIOVICA AKTIEHISTORIK
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Förvaltningsberättelse 
2019-05-01 - 2020-04-30

Allmänt om verksamheten
Biovica utvecklar och kommersialiserar 
blodbaserade biomarkörer i syfte att ut-
värdera effekten av cancerbehandlingar. 
Biovicas DiviTum® teknologi mäter cell-
tillväxthastighet och har i kliniska studier 
framgångsrikt visat på att tidigt kunna 
ge svar på om behandlingen är effektiv. 
 Biovicas vision är att möjliggöra bästa möj-
liga behandling för cancerpatienter från 
första behandlingsdagen. Lansering av 
 DiviTum® är planerad till kommande år för 
monitorering av bröstcancerbehandling.

Viktiga förhållanden
Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq 
First North Premier Growth Market, 
Stockholm.

Väsentliga händelser under räken-
skapsåret
Under verksamhetsåret har tre studier 
med bolagets produkt DiviTum® redovi-
sats med positiva resultat i vetenskapliga 
tidskrifter och två studier presenterats 
på San Antonio Breast Cancer Symposi-
um (SABCS) i december. DiviTum® kan 
användas som en dynamisk, icke-invasiv 
biomarkör för patienter med spridd bröst-
cancer som behandlas med endokrin tera-
pi och palbociclib i en studie med Institut 
Curie, Frankrike. DiviTum® är en stark 
prognostisk markör vid operabel bröst-
cancer presenterades av Prato Hospital, 
Italien.

I European Journal of Cancer har en 
artikel om EFECT-studien som visar att 
 DiviTum® kunde utvärdera om tumören 
var resistent mot insatt standardbehandling 
(endokrin) publicerats. 

I Clinical Cancer Research publicerades 
data från TREnd-studien som visar förde-
larna med att använda DiviTum® vid utvär-
dering av behandling med palbociclib hos 
kvinnor med spridd bröstcancer.

En studie av forskare vid Lunds univer-
sitet har publicerats i tidskriften Scientific 
Report, en tidskrift från Nature. Resul-
taten stödjer att blodtestet DiviTum® kan 
användas som prognostiskt verktyg för 
att utvärdera behandlingsutfall vid spridd 
bröstcancer.

I ytterligare tre vetenskapliga tidskrif-
ter, Frontiers in Oncology, British Jour-

nal of Cancer, en Nature-tidskrift, och 
 Biomarkers in Medicine har artiklar publ-
icerats om DiviTum® resultat och TK ak-
tivitet som en biomarkör för att utvärdera 
behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare. 
Artiklarna drar slutsatsen att DiviTum® 
har potential att bli standard som prog-
nostisk biomarkör och metod för att tidigt 
upptäcka behandlingsresistens vid spridd 
bröstcancer.

Samarbete med Mayo Clinic har star-
tat för att studera den kliniska nyttan för 
patienter med spridd bröstcancer av att 
använda DiviTum® för övervakning av tu-
mörrespons vid behandling. Huvudsyftet 
med studierna är att utvärdera standardbe-
handlingar – inklusive CDK 4/6-hämma-
re. Fokus kommer att ligga på användning-
en av DiviTum® som ett verktyg för enkel 
och tidig utvärdering av tumörprogression 
och överlevnad.

Planen är att lämna in 510(k)-ansökan 
om marknadsgodkännande till amerikan-
ska Food and Drug Administration, FDA, 
i tredje kvartalet 2020 med SWOG som 
klinisk valideringsstudie.

Under året har vi förstärkt lednings-
gruppen för att lansera DiviTum® med en 
ny Forsknings- och utvecklingsdirektör, 
SVP Business Development och SVP Mar-
keting. De har med sig erfarenhet av att 
framgångsrikt utveckla och lansera liknan-
de diagnostiska produkter. 

Biovica närmar sig marknadslansering 
av DiviTum® för uppföljning av behand-
ling mot spridd bröstcancer. Tre år efter 
lansering räknar Biovica med att uppnå 
en marknadsandel om 15 procent av total 
marknadspotential. Lansering kommer ske 
första på den amerikanska marknaden och 
därefter följer Europas fem största mark-
nader och Norden. Därefter planeras yt-
terligare geografisk expansion med initialt 
fokus på den japanska marknaden. På lång 
sikt är Biovicas målsättning att ta 50 pro-
cent marknadsandel på de marknader där 
vi lanserar DiviTum®. 

Hittills har Covid-19 utbrottet haft en 
marginell påverkan på Biovica verksam-
het. De främsta riskområdena kopplade till 
Covid-19 innefattar försenade kommersiel-
la aktiviteter, potentiella störningar inom 
leverantörskedjorna, våra medarbetares 
välbefinnande, samt den finansiella stabi-

Styrelsen och verkställande direktören för Biovica International AB (publ), Biovica får härmed 
avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 maj 2019 t o m 30 april 
2020. Bolaget har säte i Uppsala och organisationsnummer 556774-6150. 

liteten hos våra kunder och leverantörer. 
Styrelsen och ledningen följer aktivt ut-
vecklingen och vidtar löpande åtgärder för 
att begränsa effekten.

Kommentarer till koncernens resul-
taträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättningen för 2019/2020 upp-
gick till 1 671 (3 005) kSEK. Omsättning-
en består av försäljning av DiviTum®-kit 
till forskningsmarknaden. 

Rörelsens kostnader och resultat
Årets resultat uppgår till -30 318 (-21 556) 
kSEK. Nettoförlusten för innevarande år är 
större än föregående år beroende på ökade 
kostnader som en följd av en utökad orga-
nisation, etablering i USA och hög aktivi-
tet i utvecklingsprojekten. Övriga externa 
kostnader och personalkostnader ökade 
med totalt 7 053 (4 209) kSEK jämfört med 
föregående år och uppgår under 2019/2020 
till 35 260 (28 207) kSEK. Utfallet under 
året är i enlighet med den plan och budget 
som lades för verksamhetsåret 2019/2020.

Forskning- och utvecklingsarbete
Forskning- och utvecklingsarbete har 
fortskridit enligt plan. Aktiverade utgifter 
för utveckling för året uppgår till 7 035 
(6 464) kSEK, vilket motsvarar 18  (20) 
procent av koncernens totala rörelsekost-
nader, se not 13. 

Kommentarer till koncernens finan-
siella ställning
Investeringar
Anskaffningen av immateriella tillgångar 
uppgick för året till totalt 7 035 (6 464) 
kSEK, varav 100 procent var aktiverade 
utvecklingsutgifter både i år och föregåen-
de år. De aktiverade utvecklingsutgifterna 
avser framförallt personalkostnaderna för 
utvecklingen av projekten ELISA och RTA 
(två olika plattformar för att mäta TK). Till 
den del de aktiverade utvecklingsutgifterna 
finansierats med beslutade och betalda bi-
drag, reduceras det redovisade värdet med 
motsvarande belopp. Av årets investering i 
balanserade utgifter för utvecklingskostna-
der har 0 (0) kSEK täckts via bidrag.

Under året anskaffades materiella an-
läggningstillgångar i form av inventarier 
för 0 (864) kSEK. 

Förvaltnings-
berättelse
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Kommentarer till koncernens 
 kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgår till -24 003 (-17 966) kSEK och to-
tala kassaflödet uppgår till 23 946 (-25 295) 
kSEK. Årets positiva kassaflöde förklaras av 
den kapitalanskaffning om 60 MSEK som 
genomfördes i början av året. 

Likvida medel och finansiell ställning 
i koncernen
Likvida medel per den 30 april 2020 upp-
går till 40 777 (16 831) kSEK. Företags-
ledningen och styrelsen bedömer att det 
härmed finns tillräckligt med rörelsekapi-
tal för att täcka rörelsekapitalbehovet en-
ligt antagen budget i minst tolv månader 
framåt.

Eget kapital vid periodens slut var 
78 235 (52 097) kSEK och soliditeten var 
87 (86) procent. 

Kommentarer till moderbolagets 
resultaträkning, balansräkning kassa-
flöde och likvida medel
Moderbolagets siffror överensstämmer i allt 
väsentligt med koncernens. Ovanstående 
kommentarer gäller alltså för moderbolaget 
också. Verksamhet har bedrivits i mindre 
omfattning i det amerikanska dotterbolaget 
Biovica Inc. under räkenskapsåret. 

Större ägare och väsentliga föränd-
ringar i ägarstrukturen
Anders Rylander, vd och ledamot i  Biovica 
äger genom bolag ca 17 % av Biovicas 
aktier vilket motsvarar ca 29 % av röster-
na i Biovica. 

Aktier
Företaget har två aktieslag, A (röstvärde 3) 
och B (röstvärde 1). Företaget har ett re-
gistrerat aktiekapital på SEK 1 571 558,13 
fördelat på 7 007 524 aktier av serie A och 
16 565 848 aktier av serie B. Aktiernas 
kvotvärde är följaktligen SEK 0,07 per 
aktie. Under året har 289 914 (953 969) 
A-aktier omvandlats till B-aktier i enlig-
het med bestämmelsen i bolagsordningen, 
se not 21. Detta kommer kunna ske vid 
varje kvartals slut tills att det inte finns 
några A-aktier registrerade.

Väsentliga händelser efter räken-
skapsårets utgång

Covid-19
De främsta riskområdena kopplade till 
Covid-19 innefattar försenade kommersi-
ella aktiviteter, potentiella störningar inom 
leverantörskedjorna, våra medarbetares 
välbefinnande, samt den finansiella stabi-
liteten hos våra kunder och leverantörer. 
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset 
Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt 
på bolagets resultat på nya året, men att 
styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur 
stor. Det finns en risk för att kommersia-
liseringen försenas om restriktioner pga 
Covid-19 kvarstår under hösten och vin-
tern i USA. Styrelsen följer aktivt utveck-
lingen och vidtar löpande åtgärder för att 
begränsa effekten.

Förväntade framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer
Biovicas verksamhetsplan syftar till att lan-
sera DiviTum® på den kliniska marknaden 
som ett kompletterande diagnostiskt test 
till läkemedel mot cancer för att kunna 
utvärdera behandling. DiviTum® är i ett 
tidigt kommersialiseringsskede och förvän-
tas introduceras inom avsedd applikation, 
spridd bröstcancer, på den amerikanska 
och europeiska marknaden under 2021.

Riskerna i verksamheten har under året 
minskat i takt med att nya studieresultat 
presenterats på bröstcancer som ger sam-
stämmiga resultat. Fler studieresultat kom-
mer presenteras under kommande år av 
pågående och planerade studier. Det finns 
många potentiella användningsområden 
utöver bröstcancer för DiviTum®, vilket ad-
derar ytterligare till potentialen. En risk i 
processen att erhålla FDA-godkännande är 
att Bolaget inte uppfattat FDA’s krav kor-
rekt och därmed får en försening av god-
kännandet. För att minska den risken och 
säkerställa att få igenom ett godkännande 
från FDA har pre-submission och supple-
ment genomförts där frågor ställts till FDA 
som gett en klar bild över vad ansökan om 
godkännande behöver visa för ett god-
kännande. Ytterligare ett supplement med 
frågor om den kliniska valideringen har 
skickats till FDA. En försening av kommer-
sialiseringen skulle innebära att värdet på 

immateriella anläggningstillgångar måste 
omprövas, vilket skulle kunna innebära en 
nedskrivning. Det finns en god marginal i 
årets nedskrivningsprövning.

En annan risk är att Biovica inte lyckas 
attrahera det kapital som krävs för att ge-
nomföra affärsplanen. I ett sådant scena-
rio kommer Biovica att justera verksam-
hetsplanen vilket kommer att innebära att 
andra applikationer prioriteras alternativt 
att tiden till marknaden ökas och potenti-
alen för ägarna därmed minskas.

Biovica är i hög grad beroende av nyck-
elpersoner. Det finns en risk att Bolagets 
projekt blir försenade eller att de inte 
kan slutföras om dessa personer lämnar 
 Bolaget eller av någon annan anledning 
inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter. 

Verksamhet inom forskning och 
utveckling
Biovica utvecklar och kommersialiserar 
blodbaserade biomarkörer i syfte att ut-
värdera effekten av cancerbehandlingar. 
Biovicas DiviTum® mäter celltillväxthas-
tighet och har i kliniska studier framgångs-
rikt visat på att tidigt kunna ge svar på om 
behandlingen är effektiv. Biovicas vision är 
att möjliggöra bästa möjliga behandling för 
cancerpatienter från första behandlingsda-
gen. Biovica samarbetar med världsledande 
cancerinstitut samt med läkemedelsföretag 
som utvecklar nästa generations cancerte-
rapier. Knappt hälften av bolagets personal 
arbetar inom FoU-avdelningen.

Anställda 
Medelantal anställda 17 (16) varav kvin-
nor 8 (7). 

Incitamentsprogram
Detaljerad information om bolagets ute-
stående optionsprogram finns under not 
22 nedan.

Miljöpåverkan
Biovica bedriver inte någon miljöfarlig 
verksamhet som kräver tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning läm-
nas för räkenskapsåret 2019/2020.

Förvaltnings-
berättelse
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE FÖR KONCERNEN

kSEK där inte annat anges 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning 1 671 3 005 2 723 632
Rörelseresultat -29 816 -21 718 -17 956 -14 690
Periodens resultat -30 318 -21 556 -18 010 -14 715
Likvida medel 40 777 16 831 42 127 65 469
Eget kapital 78 217 52 097 73 713 91 664
Balansomslutning 90 256 60 859 80 771 97 202
Soliditet, % 87 86 91 94
Antal årsanställda 17 16 14 8
Antal aktier vid periodens slut 23 573 372 17 573 372 17 573 372 17 573 372

Definitioner
Soliditet = justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

FLERÅRSJÄMFÖRELSE FÖR MODERBOLAGET

kSEK där inte annat anges 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Nettoomsättning 1 671 3 005 2 723 632 2 432
Rörelseresultat -30 312 -21 886 -17 894 -14 839 -5 533
Periodens resultat -30 571 -21 606 -17 935 -14 848 -5 965
Likvida medel 39 642 15 779 42 069 65 410 867
Eget kapital 78 117 52 005 73 611 91 546 24 545
Balansomslutning 86 292 59 972 80 376 97 184 28 733
Soliditet, % 91 86 93 94 88
Antal årsanställda 16 16 14 8 5
Antal aktier vid periodens slut 23 573 372 17 573 372 17 573 372 17 573 372 559 050

FÖRSLAG TILL DISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 51 375 378 kronor, disponeras enligt följande:  

Ansamlad förlust -113 186 709
Överkursfond 195 133 440
Årets förlust -30 571 354
Balanserade medel vid årets slut 51 375 378

Disponeras så att i ny räkning överföres 51 375 378

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande till-
läggsupplysningar.

Förvaltnings-
berättelse
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BOLAGSSTÄMMA

STYRELSE

REVISIONSUTSKOTT ERSÄTTNINGSUTSKOTT

VALBEREDNING

VD

LEDNINGSGRUPP

AKTIEÄGARE

REVISORER

Interna styrinstrument

Till de interna styrinstrumenten 
hör den av stämman fastställda 
bolagsordningen, interna instruk-
tioner och riktlinjer. Exempel på 
interna instruktioner och riktlin-
jer är styrelsens arbetsordning 
och vd-instruktionen.

Externa styrinstrument

Till de externa instrumenten 
hör den svenska aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen, Nas-
daq Stockholms regelverk för 
emittenter samt Svensk kod för 
bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningen i Biovica syftar till att 
skapa värde för aktieägarna genom aktiv 
riskkontroll och en sund företagskultur. 
Bolagsstyrningen grundar sig på svensk lag, 
huvudsakligen aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen och Svensk kod för bolagsstyr-
ning (Koden). Som noterat på Nasdaq First 
North Premier Growth Market följer Biovi-
ca, utöver tillämplig lagstiftning, Nasdaq 
First North Nordics regelverk samt uttalan-
den från Aktiemarknadsnämnden gällande 
god sed på den svenska värdepappersmark-
naden. Biovica hade under räkenskapsåret 
2019/2020 inga avvikelser från Koden. 

Aktien
Det totala antalet aktier i Bolaget per 30 
april 2019 uppgick till 17 573 372 och ak-
tiekapitalet uppgick till 1 171 558,13 fördelat 
på 7 007 524 aktier av serie A med tre rös-
ter och 16 565 848 aktier av serie B med en 
röst. Aktiernas kvotvärde är följaktligen SEK 
0,07 per aktie. Totalt antal röster uppgick till 
37 588 420. Enligt ägardata från Euroclear 
Sweden AB ägde de tio största aktieägarna i 
Biovica 57 procent av rösterna och 47 pro-
cent aktierna i bolaget. Svenska aktieägare 
stod för 66 procent av ägandet. Biovicas 
största aktieägare, Anders Rylander, vd och 
ledamot i Biovica äger genom bolag ca 17 % 

av Biovicas aktier vilket motsvarar ca 29 % 
av rösterna i Bolaget. Samtliga övriga väsent-
liga relationer mellan Biovica och Bolagets 
största aktieägare, så långt som Bolaget är 
medvetet om dem, beskrivs i not 10 och 11. 
Styrelsen har ingen kännedom om eventu-
ella aktieägaravtal eller andra avtal avseende 
rösträtt eller andra aktieägarrättigheter. Det 
finns inga särskilda bestämmelser i bolags-
ordningen om tillsättande och entledigande 
av styrelseledamöter samt om ändring av bo-
lagsordningen. Det finns ett bemyndigande 
från bolagsstämman till styrelsen att besluta 
om att emittera nya aktier om max 20 % av 
nuvarande antal aktier under tiden fram till 
nästa årsstämma.

Bolagsstämma 
Bolagsstämman är Biovicas högsta besluts-
fattande organ. Årsstämma hålls årligen 
inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. På årsstämman läggs balans- och 
resultaträkning samt koncernbalans- och 
koncernresultaträkning fram och beslut 
fattas om bland annat disposition av bola-
gets resultat, val av och arvode till styrelse-
ledamöter och revisor samt övriga ärenden 
som ankommer på årsstämman enligt lag. 
Alla aktieägare som är upptagna i aktiebo-
ken och som har anmält sitt deltagande i 
tid enligt den föreskrift som finns i kallel-

sen har rätt att delta på bolagsstämman och 
utöva sin rösträtt. En aktieägare som vill 
få ett särskilt ärende behandlat vid stäm-
man måste i god tid före stämman begä-
ra det hos styrelsen under den adress som 
meddelas på bolagets webbplats. Utöver 
årsstämman kan styrelsen kalla till extra 
bolagsstämma.

Beslut vid årsstämman 2019 
 inkluderade:
• Stämman beslutade att till förfogande stå-

ende medel om 32 698 918 kr överförs i ny 
räkning.

• Årsstämman beslutade att arvode till styrel-
seledamöterna ska utgå med 150 000 kro-
nor och till styrelsens ordförande 400 000 
kronor. Arvode till revisorerna ska utgå en-
ligt godkända fakturor.

• Till styrelseledamöter för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma omvaldes: Lars Holm-
qvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, 
Anders Rylander och Jesper Söderqvist 
samt nyval av Henrik Osvald. Lars Holm-
qvist valdes till ordföranden för styrelsen.

• Till revisorer för tiden intill slutet av års-
stämman omvaldes Grant Thornton Sweden 
AB till bolagets revisor med Stéphanie 
Ljungberg som huvudansvarig revisor.

Bolagsstyrnings-
rapport
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• Årsstämman beslutade i enlighet med fram-
lagda förslag om

 - Ändring av bolagsordningen avseende 
aktiekapital, antal aktier och kallelse.

 - Riktlinjer för ersättning till ledandebe-
fattningshavare.

 - Process för att utse valberedning samt 
arbetsinstruktion för densamma.

 - Beslut om bemyndigande för styrelsen 
om att emittera nya aktier om max 20 % 
av nuvarande antal aktier.

 - Teckningsoptionsprogram till anställda 
om 270 000 optioner.

Årsstämma 2020
Biovicas årsstämma för 2020 kommer att 
hållas den 27 augusti 2020 klockan 16:00 
på Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 
i Uppsala Science Park. Registrering på-
börjas klockan 15:30. Aktieägare som är 
registrerade i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken senast den 21 augusti 
2020 samt har anmält sin avsikt att delta 
på stämman senast samma dag klockan 
16:00 har rätt att delta på stämman.

Valberedning
Valberedningens uppgift är se till att le-
damöterna i Biovicas styrelse gemensamt 
har den kunskap och erfarenhet som är 
relevant för att kunna bidra till att  Biovica 
över tid utvecklas på bästa möjliga sätt. 
Baserat på den styrelseutvärdering som 
görs en gång per år, kraven i Koden, 
 Biovicas behov och synpunkter från övri-
ga ägare ser valberedningen över styrelsens 
arbete. Valberedningen lägger sedan fram 

ett förslag till årsstämman om antalet 
styrelseledamöter, om styrelsens samman-
sättning samt ger förslag till arvodering 
av styrelsen. Valberedningen ska också 
ge ett förslag till styrelsens respektive års-
stämmans ordförande samt revisorer och 
deras arvodering. Valberedningens förslag 
presenteras i kallelsen till årsstämman och 
en motivering till valberedningens förslag 
publiceras på Biovicas hemsida i samband 
med att kallelsen går ut. 

I enlighet med reglerna i Koden antog 
Biovica vid årsstämman 2018 en valbe-
redningsinstruktion. Den stipulerar att 
valberedningen ska bestå av tre leda möter. 
Ledamöterna ska utses genom att företa-
gets två röstmässigt största aktieägare, 
enligt den av Euroclear förda aktieboken 
per den 31 december året innan årsstäm-
man, sammankallas av styrelsens ordfö-
rande och ges möjlighet att utse varsin 
 ledamot. Till ordförande i valberedningen 
utses den ledamot som representerar den 
röstmässigt största aktieägaren. Styrel-
sens ordförande ska inte vara ordförande 
i valberedningen. Medlemmarna i valbe-
redningen inför årsstämman 2020 pre-
senterades på Biovicas hemsida i februari 
2020. Medlemmarna i valberedningen får 
inte någon ersättning för sitt arbete i val-
beredningen. 

Medlemmar i valberedningen inför 
årsstämman 2020:
• Anna Rylander Eklund, ordförande i valbe-

redningen (utsedd av Anders Rylander)

• Mikael Petersson (företräder Coeli)

• Lars Holmqvist, styrelsens ordförande 

Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen i 
Biovica bestå av minst tre ledamöter och 
högst tio ledamöter. Ledamöterna i sty-
relsen ska tillföra kompetens och erfaren-
het som gynnar Biovicas utveckling. För 
närvarande består Biovicas styrelse av sex 
ordinarie ledamöter, en kvinna och fem 
män. På årsstämman 2019 nyvaldes Hen-
rik Osvald övriga ledamöter omvaldes för 
tiden intill årsstämman 2020. Vd och kon-
cernchef Anders Rylander samt  Biovicas 
Vice VD och CFO Cecilia  Driving är när-
varande på samtliga styrelsemöten. Cecilia 
Driving agerar sekreterare i styrelsen. An-
dra ledande befattningshavare deltar som 
föredragande vid särskilda frågor.

Samtliga styrelseledamöter utom An-
ders Rylander är oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ledning och större 
aktieägare. Biovica uppfyller därmed kra-
ven från Nasdaq Stockholm och Koden 
gällande styrelsemedlemmars oberoende.

För en sammanställning och presenta-
tion av styrelseledamöterna se sidorna 9-11.

Styrelsens arbete och utvärdering av 
styrelsen
Styrelsens ansvar och uppgifter regleras 
i aktiebolagslagen, i Biovicas bolagsord-
ning samt i styrelsens arbetsordning som 
revideras årligen och fastställs på det kon-
stituerande styrelsemötet varje år. Arbets-
ordningen reglerar bland annat styrelsens 
funktioner och fördelningen av arbete 
mellan styrelseledamöterna och den verk-
ställande direktören. Styrelsens uppgifter 
är att löpande följa upp den strategiska 
inriktningen, den ekonomiska utveck-

Q1

• Redovisning av  
styrelse/vd- 
utvärdering

• Bokslutskommuniké

• Årsredovisning

• Årsstämma

• Delårsrapport 1
• Delårsrapport 2 • Delårsrapport 3

• Strategimöte

• Årsstämma

• Konstituerande möte

• Policyer 

• Impairment test

• Budget

• Utvärdering av 
 styrelsearbete

STYRELSEÅRET

Q2 Q3 Q4

Bolagsstyrnings-
rapport



Biov ica Internat iona l  AB År sredov isn ing 2019/2020 29 

lingen, bolagets metoder, processer och 
kontroll för att upprätthålla en väl fung-
erande verksamhet. 

Styrelsen ska även vara med och bidra 
till en god kvalitet på den ekonomiska 
rapporteringen, internkontrollen samt ut-
värdera bolaget efter uppsatta finansiella 
mål och fastställda riktlinjer för ledande 
befattningshavare. Till styrelsens uppgifter 
hör också att löpande utvärdera bolagets 
vd samt vara delaktig i den årliga revision-
en som genomförs av Grant Thornton AB 
med Stéphanie Ljungberg som huvudan-
svarig revisor. Styrelsens ordförande, som 
väljs av årsstämman, har ett särskilt ansvar 
för ledningen av styrelsens arbete och för 
att styrelsens arbete är välorganiserat och 
genomförs på ett effektivt sätt. Det är sty-
relsens ordförande tillsammans med bo-
lagets verkställande direktör som planerar 
styrelsemötena. Styrelsen sammanträder 
enligt ett årligen fastställt mötesschema. 

Utöver dessa styrelsemöten kan ytterli-
gare styrelsemöten sammankallas för att 
hantera specifika frågor. Utöver styrelse-
möten har styrelseordföranden och den 
verkställande direktören en fortlöpande di-
alog rörande ledningen av bolaget. Under 
2019/2020 har styrelsen hållit 15 möten 
och en strategidag med ledningen, varav 
sju möten varit fysiska, fem möten har 
hållits per capsulam och tre har hållits på 
telefon. De ordinarie styrelsemötena be-
handlar vanligen rapporter från den verk-
ställande direktören. I samband med mö-
tena i augusti, december, mars och juni har 
styrelsen gått igenom delårsrapporterna.

Styrelseordföranden är ansvarig för att 
styrelseledamöterna varje år utvärderar 

sitt arbete. Utvärderingen omfattar sty-
relsens arbetsprocess, sammansättningen 
i styrelsen och kompetensen i styrelsen. 
Utvärderingen sker dels i form av en enkät 
och dels intervjuer med ledamöterna. Ar-
betet presenteras för valberedningen.

Ersättning till styrelsen
Arvode och annan ersättning till styrelse-
ledamöterna fastställs av årsstämman. Vid 
stämman den 29 augusti 2019 beslutades 
att arvode ska utgå till styrelseledamöterna 
enligt följande: arvode till styrelsens ordfö-
rande 400 000 kronor och till de ordinarie 
ledamöterna som inte är anställda i bola-
get 150 000 kronor vardera. Totalt uppgår 
 ersättningen för styrelse- och utskottsarbe-
te under 2019/2020 till 1 000 000 kronor.

Revisionsutskottet
Hela styrelsen utgör revisionsutskottet. 
Utskottets främsta uppgift är att säkra 
kvaliteten i den finansiella rapportering-
en, vilket omfattar intern kontroll, ge-
nomgång av väsentliga redovisnings- och 
värderingsfrågor samt genomgång av 
bolagets externa rapporter. Revisions-
utskottet utvärderar revisionsinsatsen och 
biträder valberedningen med förslag till 
revisorsval och arvodering av revisionsin-
satsen. Revisionsutskottet fastställer vilka 
andra tjänster än revision som bolaget får 
upphandla av bolagets revisorer. 

Ersättningsutskottet
Hela styrelsen utgör ersättningsutskottet. 
Den främsta uppgiften är att föreslå lön, 
andra ersättningar och anställningsvillkor 
för verkställande direktören. Utskottet tar 

fram förslag till principer för ersättning 
och anställningsvillkor för övriga ledan-
de befattningshavare i ledningen. Ersätt-
ningsutskottet tar fram förslag till incita-
mentsprogram. Ersättningsutskottet ska 
säkerställa efterlevnad av de fastställda 
riktlinjerna för ersättningar till ledande 
befattningshavare.

Revisorer
Revisorn ska granska Biovicas årsredo-
visning och räkenskaper samt granska 
förvaltningen av bolaget. Efter varje 
räkenskapsår lämnar revisorn en revi-
sionsberättelse och en koncernrevisions-
berättelse till årsstämman. Den externa 
revisionen av räkenskaperna i Biovica 
och samtliga revisionspliktiga dotterbolag 
utförs enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Biovicas revisor utses av årsstämman efter 
förslag från valberedningen. Vid årsstäm-
man 2019 utsågs Grant Thornton till revi-
sor, med auktoriserade revisorn Stéphanie 
Ljungberg som huvudansvarig revisor. 
Bolagets revisor genomför på uppdrag 
av styrelsen en översiktlig granskning av 
åtminstone en delårsrapport per år. Revi-
sorerna träffar årligen styrelsen i dess hel-
het, både med och utan företagsledningen 
närvarande.

Namn Uppdrag i bolaget
Invaldes i 
styrelsen Närvaro Arvode

Oberoende i 
förhållande till 

bolagets ledning

Oberoende i 
 förhållande till 

större aktieägare

Lars Holmqvist Styrelsens ordförande 2019 15/15 400 000 Ja Ja
Maria Holmlund Ledamot 2016 15/15 150 000 Ja Ja
Ulf Jungnelius, Ledamot 2014 15/15 150 000 Ja Ja
Jesper Söderqvist Ledamot 2013 15/15 150 000 Ja Ja
Henrik Osvald Ledamot 2019 7/15 150 000 Ja Ja
Anders Rylander Ledamot och VD 2010 15/15 - Nej Nej

STYRELSENS MEDLEMMAR OCH DESS OBEROENDE

Bolagsstyrnings-
rapport
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LARS HOLMQVIST (1959)
Styrelseordförande sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Executive MBA från Insead Frankrike. Tidigare senior advisor inom hälsovård på Bain 
 Capital. Seniora management roller inom läkemedels- och medtechbolag såsom Agilent, Dako, Applied Biosystems 
Inc. and Medtronic Europe Sarl.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lundbeck Fonden A/S, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan AG och 
Naga Uk TopCo och Vitrolife AB.
Innehav i bolaget: 410 630 B-aktier, 50 000 teckningsoptioner, TO4

ULF JUNGNELIUS, MD (1951) 
Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning/bakgrund: Specialistläkare inom onkologi utbildad vid Karolinska institutet samt var kliniskt verksam 
vid Radiumhemmet i Stockholm. Dr. Jungnelius har en gedigen bakgrund inom internationell klinisk forskning & 
 utveckling inom onkologi med exekutiva positioner vid internationella bolag som Eli Lilly, Pfizer, Takeda och Celgene.
Pågående uppdrag: VD i Isofol Medical AB, styrelseledamot i Oncopeptides AB, Ryvu Therapeutics och Monocl AB.
Innehav i bolaget: 25 000 teckningsoptioner, TO4

JESPER SÖDERQVIST, PH.D (1966) 
Styrelseledamot sedan 2013

Utbildning/bakgrund: Civilingenjör utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan samt doktor i fysik från Kungliga 
Tekniska Högskolan samt CERN. Har tidigare varit VD för Arcoma, Vice President för Elekta ABs neuroscience 
division, General Manager för mammography på Philips Healthcare samt VD på Sectra Mamea.
Pågående uppdrag: Jesper Söderqvist är VD för Boule Diagnostics AB, styrelseledamot i Arcoma AB, samt 
 styrelseledamot och VD för Dekatria AB.

Innehav i bolaget: direkt och indirekt, 41 085 A-aktier och 38 200 B-aktier, 25 000 teckningsoptioner, TO4  

ANDERS RYLANDER (1970) 
Styrelseledamot sedan 2010 och VD sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Civilingenjör i maskinteknik med industriell ekonomi som inriktning från Kungliga Tekniska 
Högskolan. Har tidigare varit Senior Manager på Accenture, CTO för ICA AB och grundare av konsultbolaget 
Axholmen.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande för Springcap Invest AB, styrelseledamot i Arinvest AB och Anders 
Rylander Investment AB.
Innehav i bolaget: indirekt 3 575 640 A-aktier, 379 756 B-aktier, 20 000 teckningsoptioner TO5 

MARIA HOLMLUND (1956)
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Fil. kand i kemi och biologi från Uppsala och Göteborgs universitet och en Masters of 
Science från University of North Carolina. Maria har 30 års erfarenhet från arbete inom life science och diagnos-
tikområdet. Hon har arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i flertalet stora internationella 
diagnostikbolag.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Prolight Diagnostics AB (publ). 
Innehav i bolaget: 9 750 B-aktier, 25 000 teckningsoptioner, TO4

HENRIK OSVALD (1959) 
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Henrik är VD på Primas Invest AB som har en portfölj av investeringar bla inom Life 
 Science. Han har erfarenhet som entreprenör och VD inom distribution och retail området och har framgångsrikt 
byggt upp en större internationell verksamhet.
Pågående uppdrag: Henrik är styrelseledamot och verkställande direktör i Primas Invest AB.
Innehav i bolaget: 474 106 B-aktier, 25 000 teckningsoptioner, TO4 

STYRELSE

Styrelse
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ANDERS RYLANDER (1970), VD  Se avsnittet ”Styrelse”.

OTTI BENGTSSON GREF, (1968) 
Forsknings- och utvecklingsdirektör sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Otti är medicine licentiat inom immunologi från Uppsala universitet och har en executive 
MBA från MGruppen. Hon har mer än 20 års erfarenhet av forskning och produktutveckling och produktion från aka-
demi och industri. Hon har haft flera chefsbefattningar inom både utveckling och produktion på Thermo Fischer och 
har lång erfarenhet av produktutveckling av invitro diagnostiska test. Närmast kommer Otti från Cavidi som utvecklar, 
producerar och marknadsför molekylär diagnostik inom HIV området, där var hon Forsknings- och utvecklingsdirektör.
Pågående uppdrag: -
Innehav: 20 000 teckningsoptioner, TO5
Innehav i bolaget: 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)

CECILIA DRIVING (1971) 
Vice VD och CFO sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Jur. kand samt en ekonomi kand från Stockholms universitet. Cecilia har erfarenhet från life 
science, IT, telekom och forskningsbranschen som CFO/Ekonomi & finansdirektör och bolagsjurist. Hon har erfarenhet 
från börs-, private equity, ägarledda och statligt ägda bolag.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ovzon AB. 
Innehav i bolaget: 10 000 B-aktier, 20 000 TO3, 20 000 TO5

HENRIK WINTHER, (1966)  
SVP Business Development sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Henrik har en bakgrund som docent i anatomi, fysiologi och cellbiologi vid Köpenhamns uni-
versitet innan han bytte till det danska diagnostikföretaget Dako som senare förvärvades av Agilent. På Dako hade 
Henrik flera ledande befattningar. Han var FoUdirektör innan han ledde affärsområdet Companion Diagnostics. Under 
Henriks ledning hade affärsområdet en tiofaldig tillväxt både vad gäller intäkter och anställda. Hos Agilent utsågs Henrik 
till vice president och General Manager för Companion Diagnostics Division. Innan han kom till Biovica hade Henrik 
rollen som SVP affärsutveckling hos det svenska diagnostikföretaget Immunovia.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i SAGA Diagnostics AB.
Innehav i bolaget: 20 000 TO5

ROBERT DANN, (1962)  
SVP Marketing and US Business sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Robert Dann har en master i rysk civilisation från University of Chicago och en MBA från 
Columbia Universitetet. Han har över 20 års erfarenhet inom hälsoindustrin, i roller som spänner över landschef, glo-
bala produktlanseringar och strategiformulering. Han har verkat inom cancervård, läkemedel, diagnostik och artificiell 
intelligens på AstraZeneca, GE Healthcare och IBM Watson Health. Robert har bidragit till att ta ett antal banbrytande 
produkter till marknaden inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Pågående uppdrag: -
Innehav i bolaget:  20 000 B-aktier

WING CHENG, PH.D. (1974)  
Market Access and Quality Assurance Director sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Medicine doktorsexamen i klinisk immunologi och en civilingenjörsexamen i molekylär bio-
teknik från Uppsala universitet. Wing har haft ledande roller inom regulatory och reimbursement på myndigheter som 
TLV, Läkemedelsverket, EMA och Europeiska Kommissionen. Närmast kommer han från en tjänst som Manager Clinical 
Utility på Thermo Fisher Scientific.
Pågående uppdrag: -
Innehav: 3 700 B-aktier, 20 000 TO3, 20 000 TO5
Innehav i bolaget: 3 700 B-aktier, 20 000 TO3, 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)

ADAM GERMUNDER (1984) 
Operations Director sedan 2017 

Utbildning/bakgrund: Adam har en BSc i maskinteknik från Uppsala Universitet. Adam har erfarenhet av arbete 
inom produktionsledning och processutveckling. Han har bland annat arbetat med att utvecklat och implementerat nya 
produktionsmetoder i ISO 13485 certifierat medicintekniskt bolag. Adam har erfarenhet från Fiomi Diagnostics som 
produktionsledare med ansvar för den löpande produktionen och som teamleader på Fresenius Kabi.
Pågående uppdrag: -
Innehav i bolaget: 4 600 B-aktier, 20 000 TO3, 20 000 TO5 

LEDNINGEN
Ledningen i Biovica utgörs av vd och koncernchef samt ytterligare sex chefer. I ledningen är fem medlemmar män och två är kvinnor.

Ledning
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Ersättning till koncernledningen 
Den totala ersättningen och övriga ersätt-
ningar som beviljas, direkt eller indirekt, 
av Bolaget till medlemmarna i koncern-
ledningen anges i not 10. Bolaget har inte 
beviljat några lån till medlemmarna i kon-
cernledningen.

Styrelsens förslag till riktlinjer för 
ersättning till ledande befattnings-
havare 
Styrelsens föreslår att ersättning till le-
dande befattningshavare ska utgöras av 
fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga 
sedvanliga förmåner samt pension. Den 
sammanlagda årliga ersättningen ska vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig på 
den arbetsmarknad där befattningshavaren 
är placerad och ta hänsyn till individens 
kvalifikationer och erfarenheter samt att 
framstående prestationer ska reflekteras i 
den totala ersättningen. Den fasta lönen 
ska revideras årsvis. Med ledande befatt-
ningshavare avses verkställande direktören 
och övriga medlemmar i bolagsledningen. 

Fast lön och rörlig ersättning ska vara 
relaterad till befattningshavarens ansvar 
och befogenhet. Rörlig kontant ersätt-
ning ska inte överstiga 40 % av den fas-
ta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör 
utformas så att styrelsen har möjlighet att 
begränsa eller underlåta att ge ut rörlig er-
sättning om ett sådant utgivande bedöms 
som orimligt och oförenligt med bolagets 
ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För 
årlig bonus bör det finnas möjlighet att 
begränsa eller underlåta att utge rörlig er-
sättning, om styrelsen bedömer att det är 
motiverat av andra skäl. 

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbe-
stämda. Verkställande direktören och öv-
riga ledande befattningshavare ska ha en 
uppsägningstid på högst 12 månader. Fast 
lön under uppsägningstid och avgångsve-
derlag ska sammantaget inte överstiga ett 
belopp motsvarande den fasta lönen för ett 
år och skall vara avräkningsbar. 

Dessa principer ska tillämpas av samtliga 
dotterbolag i koncernen. Styrelsen ska äga 
rätt att frångå ovanstående riktlinjer om 
styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl som motiverar det. Frå-
gor om lön och annan ersättning till verk-
ställande direktören och andra ledande be-
fattningshavare bereds av VD och beslutas i 
samråd med styrelsens ordförande.

Styrelsens rapport avseende intern 
kontroll över den finansiella rappor-
teringen 
Styrelsens ansvar för intern kontroll och 
styrning regleras i aktiebolagslagen och i 
årsredovisningslagen, därutöver tillämpas 
Koden. Biovica eftersträvar att driva verk-
samheten på ett så effektivt sätt som möj-
ligt. Den finansiella rapporteringen ska 
vara tillförlitlig och återspegla  Bolagets 
verksamhet på ett korrekt sätt samt vara 
upprättad i enlighet med tillämpliga la-
gar och förordningar. Styrelsen fastställer 
vilka rapporter som ska tas fram för att 
styrelsen ska kunna följa Bolagets utveck-
ling. Kvaliteten i den finansiella rappor-
teringen till styrelsen utvärderas i första 
hand av revisionsutskottet. 

Intern kontroll och riskhantering 
Styrelsen ansvarar för den interna 
kontrollen. Intern kontroll och riskhante-
ring avseende finansiell rapportering är en 
process som utformats av styrelsen i syfte 
att ge styrelsen, ledningen och övriga berör-
da inom organisationen en rimlig försäk-
ran avseende tillförlitligheten i den externa 
finansiella rapporteringen och huruvida de 
finansiella rapporterna är framtagna i över-
ensstämmelse med god redovisningssed, 
tillämpliga lagar och förordningar samt 
övriga krav på noterade bolag.

Kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollmiljön byg-
ger på fördelningen av befogenheter och 
ansvar mellan styrelse, dess utskott, VD 
och den övriga företagsledningen. Inom 
bolaget är de mest väsentliga beståndsde-
larna av kontrollmiljön dokumenterade i 
arbetsordningen för styrelsen, VD-instruk-
tion, policies och andra styrdokument.

Kontrollaktiviteter
Ändamålsenliga kontrollaktiviteter är en 
förutsättning för att hantera väsentliga 
risker inom den interna kontrollen. För 
att säkerställa den interna kontrollen har 
 Bolaget såväl automatiserade systembase-
rade kontroller som manuella kontroller 
i form av till exempel avstämningar och 
inventeringar. Ekonomiska analyser av 
bolagets resultat samt uppföljning mot 
planer och prognoser kompletterar kon-
trollerna och ger en övergripande bekräf-
telse på rapporteringens kvalitet.

Intern revison 
Koncernen har en enkel juridisk och ope-
rativ struktur samt utarbetade styr- och 
internkontrollsystem. Styrelsen har mot 
bakgrund av detta valt att inte ha en sär-
skild internrevision. Denna bedömning 
omprövas årligen av styrelsen.

Information och kommunikation 
Bolagets styrande dokumentation i form 
av policy, riktlinjer och manualer vad 
gäller intern och extern kommunikation 
hålls löpande uppdaterade och kommuni-
ceras internt via relevanta kanaler, såsom 
interna möten och interna kanaler. För 
kommunikation med externa parter gäller 
bolagets informationspolicy, som anger 
riktlinjer för hur information ska lämnas. 
Syftet med policyn är att säkerställa att 
bolaget korrekt och fullständigt uppfyller 
sina informationsskyldigheter enligt gäl-
lande lagar och regler.
 

Bolagsstyrnings-
rapport
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NYCKELTAL I KONCERNEN

kSEK 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning 1 671 3 005 2 723 632
Rörelseresultat -29 816 -21 718 -17 956 -14 690
Årets resultat -30 318 -21 556 -18 010 -14 715
Aktiverade FoU-kostnader 7 035 6 464 6 596 5 075
Aktiverade FoU-kostnader i procent av kostnader -20 -22 -26 -27
Resultat per aktie före -1,29 -1,23 -1,02 -0,84
Resultat per aktie efter utspädning -1,25 -1,18 -1,00 -0,80
Likvida medel vid periodens slut 40 777 16 831 42 127 65 469
Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 004 -17 966 -14 882 -10 746
Periodens kassaflöde 23 946 -25 295 -23 342 64 541
Eget kapital 78 217 52 097 73 713 91 664
Eget kapital per aktie 3,32 2,96 4,19 5,22
Soliditet (%) 87 86 91 94

Genomsnittligt antal anställda 17 16 14 8

Koncernen bildades 2009 i och med bildandet av dotterföretaget Biovica Services AB. Numera finns också dotterbolaget Biovica Inc. 
i USA, se not 18.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

 

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.

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.

Bolagsstyrnings-
rapport



kSEK Not
maj-apr  

2019/2020
maj-apr  

2018/2019

Intäkter 5, 6 1 671 3 005
Övriga intäkter 8 1 215 932
Aktiverat arbete för egen räkning 7 035 6 464
Förändring av lagervaror under tillverkning 0 43

9 921 10 444

    
Handelsvaror -220 -875
Övriga externa kostnader 9 -15 386 -11 962
Personalkostnader 10 -19 874 -16 245
Avskrivningar -4 170 -3 020
Övriga kostnader -86 -60
Rörelseresultat -29 816 -21 718

    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 229
Räntekostnader och liknande poster -443 -35
Resultat efter finansiella poster -30 259 -21 524

    
Skattekostnad 12 -59 -32
Årets resultat -30 318 -21 556

    
Resultat per aktie

Resultat per aktie, före utspädning (kronor) -1,29 -1,23
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 23 573 372 17 573 372
Resultat per aktie, efter utspädning (kronor) -1,29 -1,23
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 24 218 372 18 343 372
    
Koncernens rapport över totalresultatet

Årets resultat -30 318 -21 556
Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser utländska nettoinvesteringar 0 0
Årets övriga totalresultat 0 0
Årets summa totalresultat -30 318 -21 556

Koncernresultaträkning  
och rapport för totalresultatet
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Koncernens rapport över  
finansiell ställning

kSEK Not 2020-04-30 2019-04-30

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 13 37 296 31 560
Patent 14 5 370 6 347

42 666 37 907

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 15 1 234 2 917
Nyttjanderättstillgångar 16 3 313

4 546 2 917
Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 17 743 0
743 0

Summa anläggningstillgångar 47 955 40 825

    
Varulager 397 446
    
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 1 732
Aktuella skattefordringar 0 0
Övriga fordringar 547 582
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 582 443
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 26 40 777 16 831
Summa omsättningstillgångar 42 303 20 035

SUMMA TILLGÅNGAR 90 259 60 859

  
EGET KAPITAL

Aktiekapital 21 1 572 1 172
Övrigt tillskjutet kapital 195 133 133 776
Balanserat resultat inklusive årets resultat -118 487 -82 850
Summa eget kapital 78 217 52 097

  
SKULDER

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 16 2 272 0
Uppskjuten skatteskuld 709 0
Övriga skulder 0 940
Summa långfristiga skulder 2 981 940

  
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 16 1 182 0
Förskott från kunder 3 521 3 571
Leverantörsskulder 1 007 860
Aktuella skatteskulder 500 557
Övriga skulder 624 545
Upplupna utgifter och förutbetalda intäkter 2 228 2 289
Summa kortfristiga skulder 9 061 7 822

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 259 60 859

Koncernen



kSEK
Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat 

Summa 
eget 

kapital

IB per 1 maj 2018 1 172 133 776 -43 225 -18 010 73 713

Disposition enligt beslut av årets stämma -18 010 18 010 –
Justering till följd av byte av redovisningsprincip -59 -59
Omräkningsdifferenser
Årets resultat -21 556 -21 556
UB per 30 april 2019 1 172 133 776 -61 294 -21 556 52 097

Disposition enligt beslut av årets stämma -21 556 21 556 –
Omklassificering 5 074 -5 074
Justering till följd av byte av redovisningsprincip -246 -246
Nyemission 400 56 282 56 682
Omräkningsdifferens 2 2
Årets resultat -30 318 -30 318

UB per 30 april 2020 1 572 195 133 2 -88 172 -30 318 78 217

Koncernens rapport över 
 förändringar i eget kapital
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Koncernens rapport över  
kassaflöden

kSEK Not
maj-apr  

2019/2020
maj-apr  

2018/2019

Resultat efter finansiella poster -30 259 -21 524
Avskrivningar 4 170 3 020
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 23 -349 373
Betald inkomstskatt -150 343
 
Förändring kortfristiga fordringar 1 646 -984
Förändring kortfristiga skulder 111 848
Förändring i lager 49 -43
Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 780 -17 967

 
Investeringar i immateriella tillgångar -7 035 -6 464
Investeringar i materiella tillgångar 0 -865
Investeringar i finansiella tillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 035 -7 329

 
Nyemission 56 682 0
Amortering av lån -940 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 742 0

 
Årets kassaflöde 23 927 -25 296

 
Likvida medel vid årets början 16 831 42 127
Omräkningsdifferens 19 0
Likvida medel vid årets slut 40 777 16 831

Koncernen



kSEK Not
maj-apr  

2019/2020
maj-apr  

2018/2019

Nettoomsättning 5, 6 1 671 3 005
Förändring av lagervaror under tillverkning 0 43
Aktiverat arbete för egen räkning 7 035 6 464
Övriga rörelseintäkter 8 972 751

9 677 10 263

 
Handelsvaror -220 -875
Övriga externa kostnader 7, 9, 11, 16 -18 991 -12 638
Personalkostnader 10 -17 849 -15 736
Avskrivningar -2 843 -2 840
Övriga rörelsekostnader -86 -60
Rörelseresultat -30 312 -21 886

 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 97 307
Räntekostnader och liknande poster -356 -26
Resultat efter finansiella poster -30 571 -21 606

 
Inkomstskatt 12 - -
Årets resultat -30 571 -21 606

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultatet stämmer överens med årets resultat.
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Moderbolagets balansräkning

kSEK Not 2020-04-30 2019-04-30

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 13 37 296 31 560
Patent 14 5 370 6 347

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 15 1 234 1 801

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 108 108
Fordringar i koncernföretag 19 985
Förutbetald leasingavgift 20 155 176
Summa anläggningstillgångar 45 148 39 993

Varulager 397 446

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 1 732
Fordringar i koncernföretag 0 1 045
Övriga fordringar 547 559
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 558 418

Likvida medel och kortfristiga placeringar 26 39 642 15 779
Summa omsättningstillgångar 41 144 19 979

SUMMA TILLGÅNGAR 86 292 59 972

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 21 1 572 1 172
Fond för utvecklingsutgifter 25 170 18 135
Summa bundet eget kapital 26 741 19 307

Fritt eget kapital 

Överkursfond 195 133 133 440
Balanserade vinst eller förlust -113 187 -79 135
Årets resultat -30 571 -21 606
Summa fritt eget kapital 51 375 32 699

Summa eget kapital 78 117 52 005

SKULDER
Skulder till koncernföretag 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0

Förskott från kunder och förutbetalda bidrag 3 521 3 571
Leverantörsskulder 1 004 845
Koncerninterna leverantörsskulder 476 242
Aktuella skatteskulder 420 525
Övriga skulder 624 545
Upplupna utgifter och förutbetalda intäkter 2 131 2 239
Summa kortfristiga skulder 8 176 7 966

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 292 59 972
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kSEK
Aktie- 
kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs 

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital

IB per 1 maj 2018 1 172 11 671 133 440 -54 736 -17 935 73 611

Disposition enligt beslut av årets stämma -17 935 17 935 –
Årets balanserade utvecklingsutgifter 6 464 -6 464 –
Årets resultat -21 606 -21 606
UB per 30 april 2019 1 172 18 135 133 440 -79 135 -21 606 52 005

Disposition enligt beslut av årets stämma -21 606 21 606 –
Årets balanserade utvecklingsutgifter 7 035 -7 035 –
Omklassificering 5 411 -5 411 –
Nyemission 400 56 282 56 682
Årets resultat -30 571 -30 571
UB per 30 april 2020 1 572 25 170 195 133 -113 187 -30 571 78 117

Moderbolagets rapport  
över  förändringar i eget kapital
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Moderbolagets  
kassaflödesanalys

kSEK
maj-apr 

2019/2020
maj-apr  

2019/2020

Resultat efter finansiella poster -30 571 -21 606
Avskrivningar 2 843 2 840
Övriga ej kassaflödespåverkande poster – –
Betald inkomstskatt -259 398
   
Förändring kortfristiga fordringar 2 649 -935
Förändring kortfristiga skulder 468 -129
Förändring i lager 49 -43
Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 822 -19 476

   
Investeringar i immateriella tillgångar -7 035 -6 464
Investeringar i materiella tillgångar 0 -174
Investeringar i finansiella tillgångar -964 -176
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 998 -6 814

 
Nyemission 56 682 0
Amortering av lån 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 56 682 0

 
Periodens kassaflöde 23 863 -26 290

Likvida medel vid periodens början 15 779 42 069
Likvida medel vid periodens slut 39 642 15 779
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Tilläggsupplysningar

NOT 1 - Allmän information

Biovica International AB, Biovica, koncernens moderföretag, är 
ett publikt aktiebolag som är bildat och har sitt säte i Uppsala. 
Huvudkontor och huvudsaklig verksamhetsort ligger på Dag 
Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala, Sverige. Biovicas akti-
er är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i 
Stockholm.

NOT 2 - Redovisningsprinciper

Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner och International Financial Reporting Standards 
(IFRS) såsom de har antagits av EU. De finansiella rapporter-
na har upprättats under förutsättning att koncernen bedriver sin 
verksamhet enligt fortlevnadsprincipen. 

Koncernredovisningen för det år som slutade den 30 april 
2020 (inklusive jämförelsetal) godkändes för utfärdande av sty-
relsen den 30 juni 2020. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Mo-
derbolagets redovisningsprinciper”. 

VÄRDERINGS- OCH KLASSIFICERINGSGRUNDER
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden, förutom finansiella tillgångar och finansiella skulder som 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kortfristiga placeringar 
(fonder) värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVA-
LUTA
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. 
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska 
kronor (SEK). Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrunda-
de till närmaste tusental.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE 
FINANSIELLA RAPPORTERNA
Att upprätta de finansiella rapporterna kräver att företagsled-
ningen gör bedömningar samt uppskattningar och antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostna-
der. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar och antaganden redovisas i den 
period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna pe-
riod, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om 
ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar och uppskattningar som har en betydande in-
verkan på de finansiella rapporterna och som kan medföra vä-
sentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter 
beskrivs närmare i not 4.

VÄSENTLIGA TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Noten innehåller en förteckning över de väsentliga redovisnings-
principer som tillämpats när denna koncernredovisning upprät-
tats. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presen-
terade år, om inte annat anges. Koncernredovisningen omfattar 
Biovica International AB och dess dotterföretag.

(i) Ändrade redovisningsprinciper föranledda  
av nya eller ändrade IFRS
Samtliga standarder som trätt ikraft under 2019 har tillämpats i 
koncernredovisningen. Bortsett från IFRS 16 har ingen av dessa 
någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
IFRS 16 beskrivs under rubriken leasade tillgångar nedan.

(ii) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Inga IFRS eller IFRS IC-tolkningar som ännu inte trätt i kraft 
förväntas få någon väsentlig påverkan på koncernen.

KONCERNREDOVISNING
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestäm-
mande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav 
i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovis-
ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rö-
relseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar och skulder som 
koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget 
och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår 
även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd 
av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För-
värvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealisera-
de vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i före-
kommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämp-
ning av koncernens principer. 

RÖRELSESEGMENTRAPPORTERING
Koncernen bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av 
produkter inom blodanalys. Koncernens interna organisation 
baseras på en funktionsindelning med de primära funktioner-
na produktion, marknadsföring och försäljning, administration 
samt forskning och utveckling. Koncernen ses som en enda enhet 
där alla ingående delverksamheter är integrerade och beroende 
av varandra. Biovicas högste verkställande organ följer upp grup-
pens totala resultat- och balansräkning. Se vidare not 6.

KONSOLIDERINGSPRINCIPER OCH 
RÖRELSEFÖRVÄRV

(i) Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande in-
flytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär 
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en direkt eller indirekt rätt att utforma ett företags finansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovis-
ningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det 
bestämmande inflytandet upphör.

(ii) Transaktioner som elimineras vid konsolidering 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från kon-
cerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin 
helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade 
förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men 
endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

UTLÄNDSK VALUTA

(i) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer 
bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skul-
der i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdiffe-
renser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. 
Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till historis-
ka anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transak-
tionstillfället.

Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga 
värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som 
råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakurs-
förändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder 
redovisas i rörelseresultatet medan valutakursförändringar avse-
ende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot.

(ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive good-
will och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas 
från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som rå-
der på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksam-
het omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som 
utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid 
respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som 
uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas 
i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i 
eget kapital, benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en ut-
landsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ack-
umulerade omräkningsdifferenserna, varvid de omklassificeras 
från omräkningsreserven i eget kapital till årets resultat. I de fall 
avyttring sker men bestämmande inflytande kvarstår överförs 
proportionell andel av ackumulerade omräkningsdifferenser från 
övrigt totalresultat till innehav utan bestämmande inflytande.

INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER 
Intäkter från avtal med kunder redovisas när prestationså-
tagandet uppfyllts och kontrollen över en vara eller tjänst över-
förts till kunden. Denna bedömning ska betraktas från kundens 
perspektiv med beaktande av indikationer som överföring av 
ägande och risker, kundacceptans, fysisk åtkomst och rätt att fak-
turera. Bedömning måste även göras om kontrollen överförs vid 
en viss tidpunkt eller över tid. Huvuddelen av Biovicas kundavtal 
avser produktförsäljning. Produkterna betraktas som separata 
och distinkta prestationsåtaganden. Intäkten redovisas vid en 

specifik tidpunkt när kontrollen över varan förts över till kunden. 
Kontraktsvillkoren kan variera men normalt sker övergången och 
därmed intäktsredovisningen i samband med leverans. 

INGÅNGNA KUNDAVTAL DÄR PRESTATIONS-
ÅTAGANDET ÄNNU INTE ÄR UPPFYLLT 
Biovica har inga kundavtal med löptid som överstiger ett år var-
för förenklingsregeln tillämpas som innebär att upplysning inte 
behöver lämnas om omfattningen av ingångna men ännu inte 
uppfyllda avtal.

REDOVISNING AV OFFENTLIGA BIDRAG 
Offentliga bidrag redovisas till verkligt värde så snart det förelig-
ger rimlig säkerhet att de villkor som är förknippade med bidra-
get kommer att uppfyllas och därmed att bidraget kommer att 
erhållas. Bidrag som erhålls för täckande av kostnader redovisas 
under rubriken övriga intäkter samma period som kostnaderna 
uppkommer. Bidrag som är hänförliga till en tillgång reducerar 
tillgångens värde i balansräkningen. Erhållna bidrag där alla vill-
kor ännu inte är uppfyllda redovisas i posten Förskott från kunder 
och forskningsbidrag.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på likvida medel. 
Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektiv-
räntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de 
uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansi-
ellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens 
eller skuldens redovisade nettovärde.

Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits 
av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktions-
kostnader och alla andra över- och underkurser.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån. Låneut-
gifter redovisas i resultatet med tillämpning av effektivränteme-
toden utom till den del de är direkt hänförliga till inköp, kon-
struktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid 
i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, 
varvid de ingår i tillgångarnas anskaffningsvärde.

Valutakursvinster och valutakursförluster hänförliga till till-
gångar och skulder som hänförs till finansieringsverksamheten 
redovisas netto.

SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggan-
de 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. 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. Temporära skill-
nader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för 
skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar 
och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för 
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt 
resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförli-
ga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli 
återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten 
skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder för-
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väntas 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 temporä-
ra 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 be-
döms sannolikt att de kan utnyttjas.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan likvida medel, kortfristiga placeringar, 
kundfordringar, värdepappersinnehav och lånefordringar. På 
skuldsidan återfinns leverantörsskulder.

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN 
 BALANSRÄKNINGEN
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkning-
en när Biovica blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. 
En fordran tas upp när Biovica presterat och avtalsenlig skyldig-
het föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte 
skickats. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura 
har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtal-
senlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte 
mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller Biovica förlorar kontrollen över 
dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finan-
siell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld 
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen en-
dast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

VÄRDERING VID FÖRSTA REDOVISNINGSTILLFÄLLET
Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde med 
tillägg/ avdrag för transaktionsutgifter, förutom avseende instru-
ment som löpande värderas till verkligt värde via resultatet för 
vilka transaktionsutgifter istället kostnadsförs då de uppkom-
mer. Kundfordringar (utan en betydande finansieringskompo-
nent) värderas initialt till det transaktionspris som fastställts 
enligt IFRS 15.

KLASSIFICERING OCH EFTERFÖLJANDE 
 VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång 
som värderad till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via 
övrigt totalresultat (skuldinstrumentsinvestering), verkligt värde 
via övrigt totalresultat (egen kapitalinvestering), eller verkligt 
värde via resultatet. Nedan beskrivs hur koncernens olika inne-
hav av finansiella tillgångar har klassificerats:

ÖVRIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Samtliga övriga finansiella tillgångar redovisas till upplupet an-
skaffningsvärde. Detta eftersom de innehas inom ramen för en 
affärsmodell vars mål är att erhålla de avtalsenliga kassaflödena 
samtidigt som kassaflödena från tillgångarna endast utgörs av 
betalningar av kapitalbelopp och ränta.

KLASSIFICERING OCH EFTERFÖLJANDE 
 VÄRDERING AV FINANSIELLA SKULDER
Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet an-
skaffningsvärde eller värderade till verkligt värde via resultatet. 
De finansiella skulder som värderas till verkligt värde via resulta-
tet består av villkorade köpeskillingar för rörelseförvärv samt av 
derivat med för Biovica negativt verkligt värde och som inte säk-
ringsredovisas. Alla andra finansiella skulder redovisas till upplu-
pet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

(i) Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till an-
skaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspri-
set samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa 
den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet 
med anskaffningen. Redovisningsprinciper för nedskrivningar 
framgår nedan.

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med oli-
ka nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av 
materiella anläggningstillgångar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort ur rapport över finansiell ställning vid utrangering eller av-
yttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången.

Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrange-
ring av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försälj-
ningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelsein-
täkt/-kostnad.

(ii) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är för-
knippade 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.
En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften 
avser utbyten av identifierade komponenter eller delar av dessa. 
Även i de fall en ny komponent tillskapats läggs utgiften till an-
skaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på 
utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och 
kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs 
löpande.

(iii) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod, förutom mark som inte skrivs av. Leasade tillgångar skrivs 
också av över beräknad nyttjandeperiod eller, om den är kortare, 
över den avtalade leasingtiden.
Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att 
komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för 
avskrivningen.
Följande beräknade nyttjandeperioder tillämpas:

• maskiner och andra tekniska anläggningar: 5 år
• inventarier, verktyg och installationer: 5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder 
omprövas vid varje årsslut.

Tilläggs-
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LEASADE TILLGÅNGAR 
Enligt vad som framgår av redovisningsprinciperna har koncer-
nen tillämpat den modifierade retroaktiva metoden för övergång 
till IFRS 16 varför jämförelsetalen inte har räknats om. Detta 
betyder således att jämförelsetalen för 2018/2019 redovisas enligt 
IAS 17 och IFRIC 16.

Redovisningsprincip från och med 2019-05-01

(i) Koncernen som leasetagare
För alla avtal som ingick 19-05-01 och senare bedömer koncer-
nen om avtalet är ett leasingavtal eller innehåller ett leasingavtal. 
Ett leasingavtal definieras som ”ett avtal, eller det av avtal, som 
överlåter nyttjanderätt för en tillgång (den underliggande till-
gången) för en viss tid i utbyte mot ersättning”. För att tillämpa 
denna definition bedömer Koncernen huruvida avtalet uppfyller 
kraven i tre utvärderingar som är huruvida:

- Avtalet innehåller en identifierad tillgång som antingen är 
specifikt identifierad i avtalet eller implicit specificerad genom 
att vara identifierad vid det tillfället då tillgången har gjorts till-
gänglig för Koncernen.

- Koncernen har rätt till väsentligen alla de ekonomiska för-
delar som uppkommer genom användning av den identifierade 
tillgången under hela upplåtelsetiden med beaktande av Koncer-
nens rättigheter inom avtalets definierade tillämpningsområde.

- Koncernen har rätt att styra användningen av den identifie-
rade tillgången under hela upplåtelsetiden. Koncernen bedömer 
huruvida den innehar rätten att styra ”hur och för vilket ända-
mål” tillgången ska användas under hela upplåtelsetiden.

Koncernens nyttjanderättstillgångar består framför allt av bi-
lar och lokaler.

(ii) Värdering och redovisning av leasingavtal som lease-
tagare
Vid leasingavtalets början redovisar koncernen en nyttjande-
rättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen. Nyttjan-
derättstillgången värderas till anskaffningsvärde vilket omfat-
tar den summa som leasingskulden ursprungligen värderas till, 
eventuella initiala direkta utgifter som koncernen åsamkats samt 
leasingavgifter som betalats före leasingavtalets början (minskat 
med eventuella förmåner som mottagits).

Koncernen skriver av nyttjanderättstillgången linjärt från och 
med leasingavtalets början till och med den tidigaste tidpunk-
ten av nyttjanderättens nyttjandeperiod och leasingavtalet slut. 
Koncernen gör också en bedömning av ett eventuellt nedskriv-
ningsbehov av nyttjanderättstillgången när indikation på värde-
nedgång finns.

Vid leasingavtalets början värderar koncernen leasingskulden 
till nuvärdet av de leasingavgifter som inte betalats vid denna 
tidpunkt. Leasingavgifterna diskonteras med användning av lea-
singavtalets implicita ränta om denna räntesats lätt kan faststäl-
las eller Koncernens marginella låneränta som uppgår till 2,14%.

Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av leasingskul-
den inkluderar fasta avgifter (inklusive de till sin substans fasta 
avgifterna), variabla leasingavgifter som baseras på ett index, be-
lopp som förväntas betalas ut av Koncernen enligt restvärdesga-
rantier samt betalningar enligt optioner som koncernen är rim-
ligt säker på kommer att utnyttjas.

Efter inledningsdatumet minskas skulden med betalningar 
och ökas med räntan. Skulden omvärderas för att återspegla en 
eventuell ny bedömning eller ändring eller om det blir ändringar 
i de till sin substans fasta avgifterna.

När leasingskulden omvärderas ska motsvarande justering gö-

ras avseende nyttjanderätten eller i resultatet om nyttjanderätten 
redan har åsatts värde noll.

Koncernen har valt att redovisa korttidsleaseavtal och lea-
singavtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt 
värde genom att utnyttja den praktiska lösningen som återfinns 
i IFRS 16. I stället för att redovisa en nyttjanderätt och en lea-
singskuld kostnadsförs leasingavgifter avseende dessa leasingav-
tal linjärt över leasingperioden.

Nyttjanderättstillgångar särredovisas i balansräkningen under 
Materiella anläggningstillgångar medan leasingskulden särredo-
visas under skulder.

Jämförelseåret 2018/2019 innehåller enbart finansiella lea-
singavtal avseende bilar.

Redovisningsprinciper tillämpliga före 2019-05-01
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operatio-
nell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska ris-
kerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt vä-
sentligt är överförda till leasetagaren. När så ej är fallet redovisas 
avtalet som operationell leasing.

Leasingkostnader med koncernen som leasetagare

(i) Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets 

resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i sam-
band 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.

(ii) Finansiella leasingavtal
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amor-
tering på den utestående skulden, vilka redovisas i årets resultat. 
Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redo-
visningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast 
räntesats för den under respektive period redovisade skulden. 
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig 
eller teknisk kunskap kostnadsförs när de uppkommer. Utgifter för 
utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas 
för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, 
redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning, om 
produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar 
och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och 
därefter använda eller sälja den immateriella tillgången.

Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara 
utgifter; t.ex. för material och tjänster, ersättningar till anställda, 
registrering av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och 
licenser och låneutgifter.

Övriga utgifter för utveckling redovisas i årets resultat som 
kostnad när de uppkommer. I rapport över finansiell ställning 
redovisas utvecklingsutgifter till anskaffningsvärde minus acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Eventuellt nedskrivningsbehov prövas minst en gång per år i 
samband med årsbokslutet genom att beräkna net present value 
(NPV). NPV beräknas på prognosticerade kassaflöden i en dis-
konterad kassaflödesmodell. Beslutet huruvida ett utvecklings-
projekt ska aktiveras fattas av bolagets styrelse efter beredning 
av revisionsutskottet. Bedömningen görs utifrån möjligheten att 
genomföra projektet med befintliga och framtida resurser samt 
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att slutförandet av projektet och lansering bedöms ske inom över-
skådlig framtid.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar re-
dovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning endast 
då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika 
tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnads-
förs när de uppkommer.

Patent
Patent redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt un-
der sin uppskattade nyttjandeperiod. Avskrivning görs på 10 år. 
Nyttjandeperioden är bedömd utifrån patentens livslängd. 

Låneutgifter
Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade 
kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade 
tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en till-
gång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att 
färdigställa. Hit hör de utvecklingsprojekt som leder till aktivering 
av utgifter för utveckling. I första hand aktiveras låneutgifter som 
uppkommit på lån som är specifika för den kvalificerade tillgång-
en. I andra hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på generel-
la lån, som inte är specifika för någon annan kvalificerad tillgång.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar, som redovisas under posten kostnad sålda varor, 
redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars be-
räknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder 
är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. 
Immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod eller 
som ännu inte är färdiga att användas, såsom utvecklingsprojekt, 
prövas för nedskrivningsbehov årligen samt när indikationer 
uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i vär-
de. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder 
skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga för användning. 
De beräknade nyttjandeperioderna för balanserade utvecklings-
utgifter är 10 år.

VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager be-
räknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) 
och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lager-
tillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och 
skick. För tillverkade varor och pågående arbete inkluderar an-
skaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad 
på en normal kapacitet.

Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försälj-
ningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för upp-
skattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma 
en försäljning.

Varulager består av följande kategorier: Råvaror och förnöden-
heter, varor under tillverkning samt färdiga varor och handelsvaror.

Tillverkning sker huvudsakligen mot order och prognoser som 
uppdateras varje månad, vilket gör att inkurans är obetydlig för 
färdigvarulagret. Vid eventuellt utbyte av komponenter skrivs 
kvarvarande lager när i samband med att utbytet sker. Inkurans i 
lager av reservdelar bedöms varje kvartal genom analys av lagrets 
omsättningshastighet.

NEDSKRIVNINGAR
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för 

att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov.
IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra tillgångar 

än finansiella tillgångar vilka redovisas enligt IAS 39, tillgångar 
för försäljning och avyttringsgrupper som redovisas enligt IFRS 
5, varulager och uppskjutna skattefordringar. För undantagna 
tillgångar enligt ovan bedöms det redovisade värdet enligt res-
pektive standard.

(i) Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Om indikation på nedskrivningsbehov finns för en tillgång be-
räknas tillgångens återvinningsvärde. För goodwill, andra imma-
teriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immate-
riella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet årligen, oavsett om det finns någon indika-
tion på en värdeminskning eller ej. Om det inte går att fastställa 
väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och 
dess verkliga värde minus försäljningskostnader inte kan använ-
das, grupperas tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov 
till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoen-
de kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenere-
rande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger åter-
vinningsvärdet. Nedskrivningen redovisas som kostnad i årets 
resultat. Då nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenere-
rande enhet, eller en grupp av enheter, fördelas nedskrivningsbe-
loppet i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten eller, om 
tillämpligt, gruppen av enheter.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en dis-
konteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången.

(ii) Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Vid varje rapportperiods slut utvärderar företaget om det finns 
objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av finan-
siella tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs 
av observerbara förhållanden som inträffat och som har en ne-
gativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet.

Företaget klassificerar kundfordringar som osäkra om kunden 
hamnat i obestånd eller andra betalningssvårigheter.

Fordringarnas nedskrivningsbehov fastställs utifrån historiska 
erfarenheter av kundförluster på liknande fordringar.

Kundfordringar med nedskrivningsbehov redovisas till nuvär-
det av förväntade framtida kassaflöden. Fordringar med kort löp-
tid diskonteras dock inte.

(iii) Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpnings-
område återförs om det både finns indikation på att nedskriv-
ningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en för-
ändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock ald-
rig. En återföring 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.

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare 
skälen till nedskrivningar inte längre föreligger och att full betal-
ning från kunden förväntas erhållas.
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EGET KAPITAL

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som aktiekapital.

Emissionskostnader
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av 
nya stamaktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget 
kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 

RESULTAT PER AKTIE
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i kon-
cernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda ge-
nomsnittliga 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 såsom aktie-
optioner. Utspädning från optioner påverkar antalet aktier och 
uppstår endast när lösenkursen är lägre än börskursen.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

(i) 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 pen-
sion på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett 
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 
Följaktligen är det den anställde som bär risken för att ersätt-
ningen blir lägre än förväntat och investeringsrisken, d.v.s. 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.

(ii) Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner. 

(iii) Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har ett teckningsoptions program för anställda och sty-
relse se not 22.

(iv) Ersättningar vid uppsägning
Kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av perso-
nal redovisas endast om företaget är förpliktigat, utan realistisk 
möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att 
avsluta en anställning före den normala tidpunkten.

När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmunt-
ra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att 
erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som 
kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

(v) Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskonte-
ring och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna er-
hålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för 
bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller 
informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att 
tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas 
tillförlitligt.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder 
ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att 
reglera avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten över 

finansiell ställning när det finns en befintlig legal eller informell 
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är tro-
ligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av be-
loppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskatt-
ningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen 
på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är vä-
sentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förvän-
tade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar 
aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det 
är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

(i) Garantier
En avsättning för garantier redovisas när de underliggande pro-
dukterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garan-
tier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till 
de sannolikheter som utfallen är förknippade med.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtag-
ande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser 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.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredo-
visningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 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 samtli-
ga 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. Re-
kommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS 
som ska göras.

(i) Skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovis-
ningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisnings-
principerna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella 
rapporter.

(ii) Klassificering och uppställningsformer
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport 
över övrigt totalresultat, där för koncernen dessa två rapporter 
tillsammans utgör en rapport över totalresultat.

Vidare används för moderbolaget benämningarna balansräk-
ning respektive kassaflödesanalys för de rapporter som i koncer-
nen har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rap-
port över kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för 
moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, 
medan rapporten över övrigt totalresultat, rapporten över för-
ändringar 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 främst av re-
dovisning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstill-
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gångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen 
rubrik i balansräkningen.

(iii) Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter 
inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. 
I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter direkt i 
resultatet när dessa uppkommer.

(iv) Koncernbidrag och aktieägartillskott
Moderbolaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncern-
bidrag som bokslutsdispositioner. Lämnade aktieägartillskott 
redovisas som en ökning av värdet på aktier och andelar. En be-
dömning görs därefter av huruvida det föreligger ett behov av 
nedskrivning av värdet på aktier och andelar i fråga.

(v) Finansiella instrument och säkringsredovisning
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument och säk-
ringsredovisning i IFRS 9 i moderbolaget som juridisk person.

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning, och finansiella 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Kortfristiga 
placeringar redovisas till verkligt värde.

Anskaffningsvärdet för räntebärande instrument justeras för 
den periodiserade skillnaden mellan vad som ursprungligen be-
talades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det belopp 
som betalas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs).

(vi) Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing.

(vii) Låneutgifter
I moderbolaget belastar låneutgifter resultatet under den period 
till vilken de hänför sig till. Inga låneutgifter aktiveras på till-
gångar.

(viii) Skatter
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver 
utan uppdelning på eget kapital och uppskjuten skatteskuld, till 
skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderbola-
get på motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispo-
sitioner till uppskjuten skattekostnad.

(ix) Fond för utvecklingsavgifter 
Aktiverade kostnader för utvecklingsarbete aktiveras i moderbo-
laget och redovisas i eget kapital som fond för utvecklingsutgifter 
och minskar fritt eget kapital. 

NOT 3 - Finansiell riskhantering och 
kapitalrisk

FINANSIELL RISKHANTERING
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella 
risker så som marknadsrisk (omfattande valutarisk och ränterisk 
i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergri-
pande riskhanteringspolicy, vilken fastställts av styrelsen, är att 
eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat 
och ställning.

MARKNADSRISK

Valutarisker
Koncernen verkar så väl nationellt som internationellt vilket inne-
bär exponering för fluktuationer i olika valutor och då framfö-
rallt avseende USD och EUR. Valutarisk uppstår genom fram-
tida affärstransaktioner samt redovisade tillgångar och skulder. 
Omfattningen av bolagets verksamhet innebär för närvarande att 
nettoexponeringen i utländska valutor är begränsad. Det finns 
därför ingen policy som föreskriver säkring av exponeringen. Om 
den svenska kronan hade försvagats eller förstärkts med 10 pro-
cent, med alla andra variabler konstanta, skulle det omräknade 
resultatet efter skatt per den 30 april 2020 varit 5 (8) kSEK lägre/
högre, till största delen som en följd av vinster och förluster vid 
omräkning av kortfristiga fordringar och skulder. Motsvarande 
påverkan på moderbolaget skulle varit 5 (8) kSEK. Omräknings-
effekterna från verksamheten i det amerikanska dotterbolaget 
Biovica Inc. är ännu så marginella att de försvinner vid redovis-
ning i kSEK.

Ränterisk i kassaflödet
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar 
på grund av förändringar i marknadsräntor. Koncernen har för 
närvarande endast räntebärande finansiella tillgångar i form av 
banktillgodohavanden.

Beräknat utifrån finansiella räntebärande tillgångar och skul-
der som löper med rörlig ränta per den 30 april 2020 skulle en 
procentenhetsförändring av marknadsräntan påverka koncer-
nens och moderbolagets resultat med 116 (119) kSEK. 

KREDITRISK
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finan-
siellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Den maximala 
exponeringen för kreditrisker avseende finansiella tillgångar upp-
gick till den 30 april 2020 till 0 (0) kSEK. Motsvarande siffra för 
moderbolaget var 0 (0) kSEK.

LIKVIDITETSRISK
Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att inneha 
tillräckliga likvida medel alternativt avtalade kreditmöjligheter 
för att kunna bedriva verksamheten. Utifrån verksamhetsplanen 
som ligger räcker likviditeten mer än de närmaste tolv månader-
na. Förfallostrukturen för koncernens finansiella skulder framgår 
nedan.
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Inom  
3 månader

Mellan 3 månader 
och 1 år

Mellan 1 år  
och 2 år 

Mellan 2 år  
och 5 år

Senare än  
5 år

Leverantörsskulder 1 007
Upplupna skulder 2 228  

3 234 0 0 0 0

HANTERING AV KAPITALRISK
Koncernens mål avseende kapitalstruktur, definierad som eget 
kapital, är att trygga bolagets förmåga att fortsätta sin verksam-
het för att kunna genererar avkastning till aktieägarna och nytta 
till andra intressenter samt att kapitalstrukturen är optimal med 
hänsyn till kostnaden för kapitalet. Utdelning till aktieägarna, 
inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av till-
gångar är exempel på åtgärder som bolaget kan använda sig av för 
att justera kapitalstrukturen.

KONCERNENS SKULDSÄTTNINGSGRAD

kSEK 2019/2020 2018/2019

Totalt räntebärande skulder 2 272 0
Avgår: räntebärande tillgångar 40 777 16 831

38 505 16 831

Nettoskuldsättningsgrad % 49 32

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

NOT 4 - Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål 

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och 
andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balans-
dagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar 
i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande räkenskapsår. Den största osäkerheten återfinns i de im-
materiella anläggningstillgångarna. Nedskrivningsprövningar 
baseras på en genomgång av återvinningsvärdet som uppskattas 
utifrån tillgångarnas nyttjandevärde. Företagsledningen gör be-
räkningar av framtida kassaflöden enligt interna affärsplaner och 
prognoser.

Vid denna genomgång används även uppskattningar av bland 
annat diskonteringsränta och framtida tillväxttakt bortom fast-
ställda budgetar och prognoser. Redovisade värden för immate-
riella tillgångar i koncernen uppgår till 42 666 (37 907) k SEK, 
varav balanserade utvecklingsutgifter utgör 37 296 (31 560) och 
5 370 (6 347) utgörs av patent. Förändringar av de antaganden 
som gjorts av företagsledningen vid nedskrivningsprövningen 
skulle kunna få väsentlig påverkan på företagets resultat och fi-
nansiella ställning.

INTERNA UTVECKLINGSUTGIFTER FÖR 
FORSKNING OCH UTVECKLING 
Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i 
nya utvecklingsprojekt av diagnostiska test och bestämning 
av huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter 
är uppfyllda kräver bedömningar. Efter aktivering 
övervakar ledningen huruvida redovisningskraven för 
utvecklingskostnader uppfylls även fortsättningsvis och om 
det finns indikationer på att de aktiverade utgifterna kan vara 
utsatta för en värdenedgång.

TILLVÄXT OCH BRUTTOMARGINAL
Återvinningsvärdet baserar sig på en beräkning av nyttjande-
värdet genom användande av kassaflödesprognoser baserade på 
budgetar godkända av styrelsen samt prognoser som sträcker sig 
över patentens livstid. Prognoserna bygger på affärsplanen för 
2020/2021. Bruttomarginalen är beräknad utifrån produktkal-
kylen. 

WACC RÄNTA 
WACC representerar ett vägt värde på den risk som både ägare 
och den finansiella marknaden bedöms vara beredd att ta för att 
finansiera verksamheten. I beräkningen av WACC tas hänsyn till 
att verksamheten både är lånefinansierad och finansierad med 
eget kapital. Kostnaden för eget kapital baseras på förväntning 
om viss avkastning på investerat kapital på den finansiella mark-
naden. Lånekostnaden baseras på lånekostnader på den finansiel-
la marknaden. WACC räntan motsvarar koncernens bedömda 
genomsnittliga kapitalkostnad och är satt främst utifrån kon-
cernens avkastningskrav med tillägg för uppskattning av mark-
nadens bedömning av risk. Förändringar mellan åren i WACC 
ränta beror bland annat på faktorer som förändring i skuldnivå.

NOT 5 - Nettoomsättning 

All nettoomsättning är omsättning vid viss tidpunkt. Ingen om-
sättning redovisas som omsättning över tid. Nettoomsättningen 
fördelas på följande verksamhetsgrenar för koncernen och mo-
derbolaget: 

kSEK 2019/2020 2018/2019

Varor 1 671 2 942
Tjänster - -
Övrigt - 63

1 671 3 005

Nettoomsättningen fördelas på följande geografiska marknader 
för koncernen och moderbolaget:
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kSEK 2019/2020 2018/2019

Sverige - 63
EU exkl. Sverige 397 1 016
USA 1 249 1 909
Asien 25 17

1 671 3 005

NOT 6 - Segmentsrapportering 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högste verkstäl-
lande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren 
är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och be-
dömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna 
funktion identifierats som ledningsgruppen, vilken består av sex 
personer inklusive VD. Ledningsgruppen har fastställt att kon-
cernen som helhet utgör ett segment baserat på den information 
som behandlas i samråd med styrelsen används som underlag för 
att fördela resurser och utvärdera resultat. Samtliga anläggnings-
tillgångar finns i Sverige. Koncernen har två kunder som enskilt 
står för tio procent eller mer av företagets intäkter.

NOT 7 - Inköp och försäljning inom 
koncernen

Biovica International AB köper sälj- och supporttjänster från 
dotterbolaget Biovica Inc. Under året har tjänster köpts för 
3 085 kSEK.

NOT 8 - Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019

Bidrag 972 666 972 666
Försäljning av 
värdepapper

0 181 0

Vinst vid avyttring 
av anläggningstill-
gångar

0 44 0 44

Valutakursvinster/
förluster

0 41 0 41

Övriga ersättning-
ar och intäkter

243 0 0

1 215 932 972 751

Bidragen kommer från dels BIOVALID som är ett Horizon 
2020-projekt, fas II och ett SUBLYME som är ett Eurostarprojekt. 
Intäkter från bidrag intäktsförs i takt med att projektet utförs.

NOT 9 - Revisionskostnader 

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019

Revisionsupp-
draget

-415 -397 -400 -382

Revisionsverksam-
het utöver redo-
visningsuppdrag

-2 -7 -2 -5

Skatterådgivning 0 -4 0 -4
-417 -408 -402 -391

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föran-
leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga tjänster.

NOT 10 - Anställda, personalkostnader 
och ledande befattningshavares 
ersättningar

Koncernen och moderbolaget

Medelantalet 
anställda

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019

Kvinnor 8 7 8 7
Män 9 9 8 9

17 16 16 16

Könsfördelning 
ledande 
befattningshavare

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019

Kvinnor 2 2 2 2
Män 5 5 5 5

7 7 7 7

Könsfördelning 
styrelsen

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019

Kvinnor 2 3 1 1
Män 5 7 5 4

7 10 6 5
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Personalkost-
nader

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019

Löner och andra 
ersättningar till 
styrelsen

950 629 950 629

Löner och andra 
ersättningar till vd

1 318 1 093 1 318 1 093

Löner och andra 
ersättningar till 
övriga ledande 
befattningshavare 
(6 pers)

4 589 5 089 4 589 4 581

Löner och andra 
ersättningar till 
övriga anställda

7 219 4 282 5 399 4 282

Sociala avgifter 3 537 3 272 3 537 3 272
Pensionskostnader 
till styrelse och vd 

340 227 340 227

Pensionskostnader 
till övriga ledande 
befattningshavare

903 722 903 722

Pensionskostnader 
till övriga anställda

371 437 371 437

Totala löner, an-
dra ersättningar, 
soc. kostn. och 
pensionskostn.

19 228 15 751 17 407 15 242

Ersättning till styrelsen i moderbolaget 2019/2020 2018/2019

Lars Holmqvist, styrelsens ordförande* 400 40
Göran Brorsson, styrelsens ordförande* - 117
Maria Holmlund 150 117
Ulf Jungnelius 150 117
Jesper Söderqvist 150 117
Henrik Osvald 150 -
Anders Rylander** - -

1 000 508

* Extra bolagsstämma 20 mars 2019, Lars Holmqvist tillträdde och Göran 
Brorsson, lämnade.

** Anders Rylander är anställd som VD och därför utgår inget styrelsearvode.

From den 1 januari 2019 har koncernen haft en anställd i Boston, 
Massachusetts utsänd från moderbolaget. Personalkostnaderna i 
USA bolaget uppgår till 1 821 kSEK (509 kSEK) detta omfattar 
lön och sociala avgifter men inte pensionskostnader som betalas i 
moderbolaget. Det finns inga avtal om avgångsvederlag. VD har 
en uppsägningstid om sex månader.

NOT 11 - Transaktioner med närstående

Under året har företag företrädda av närstående till huvudäga-
ren och styrelseledamoten Anders Rylander hyrt ut kontorslo-
kaler till moderbolaget. Totala arvode för hyra har utgått med 
198 kSEK. Transaktionen har skett på marknadsmässiga villkor.
Övriga upplysningar finns i not 7 och 10.

NOT 12 - Skattekostnad

Koncernen 2019/2020 2018/2019

Redovisat resultat före skatt -30 259 -21 524
Skatt enligt gällande skattesats 6 475 4 735
Skatteeffekt av ej aktiverade 
underskottsavdrag

-6 295 -4 542

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -239 -177
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter - -
Effekt av ej tidigare värderade underskott  16
Redovisad skatt -59 32

Moderbolaget 2019/2020 2018/2019

Redovisat resultat före skatt -30 571 -21 606
Skatt enligt gällande skattesats 6 542 4 753
Skatteeffekt av ej aktiverade 
underskottsavdrag

-6 295 -4 576

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -247 -177
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter - -
Effekt av ej tidigare värderade underskott - -
Redovisad skatt - -

Nya skatteregler trädde ikraft 1 januari 2019. Skattesatsen sänks suc-
cesivt i två steg och uppgår till 21,4 procent för beskattningsår som 
påbörjas 1 januari 2019 eller senare och därefter sänks skatten till 20,6 
procent för beskattningsår som börjar 1 januari 2021 eller senare.

NOT 13 - Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncernen och moderbolaget 2020-04-30 2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden 38 698 32 234
Aktiverade kostnader 7 035 6 464
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 

45 733 38 698

Ingående avskrivningar -7 138 -5 839
Årets avskrivningar -1 299 -1 299
Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-8 436 -7 138

Utgående redovisat värde 37 296 31 560

Därutöver har det kostnadsförts 1 320 (153) kSEK avseende 
forskning och utveckling under året.
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NOT 14 - Patent

Koncernen och moderbolaget 2020-04-30 2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden 9 896 9 896
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

9 896 9 896

Ingående avskrivningar -3 549 -2 513
Årets avskrivningar -977 -1 036
Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-4 526 -3 549

Utgående redovisat värde 5 370 6 347

NOT 15 - Maskiner, inventarier, verktyg 
och installationer

Koncernen Moderbolaget

2020-04-30 2019-04-30 2020-04-30 2019-04-30

Ingående an-
skaffningsvärden

4 279 3 414 3 162 2 989

Inköp/
lokalkontrakt

865 - 174

Omklassificering -1 116
Utgående 
ackumulerade 
anskaffnings-
värden 

3 162 4 279 3 162 3 162

Ingående 
avskrivningar

-1 361 -798 -1 361 -798

Årets 
avskrivningar

-567 -564 -567 -564

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar

-1 929 -1 361 -1 929 -1 361

 
Utgående 
redovisat värde

1 234 2 917 1 234 1 801

I koncernen ingick leasade tillgångar avseende bilar föregående år 
som uppgick till ett belopp om 1 220 kSEK och avskrivningen på 
dessa tillgångar till 180 kSEK.

NOT 16 - Nyttjanderättstillgångar

Koncernen har leasingavtal i huvudsak bestående av lokaler och 
bilar.

Koncernen 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 3 618
Omklassificering 1 022
Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 

4 640

Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -1 328
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 328

Utgående redovisat värde 3 313

Tillgångar med nyttjanderätt

2020-04-30

Lokaler 2 547
Bilar 766
Utgående redovisat värde 3 313

Avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt

2020-04-30

Lokaler -1 071
Bilar -257
Utgående redovisat värde -1 328

Nuvärdet på skulder avseende nyttjanderättstillgångar är 
som följer

2020-04-30

Inom 1 år 1 182
Mellan 1-5 år 2 272
Mer än 5 år  0

3 453

Moderbolagets leasingkostnader

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Årets kostnadsförda leasingavgifter:

Moderbolaget, kSEK 2019/2020 2018/2019

Totala leasingkostnader 1 696 1 148
1 696 1 148

Som operationella leasingavtal klassificeras lokalhyror och kon-
torsinventarier. Huvuddelen av leasingkostnaden avser hyra av 
lokaler enligt operationella leasingavtal. Leasingavtalen löper 
utan särskilda restriktioner med en option till förlängning.
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Effekterna vid övergång till IFRS 16 framgår nedan:

kSEK

Rapporterad 
balansräkning 

2019-04-30

Justering 
IFRS 16 

2019-05-01

Justerad 
balansräkning 

2019-05-01

Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 2 917 3 618 6 535
Summa justerade tillgångar 3 618

Summa eget kapital 52 098 -246 52 098
Summa långfristiga skulder 940 2 789 3 716
Summa kortfristiga skulder 7 822 1 075 8 897
Summa justerade skulder 3 618

NOT 17 - Uppskjuten skattefordan

Koncernen har skattemässiga underskottsavdrag som kan kom-
ma att utnyttjas mot skattepliktiga vinster i framtiden. När det är 
sannolikt att skattepliktiga vinster kommer genereras skall bolaget 
redovisa en uppskjuten skattefordran. En aktivering av uppskju-
ten skatt skulle ge en uppskjuten skattefordran på 17,5 MSEK per 
2020-04-30. Företagsledningen har bedömt att förutsättningarna 
ännu ej föreligger för att kunna bokföra en uppskjuten skattefor-
dran. Skattemässiga underskottsavdrag i koncernen uppgår per 
den 30 april 2020 till 82 096 (52 349) kSEK. 

Uppskjuten skattefordran hänförs till nyttjanderättsavtal.

Koncernen 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 0
Årets aktivering 743
Utgående redovisat värde 743

NOT 18 - Koncernföretag

2020-04-30 2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden 108 108
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 

108 108

Utgående redovisat värde 108 108

Namn/Säte Säte Org. nr. Antal andelar Andel % Redovisat värde

Biovica Services AB Uppsala 556781-8454 1 000 100% 100 000
Biovica Inc. Delaware, USA 30-1045327 100 100% 8 236

Namn/Säte Eget kapital Resultat

Biovica Services AB 448 143 174 788
Biovica Inc 26 631 50 214
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NOT 19 - Fordringar i koncernföretag

Koncernen 2019-04-30 2018-04-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Omklassificering 985 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

985 0

Utgående redovisat värde 985 0

NOT 20 - Förutbetald leasingavgift i 
moderbolaget

 Förutbetald leasingavgift 2020-04-30 2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden 176 0
Tillkommande fordringar, första förhöjda 
leasing

22 176

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

198 176

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -43 0
Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-43 0

Utgående redovisat värde 155 176 

NOT 23 - Ej kassaflödespåverkande 
poster

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019

Leasing -349 583
Avskrivningar 4 170 3 020 2 843 2 840

3 821 3 603 2 843 2 840

NOT 24 - Ställda säkerheter

2020-04-30 2019-04-30

Ställda säkerheter Inga Inga

NOT 25 - Eventualförpliktelser

2020-04-30 2019-04-30

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 21 - Aktier

Biovicas aktier är utgivna i två aktieslag; A-aktier, vilka har tre 
röster på stämman och B-aktier vilka har en röst på bolagsstäm-
ma. Per den 30 april 2020 fanns 7 007 524 aktier av serie A som 
är onoterade och 16 565 848 aktier av serie B som är noterade 
på First North Premier det totala antalet aktier till 23 573 372. 
Aktiekapitalet uppgick till 1 571 558,13 kronor och kvotvärdet 
per aktie är 0,07 kronor. Det totala antalet röster uppgick till 
37 588 420. 

Omstämpling av aktier
A-aktieägare kan begära omstämpling till B-aktier i slutet av var-
je kvartal. Omstämplingen har skett av 289 918 A-aktier under 
året. Före omstämpling var det totala antalet röster 38 168 248 
efter omstämpling finns det 37 588 420 röster.

2020-04-30 A-aktier B-aktier Totalt

Före omstämpling 7 297 438 16 275 934 23 573 372
Omstämpling -289 914 289 914 0
Efter omstämpling 7 007 524 16 565 848 23 573 372

NOT 22 - Teckningsoptioner

Biovica har tre utestående optionsprogram. Teckningsoptionerna har överlåtits efter en värdering till marknadsvärde enligt Black & 
Scholes värderingsmodell. Under året den 30 mars 2020 förföll T02. 200 000 teckningsoptioner med teckningskurs 25 kr förföll utan 
att någon teckning hade skett. Aktiekursen på förfallodagen var 12,05 kr. 

Program Till
Optioner 
B-aktier Teckningskurs Optionspris Teckningsperiod

Aktiekapital- 
ökning

Antal 
B-aktier

TO3 personal 200 000 21,90 0,44 30 augusti 2020 - 25 augusti 2021 13 333,33 200 000
TO4 styrelse 175 000 19,50 0,94 25 augusti 2022 - 25 augusti 2023 11 666,67 175 000
TO5 personal 270 000 17,16 1,23 25 augusti 2021 – 25 augusti 2022 18 000,00 270 000

43 000,00 645 000

Tilläggs-
upplysningar
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NOT 26 Finansiella instrument per kategori

Upplupet anskaffningsvärde, kSEK

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 1 732 1 732
Övriga kortfristiga fordringar 547 582 547 559
Övriga kortfristiga fordringar koncernföretag 1 045
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

582 443 558 418

Likvida medel 31 231 4 898 30 096 3 846
Kortfristiga placeringar 9 546 11 933 9 546 11 933
Summa finansiella tillgångar 41 906 19 588 40 747 19 533

Övriga finansiella skulder

Övriga långfristiga skulder 2 272 940
Leverantörsskulder 1 007 860 1 004 845
Koncerninterna leverantörsskulder 476 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 228 2 289 2 131 2 239

Övriga kortfristiga skulder 624 545 624 525
Summa finansiella tillgångar 6 130 4 634 4 389 3 851

NOT 28 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång

Hittills har Covid-19 utbrottet haft en marginell påverkan på 
Biovica verksamhet. De främsta riskområdena kopplade till 
Covid-19 innefattar försenade kommersiella aktiviteter, potenti-
ella störningar inom leverantörskedjorna, våra medarbetares väl-
befinnande, samt den finansiella stabiliteten hos våra kunder och 
leverantörer. Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 
skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på bolagets resultat på 
nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. 
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder 
för att begränsa effekten.

LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR
Koncernens verksamhet ger upphov till få kundfordringar vilka 
historiskt sett inte uppgått till några väsentliga belopp. Det har his-
toriskt inte förekommit några förluster avseende kundfordringar. 
Likvida medel utgörs huvudsakligen av banktillgodohavanden och 
kortfristiga placeringar i SEK. Per balansdagen har inga fordringar 
identifierats där det föreligger nedskrivningsbehov. Det verkliga 
värdet på koncernens lånefordringar och kundfordringar bedöms i 
allt väsentligt överensstämma med dess redovisade värden.

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
Koncernen har inga räntebärande skulder. Förfallostrukturen av-
seende finansiella skulder framgår av not 3. Koncernen har inte 
lämnat någon säkerhet för några av de finansiella skulderna. Det 
verkliga värdet på koncernens finansiella skulder bedöms i allt 
väsentligt överensstämma med dess redovisade värde.

NOT 27 Finansiella instrument till 
verkligt värde

Information om finansiella instrument till verkligt värde:

2019/2020 2018/2019

Koncernen och 
moderbolaget

Redovi-
sat värde

Värdeföränd-
ring redovisad

Redovi-
sat värde

Värdeföränd-
ring redovisad

Finansiella 
tillgångar som 
kan säljas

9 546 -331 11 933 -26

Ovanstående finansiella tillgångar utgörs av placeringar i fonder. 

Tilläggs-
upplysningar
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Styrelsens och verkställande  
direktörens intygande 
Koncernens resultaträkning och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 27 augusti 2020 för fastställande.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. De finansiella rap-
porterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning 
och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför. 

Uppsala den 30 juni 2020

  Lars Holmqvist Maria Holmlund
Styrelseordförande          Styrelseledamot

Jarl Ulf Jungnelius Henrik Osvald
   Styrelseledamot           Styrelseledamot

Anders Rylander Jesper Söderqvist
Verkställande direktör, Styrelseledamot             Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2020

Grant Thornton Sweden AB

Stéphanie Ljungberg
Auktoriserad revisor

Underskrifter
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM 
ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
Biovica International AB (publ) för räken-
skapsåret 2019-05-01 -- 2020-04-30 med 
undantag för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 27-33. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 
24-26 och 34-56 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per 
den 30 april 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 30 april 
2020 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International 
 Financial Reporting Standards (IFRS), 
såsom de antagits av EU, och årsredo-
visningslagen. Våra uttalanden omfattar 
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
27-33. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Upplysning av särskild betydelse
Som framgår av förvaltningsberättelsen 
och not 28 Väsentliga händelser efter rä-
kenskapsårets slut bedömer styrelsen att 
utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna 
få en väsentlig negativ effekt på företagets 
resultat på nya året, men att styrelsen i 
dagsläget inte kan bedöma hur stor.

Annan information än 
årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande 
 direktören som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen 
består av sidorna 2-23 samt sida 59 i detta 
dokument (men innefattar inte årsredo-
visningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisning-
en och koncernredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende den-
na andra information.

I samband med vår revision av årsredo-
visningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar inne-
hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktö-
rens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upprät-
tas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och, vad gäller kon-
cernredovisningen, enligt IFRS såsom de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar sty-
relsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad 

av säkerhet om huruvida årsredovisning-
en och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA an-
vänder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning un-
der hela revisionen. Dessutom:

• dentifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsent-
lig felaktighet till följd av oegentlighe-
ter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av 
bolagets interna kontroll som har be-
tydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rim-
ligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i 
att styrelsen och verkställande direk-
tören använder antagandet om fortsatt 

Till bolagsstämman i Biovica International AB (publ) Org.nr. 556774-6150

Revisions-
berättelse
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drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revi-
sionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att 
ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presen-
tationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredo-
visningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggan-
de transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamål-
senliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen i enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncer-
nen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelse-
fulla iakttagelser under revisionen, där-
ibland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV 
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har vi även ut-
fört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Biovica 
International AB (publ) för räkenskaps-
året 2019-05-01 -- 2020-04-30 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bo-
lagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman dis-

ponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt den-
na beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god re-
visorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande 
 direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för försla-
get till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedöm-
ning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och kon-
cernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av bolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organi-
sation och förvaltningen av bolagets ange-
lägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och kon-
cernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bo-
lagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verk-
ställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säker-

het bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sve-
rige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda er-
sättningsskyldighet mot bolaget, eller att 
ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med ak-
tiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som un-
derlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om för-
slaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns granskning av 
bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolags-
styrningsrapporten på sidorna 27-33 och för 
att den är upprättad i enlighet med årsre-
dovisningslagen. Vår granskning har skett 
enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av bolags-
styrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprät-
tats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 
6 § andra stycket punkterna 2–6 årsre-
dovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra 
stycket samma lag är förenliga med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar samt är i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen.

Uppsala den 30 juni 2020
Grant Thornton

Stéphanie Ljungberg
AUKTORISERAD REVISOR

Revisions-
berättelse
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Aktieägarinformation

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma för räkenskapsåret 2019/2020 kommer att hållas 
den 27 augusti 2020 klockan 16:00, på Hubben, Dag Hammar-
skjölds väg 38 i Uppsala. Kallelse kommer att ske på hemsidan 
i Post- och Inrikes Tidningar samt annonseras i SvD. Styrelsen 
föreslår ingen utdelning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 
augusti 2020 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta 
i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev 
på adress Biovica International AB, att. Cecilia Driving, Dag 
Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala, per telefon 018 4444 
830 eller via epost på adress info@biovica.com. 

VALBEREDNING
Valberedningen är utsedd i enlighet med stämmans riktlinjer och 
består av: Anna Rylander Eklund, Mikael Petersson och bolagets 
ordförande Lars Holmqvist. Vill du kontakta valberedningen gör 
du det genom ir@biovica.com

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsredovisning vecka 27, 2020

Årsstämma 27 augusti 2020

Delårsrapport 1: maj - juli 2020 27 augusti 2020

Delårsrapport 2: augusti - oktober 2020 3 december 2020

Delårsrapport 3: november - januari 2021 18 mars 2021

Delårsrapport 4: februari – april 2021 17 juni 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

Anders Rylander, VD  
Telefon: +46 (0)18-44 44 835 
E-post: anders.rylander@biovica.com 

Cecilia Driving, EVP CFO/HR/IR
Telefon +46 (0)73 125 92 47
E-post: cecilia.driving@biovica.com 

Produktion: Biovica International AB i samarbete med Oxenstierna & Partners
Fotograf: Alex Giacomini, Lilla Produktionsbolaget: sidorna 5, 10-11, 18-19, 30-31 
Christoffer Dracke: Omslag, 2-3, 6-7, 8, 12-13, 14-15, 21
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