Bokslutskommuniké maj 2016 – april 2017
Fjärde kvartalet (februari – april 2017)
•

Nettoomsättningen

137 (93) kSEK

•

Rörelseresultat

-5 915 (-2 733) kSEK

•

Resultat efter skatt

-5 924 (-2 976) kSEK

•

Resultat per aktie före utspädning

-0,33 (-5,32) SEK

Helår (maj 2016 – april 2017)
•

Nettoomsättningen

632 (2 432) kSEK

•

Rörelseresultat

-14 839 (-5 533) kSEK

•

Resultat efter skatt

-14 848 (-5 965) kSEK

•

Resultat per aktie före utspädning

-0,84 (-10,67) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
•

Slutför övertecknad nyemission om 60 MSEK i samband med notering på Nasdaq
First North den 29 mars 2017.

•

Resultaten på DiviTum® som effektmarkör för CDK4/6-hämmare presenterades
under en s.k. oral session av Dr Geoffrey Shapiro, Dana Farber Cancer Institute, på
American Association for Cancer Research, AACR.

•

Studiesamarbete med Lunds universitet inlett.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Order om 1 MSEK från en global CRO (Contract Research Organisation).

•

Nytt patent i Kina och förlängd patenttid i USA.

Biovica International AB (publ)
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VD har ordet
Efter kvartalets utgång fick Biovica ytterligare en
order från ett av de större läkemedelsbolagen i
världen. Bolaget köpte, genom sin samarbetspartner
som utför kliniska studier, kit från Biovica för ca 1
MSEK.
Ett annat viktigt område för Biovica är att bidra i
utvecklingen av nya, effektivare, läkemedel mot cancer
i partnerskap med läkemedelsbolag och andra aktörer
inom området.
I april offentliggjorde vi vårt deltagande i ett
europeiskt forskningsprojekt för att utveckla ett nytt
läkemedel. Projektet är treårigt och har en omfattning
om 2,7 miljoner euro. Projektet har valts ut av
EUROSTAR och rankades som nummer 31 av 376
ansökningar. Målsättningen att erbjuda komplementär
diagnostik som är specifik för det nya läkemedlet så
att rätt patienter kan dra nytta av den nya, effektivare,
behandlingen.

Fjärde kvartalet var mycket händelserikt för Biovica
med flera positiva händelser. En viktig milstolpe är att
Biovica på American Association for Cancer
Research, AACR, åter presenterat stöd för DiviTum®
som effektmarkör för CDK4/6-hämmare på patienter
med spridd cancer. Dr Geoffrey Shapiro, Dana-Farber
Cancer Institute, blev utvald att göra en presentation
av våra gemensamma resultat på AACR inför
tusentals forskare, läkare och representanter för
läkemedelsindustrin.

Biovica har förstärkt sin organisation under senaste
kvartalet med tre nya medarbetare i ledningsgruppen,
Cecilia Driving, CFO, Karin Mattsson F&U chef och
Johanna Faris, Kvalitets- och Regulatory chef. Samtliga
har lång erfarenhet inom respektive området och
tillför viktig kompetens för bolaget i den
utvecklingsfas vi befinner oss i.

Vi har med resultaten som presenterades på San
Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, i
december 2016 och nu på AACR förstärkt grunden
för att skapa en efterfrågan för DiviTum® hos
onkologer. Denna typ av data är även viktiga för
regulatoriskt godkännande och för att erhålla
kostnadsersättning för produkten.

Förstärkningen på personalsidan i kombination med
en ökad utvecklingstakt och större närvaro på
marknadssidan är de främsta orsakerna till ökningen i
kostnader under året. Detta kvartal påverkas också av
fusionen med cSens, det bolagsförvärv vi gjorde under
april 2016.

Biovica deltog också på ASCO-årsmötet (American
Society of Clinical Oncology) med över 40.000
deltagare i början av juni. Från mötet kan noteras att
ett antal nya cancerbehandlingar med stor potential är
på väg till marknaden, vilket är glädjande för
patienterna.

Biovica är sedan den 29 mars noterat på Nasdaq First
North. I samband med noteringen gjordes också en
övertecknad nyemission på 60 MSEK. Genom denna
nyemission och den som gjordes sommaren 2016 på
30 MSEK har vi skapat finansiella förutsättningar för
att ta DiviTum® till marknaden och realisera de stora
värden produkten har potential för. Då tänker jag
främst på patienterna som kan få bästa möjliga effekt
av sin behandling men också för samhället som ska stå
för behandlingskostnaderna.

Samtidigt förstärker det behovet av bra diagnostik för
att välja rätt behandling och utvärdera effekten av
insatt behandling. Konkret ledde mötet till att Biovica
inleder två nya studier inom bröstcancerområdet en
med University of Kansas, USA, samt ytterligare en
klinisk studie med Universitetssjukhuset i Prato,
Italien.

Genom att skapa stora värden för patienter och
samhälle kan Biovica skapa stora värden för
aktieägarna!

Totalt har vi nu 10 pågående studier inom spridd
bröstcancer. Det gör att bolaget har tagit ett antal
steg för att bygga en solid grund av dokumentation
som krävs för att kommersialisera vår produkt och
etablera den som en biomarkör för utvärdering av
effekten av behandling vid spridd cancer.

Biovica International AB (publ)

Anders Rylander
Verkställande direktör
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form av blodcancer). För Biovica innebär projektet
också en möjlighet att bredda applikationen för
DiviTum till en av de vanligaste formerna av
blodcancer där antalet nya fall har fördubblats de
senaste 20 åren.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Organisation
Biovica har stärkt bolagets ledningsgrupp med
Cecilia Driving (CFO), Karin Mattsson (FoU Chef)
och Johanna Faris (Regulatory och Kvalitetschef).

Läkemedlet, en s.k SUMO-ylation hämmare
(SUMOi) är utvecklat av holländska
läkemedelsföretaget UbiQ. DiviTum testet
kommer att användas i prekliniska modeller för att
ge tidiga signaler på tumörtillväxt-hämmande
effekter under läkemedelsutvecklingen. Vinnova
delfinansierar Biovicas deltagande i projektet med 2
miljoner kronor. Diffust storcelligt B-cells lymfom
är en av de vanligaste formerna av lymfom och det
finns ett stort behov av nya läkemedel och
diagnostiska metoder för att övervinna
behandlingsresistenta former av sjukdomen.

Notering
Bolagets B-aktier noterades den 29 mars 2017 på
Nasdaq First North. Nyemissionen inför Bolagets
notering på Nasdaq First North blev kraftigt
övertecknad och tillförde Bolaget 60 MSEK före
emissionskostnader och över 1 000 nya aktieägare.
Studieresultat
De senaste resultaten på DiviTum® som
effektmarkör för CDK4/6-hämmare presenterades
under en s.k. oral session av Dr Geoffrey Shapiro,
Dana Farber Cancer Institute, vid American
Association for Cancer Research (AACR) årliga
möte 2017.

Studie i samarbete med Lunds Universitet
Lunds Universitet väljer att inkludera Biovicas test
DiviTum® i en studie av 150 kvinnor med spridd
bröstcancer. Syftet med studien är att snabbare
kunna utvärdera effekten av behandlingen än med
dagens standardmetoder. Lunds universitet köper
ca 550 DiviTum-analyser av Biovica.

Resultaten, som presenteras som en del av en
pågående klinisk studie (NCT02022982) på Dana
Farber Cancer Institute, visar att DiviTum som
mäter tymidinkinas-aktivitet (TKA) kan fungera
som ett praktiskt blodprov för att monitorera
behandlingen med CDK4/6-hämmare. Det finns ett
stort behov av en metod för att bedöma
behandlingseffekt för dessa nya terapier, både för
att optimera patientens behandling och för att
förbättra hälsoekonomin. De presenterade
resultaten stärker ytterligare DiviTums potential
som en effektiv metod för att utvärdera CDK4/6hämmare.

Patienterna i studien får olika varianter av
standardbehandlingar vilket innebär att värdet av
DiviTum prövas på en betydligt större patientgrupp
än i Biovicas tidigare presenterade studier inom
bröstcancer. Resultatet av studien förväntas vara
tillgängligt senast under första halvåret av 2018.
Dagens standardmetod för utvärdering är
bildiagnostik, vilket kräver ca tre månader för att få
svar på om behandlingen är effektiv. DiviTum har
tidigare visat sig kunna ge svar på behandlingseffekt
redan efter två veckor för kvinnor som behandlas
med en ny typ av behandling, CDK-hämmare.
Målet är att kunna återupprepa dessa resultat för
de behandlingar som ingår i studien, dvs
antihormonell terapi, kemoterapi och antikroppar.

De kliniska data som presenterades omfattade
DiviTum analyser på studiens 20 första patienter
med solida tumörer. DiviTum användes för att
mäta nivåerna av TKA i blodprover tagna före och
under behandling med palbociclib (Ibrance®, Pfizer)
i kombination med en MEK-inhibitor. Förändringar
i TKA mätt med DiviTum hade signifikant
korrelation med den celldelningshämmande
effekten av palbociclib.

Väsentliga händelser efter periodens
utgång

Under AACR presenterade Biovica även ett
abstract tillsammans med Dana Farber och
Karolinska Institutet på DiviTum analyser av TKA
och TK som frigörs som respons på palbociclib i
cellextrakt, cellodlingar och i möss. Resultaten
underbygger ytterligare DiviTum som ett enkelt
och blodbaserat test för att monitorera effekten av
CDK4/6-hämmare både i prekliniska modeller och
i patienter.

Biovica har mottagit en större order på företagets
produkt DiviTum från ett globalt
kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) som på
uppdrag av läkemedelsbolag kommer använda
DiviTum i projekt för att bedöma effekten av nya
läkemedel.
Värdet på ordern är ca 1 MSEK. Beställningen är en
av flera från samma kund och den hittills näst
största Biovica erhållit.

SUBLYME, EUROSTARS projekt
Biovica kommer delta i EUROSTARS projektet
SUBLYME för att utveckla ett nytt målriktat
läkemedel mot diffust storcelligt B-cells lymfom (en

Biovica International AB (publ)

Biovica har erhållit nytt patent i Kina samt
patentförlängning för bolagets teknologi i USA.
Patenten avser Biovicas metod för att mäta
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tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform.
Det kinesiska patentet gäller till maj 2031. Det
amerikanska patentet har godkänts sedan tidigare
men erhåller nu en förlängning med 430 dagar,
vilket innebär att det patentet gäller till juli 2032.

sätt kunna avgöra om ett läkemedel har effekt kan
behandlingen individ-anpassas och optimeras. Av
dessa skäl är syftet med Biovicas test att förlänga
överlevnadstiden, höja livskvaliteten samt reducera
vårdens kostnader för dyra och ineffektiva testoch behandlingsmetoder.

Bolagsöversikt

Pågående studier

Biovica är ett bioteknikbolag med laboratorium,
produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala.
Biovica har utvecklat DiviTum, ett innovativt
blodbaserat test för att mäta celltillväxthastighet
hos solida tumörer. Bolaget är i tidig kommersiell
fas och det första applikationsområdet för
kommersialisering är snabb utvärdering av
behandlingseffekt vid spridd bröstcancer.

DiviTum dokumenteras idag i flera internationella
och nationella studier inom spridd bröstcancer
vilket är Biovicas första kommersiella applikation.
Biovica har 10 pågående kliniska studier. Under
året har de första kliniska resultaten på bolagets
applikation inom bröstcancer redovisats i
samarbete med Washington University i St. Louis
på världens största bröstcancerkonferens, San
Antonio Breast Cancer Symposium i december
2016. Den totala marknadspotentialen för bolagets
första applikationsområde för DiviTum bedömer
Biovica vara ca 6 miljarder SEK årligen. Utöver
spridd bröstcancer har Biovica även genomfört och
presenterat studier på ytterligare
applikationsområden. Under året presenterades
tidiga och lovande resultat på gastrointestinalcancer och lungcancer i samarbete med
Dana-Farber Cancer Institute på AACR
konferensen i april 2017.

Sedan 2011 har Biovica framgångsrikt arbetat med
att uppnå Bolagets vision genom att samarbeta med
flertalet världsledande onkologer och forskargrupper. 13 vetenskapliga artiklar och kliniska
studier har publicerats, för vilka Biovica erhållit
flertalet utmärkelser och forskningsanslag, som till
exempel Horizon 2020 fas II.
Bolaget samarbetar med ledande partners inom
vård och akademi, däribland Karolinska Institutet,
Dana Farber Cancer Institute (Boston),
Washington University (St Louis), Baylor College
of Medicine (Houston), City of Hope Research &
Treatment Center (Los Angeles), The International
Breast Cancer Study Group (IBCSG) och Breast
International Group (BIG). Biovica fick stöd i EUs
Horizon 2020-program i både fas I och II.

Patent
Biovica äger två patentfamiljer. Patentskyddet
avseende den ELISA-plattformsbaserade teknologin
löper till 2026. Skyddet för realtidsanalys av TKaktivitet sträcker sig till 2031. Tekniken adderades
till Biovicas produktportfölj i samband med
förvärvet av företaget cSens under 2016. I samband
med förvärvet utökades Biovicas patentportfölj
dels i omfattning och dels i total löptid med 5 år på
Biovicas huvudmarknader.

Teknologin
DiviTum är ett innovativt biomarkörstest som har
utvecklats för att monitorera och prediktera
terapirespons vid behandling av solida tumörer.
DiviTum mäter aktiviteten hos enzymet
tymidinkinas-1 (TK) i serum eller cellodlingar. I
normala celler är TK-aktiviteten mycket låg men
stiger vid celldelning. Eftersom graden av TKaktivitet har ett nära samband med celltillväxt, har
det i vetenskapliga publikationer visats att TKaktivitet lämpar sig väl som biomarkör för att
utvärdera tumöraggressivitet. Genom mätning av
TK-aktiviteten tillhandahålls kliniskt användbar
information beträffande cancerns tillväxttakt och
aggressivitet.

Aktieinformation
Biovicas B-aktier noterades den 29 mars 2017 på
Nasdaq First North, Stockholm med symbolen
BIOVIC B. Noterings kursen var 12,50 kr och den
sista april var kursen 12,40 kr.
Biovicas aktier är utgivna i två aktieslag; A-aktier,
vilka har tre röster på stämman och B-aktier vilka
har en röst på bolagsstämma. Per den 30 april 2017
uppgick det totala antalet aktier till 17 573 332.
9 317 497 A-aktier som är onoterade och
8 255 875 B-aktier som är noterade på First
North. Aktiekapitalet uppgick till 1 171 558,13
kronor och kvotvärdet per aktie är 0,07 kronor.
Det totala antalet röster uppgick till 36 208 366.

Biovica har i studier visat att en bedömning av
behandlingens effekt kan göras inom 2-4 veckor,
vilket kan jämföras med den genomsnittliga tiden
för medicinsk bilddiagnostisk på cirka 2-4 månader.
DiviTum är kliniskt enkel att använda med ett
blodprov. Genom att på ett snabbt och tillförlitligt
De tio största ägarna den 31 mars 2017

Biovica International AB (publ)
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Namn
Anders Rylander Investment AB
ARINVEST AB
Gunnar Rylander
Avanza Pension
Ålandsbanken fonder
LYM Consulting AB
Kristina Gronowitz
Nordnet Pensionsförsäkring
Per Stålhandske
Hannu Olli Paitula
Totalt, 10 största ägarna
Övriga ägare
Totalt antal aktier

A-aktier
1 946 310
1 629 330
931 185

B-aktier
240 205
63 872
648 932
609 000

493 810
411 660
388 800
291 723
266 505
5 970 523
3 346 974
9 317 497

1 950 809
6 217 861
8 168 670

Andel aktier Andel röster
12,50
16,83
9,68
13,71
5,33
7,73
3,71
1,80
3,48
1,69
2,82
4,10
2,35
3,42
2,22
1,08
1,67
2,42
1,52
2,21
45,30
54,99
54,70
45,01
100,00
100,00

Finansiella kommentarer
Fjärde kvartalet

Rörelsekostnaderna uppgår till -20 936 (-14 187)
kSEK. Ökningen beror på en utökad organisation
samt en utökad aktivitet i utvecklingsprojekten.
Aktiviteten i utvecklingsarbetena medför ökade
konsultkostnader och ökade kostnader för
förbrukningsmaterial.

- Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 137
(93) kSEK.
Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 1 505
(1 175) kSEK. De aktiverade kostnaderna avser
kostnader nedlagda i vidareutvecklingsarbetet av
DiviTum för att mäta thymidinkinase aktivitet
(TKA).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -14 839
(-5 533) kSEK.
Finansnettot uppgick till -9 (-432) kSEK. resultatet
efter finansiella poster uppgick till -14 848 (-5 965)
kSEK, vilket är identiskt med resultatet efter skatt.

Rörelsekostnaderna uppgår till -8 146 (-4 513)
kSEK. Ökningen beror på en utökad organisation
samt en utökad aktivitet i utvecklingsprojekten.
Aktiviteten i utvecklingsarbetena medför ökade
konsultkostnader och ökade kostnader för
förbrukningsmaterial.

Antalet anställda den 30 april 2017 var14 (9) varav
7 (2) kvinnor.

Finansiell ställning, kassaflöde och
investeringar

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 915
(-2 733) kSEK.

Utgående likvida medel uppgår den 30 april 2017
till 65 410 (867) kSEK.

Finansnettot uppgick till -9 (-242) kSEK. Resultatet
efter finansiella poster uppgick till -5 924 (-2 976)
kSEK, vilket är identiskt med resultatet efter skatt.

Fjärdekvartalet 2016/2017 balanserades utgifter för
utvecklingsarbeten om totalt 1 505 (1 175) kSEK,
Under 2016/2017 balanserades utgifter för
utvecklingsarbeten om totalt 5 075 (4 700) kSEK,

Helåret 2016/2017 - Omsättning och
resultat

Investeringar i Materiella anläggningstillgångar i
form av inventarier gjordes under fjärde kvartalet
med 661 (379) kSEK och under helåret 2016/2017
760 (244) kSEK.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 632
(2 432) kSEK.
Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 5 075
(4 700) kSEK. De aktiverade kostnaderna avser
kostnader nedlagda i vidareutvecklingsarbetet av
DiviTum för att mäta thymidinkinas aktivitet
(TKA).

Biovica International AB (publ)

Fusion av cSens
I april 2016 förvärvades cSens AB som har
utvecklat en teknikplattform för realtidsanalys av
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Principer för delårsrapportens
upprättande

bl.a. TKA. Verksamheten överfördes till Biovica vid
förvärvet. I december fattade styrelsen beslut om
att fusionera in cSens AB i Biovica. Under april har
cSens fusionerats in i Biovica i enlighet med
koncernvärdemetoden. Fusionen har påverkar
Biovicas rörelseresultat med -734 kSEK och
balansomslutningen har ökat med 548 kSEK.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med
samma redovisningsprinciper som i Bolagets
senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Teckningsoptioner
Biovica har två utestående optionsprogram. I
optionsprogrammet som beslutades av styrelsen
den 27 januari 2014 (TO1), teckningsoptionerna
riktade till styrelsen. Optionsprogrammet
omfattar13 000 teckningsoptioner (som efter
beslut om uppdelning av aktier (s.k. split) 1:15
medför att varje innehavare av teckningsoption har
rätt att teckna 15 nya A-aktier) till en
teckningskurs om ca 16,7 SEK per aktie under
perioden 7 juli 2014 – 30 juni 2019. För varje
teckningsoption erlades ett belopp om 0,68 SEK.
Vid full nyteckning med stöd av de utgivna
teckningsoptionerna kan Biovicas aktiekapital öka
med högst cirka 12 399,99 SEK och antalet aktier
med högst 195 000 aktier.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal risker och osäkerhetsfaktorer är
förknippade med bolagets verksamhet. För en
utförligare beskrivning av riskerna se
årsredovisningen för 2015/2016. Jämfört med
årsredovisningen bedöms riskerna vara
oförändrade.

Årsstämma
Årsstämma för räkenskapsåret 2016/2017 kommer
att hållas den 31 augusti 2017 klockan 16:00, på
Hotell von Kraemer, von Kraemers allé 26 i
Uppsala. Kallelse kommer att ske på hemsidan i
Post- och Inrikes Tidningar samt annonseras i SvD.
Kallelse och årsredovisning kommer att finnas
tillgänglig på bolagets hemsida.

I optionsprogrammet som beslutades av extra
bolagsstämman den 24 januari 2017 (TO2) överläts
samtliga teckningsoptionerna till personalen i
Biovica för 0,54 kr efter värdering till
marknadsvärde enligt Black & Scholes
värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt
att teckna en ny B-aktie till en teckningskurs om 25
SEK per aktie under tidsperioden 29 mars 2017 till
och med 30 mars 2020. Vid full nyteckning med
stöd av de utgivna teckningsoptionerna kan
Biovicas aktiekapital öka med högst cirka 13 333,33
SEK och antalet aktier med högst 200 000.

Utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Valberedning
Årsstämman föregående år utsåg ingen
valberedning. Den största ägaren har initierat en
valberedning bestående av representanter för de
två största ägarna, de representerar tillsammans
40 % av rösterna. Valberedningen består av: Albert
Haeggström på Ålandsbanken, Gunnar Rylander
och bolagets ordförande Göran Brorsson. Vill du
kontakta valberedningen gör du det genom Göran
Brorsson på e-mail:
goran.brorsson@gbrpartners.se.

Närståendetransaktioner
Närstående transaktioner under perioden avser
hyra av kontor i Stockholm om totalt 45 kSEK för
fjärde kvartalet. Under hela året har hyran uppgått
till 180 kSEK.

Biovica International AB (publ)
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Finansiell information
Resultaträkning
kSEK

Q4
Q4
Helår
Helår
feb-apr
feb-apr
maj-apr
maj-apr
2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Omsättning

137
-28
1 505
617
2 231

93
176
1 175
337
1 780

632
-211
5 075
601
6 096

2 432
176
4 700
1 346
8 654

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelsenskostnader
Rörelseresultat

-196
-2 949
-4 394

-408
-2 421
-1 281

-404
-9 668
-9 047

-506
-8 338
-3 726

-608
0
-8 146
-5 915

-403
0
-4 513
-2 733

-1 816
-1
-20 936
-14 839

-1 614
-4
-14 187
-5 533

Resultat för andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

0
0
-9
-9
-5 924

-250
0
8
-242
-2 976

0
1
-9
-9
-14 848

-250
0
-182
-432
-5 965

Inkomstskatt
Periodens resultat

0
-5 924

0
-2 976

0
-14 848

0
-5 965

-0,46

-5,32

-1,16

-10,67

559 050 12 773 372
-5,32
-0,84
559 050 17 573 372
-5,20
-0,83
572 050 17 968 372

559 050
-10,67
559 050
-10,43
572 050

Resultat per aktie
Resultat per aktie, före emission & utspädning (kr)
Genomsnittligt antal aktier före emission &
utspädning
Resultat per aktie, före utspädning (kronor)
Genomsnittligt antal aktier före utspädning
Resultat per aktie, efter utspädning (kronor)
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Biovica International AB (publ)

12 773 372
-0,34
17 573 372
-0,33
17 968 372
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Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK

2017-04-30

2016-04-30

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

29 340
995
205
30 539

18 483
216
8 068
26 767

Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

307
928
65 410
66 645

483
616
867
1 966

SUMMA TILLGÅNGAR

97 184

28 733

EGET KAPITAL
Summa bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL

6 246
85 300
91 546

621
23 924
24 545

SKULDER
Summa långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER

100
5 538
5 638

192
3 996
4 187

97 184

28 733

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Förändring eget kapital
Belopp i kSEK
IB per 1 maj 2015
Inlösen egna aktier
Nyemission
Disposition enligt beslut av årets
stämma
Årets resultat
IB per 1 maj 2016
Nyemission
Disposition enligt beslut av årets
stämma
Rättelse av fel
Årets balanserade
utvecklingsutgifter
Fusionsdifferens
Årets resultat
UB per 30 april 2017

Biovica International AB (publ)

Ej
Fond för
BalansSumma
Aktie- registrerat utvecklings- Överkurs
erat
Årets
eget
kapital aktiekapital
utgifter
fond resultat resultat kapital
399
103
0
34 535 -19 677
-7 043
8 316
-13
13
-813
-813
172
-53
22 887
23 006
-7 043
559
613

62
-62

0

5 075

57 422
81 093

-27 533

7 043
-5 965
-5 965

0
-5 965
24 545
81 643

-5 031
-934

5 031
934

0
0

-5 075

0
206

1 172

0

8

5 075

133 440

-33 292

206
-14 848
-14 848

-14 848
91 546
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Kassaflödesanalys i sammandrag
kSEK
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Q4
2016/2017

Q4
2015/2016

maj-apr
2016/2017

maj-apr
2015/2016

-4 320
1 472

-3 002
-11 952

-12 467
1 378

-4 254
-5 131

-2 848

-14 953

-11 090

-9 385

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-1 937

-9 016

-5 919

-12 907

53 972

18 550

81 551

22 112

Periodens kassaflöde

49 187

-5 419

64 542

-179

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

16 222
65 410

6 286
867

867
65 410

1 047
867

Flerårsjämförelse
Nettoomsättning, kSEK
Rörelseresultat, kSEK
Periodens resultat, kSEK
Likvida medel, kSEK
Eget kapital, kSEK
Balansomslutning, kSEK
Soliditet, %
Antal årsanställda
Antal aktier vid periodens slut

Biovica International AB (publ)

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
632
2 432
459
879
275
-14 839
-5 533
-6 498
-4 583
-6 082
-14 848
-5 965
-7 043
-5 372
-6 165
65 410
867
1 047
454
1 138
91 546
24 545
8 316
10 364
1 212
97 184
28 733
17 760
14 389
12 586
94

85

47

72

10

10
17 573 372

5
559 050

5
399 349

5
328 956

6
282 969
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Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2016/2017
Delårsrapport kvartal 1: maj – juli 2017
Årsstämma 2017
Delårsrapport kvartal 2: augusti – oktober 2017
Delårsrapport kvartal 3: november 2017 – januari 2018

28 juni 2017
31 augusti 2017
31 augusti 2017
19 december 2017
30 mars 2018

Uppsala den 14 juni 2016
Styrelsen

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

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

Biovica International AB (publ), 556774-6150
Dag Hammarskjölds väg 54B
752 37 Uppsala
018-44 44 830
Informationen i denna bokslutskommuniké är vad Biovica International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 08:30 CET. Denna rapport har inte granskats av bolagets
revisorer.

Om Biovica
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas
DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om
behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen.
Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier.
Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Biovicas B-aktie är noterad på
Nasdaq First North. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.
För mer information se företagets hemsida: www.biovica.com

Biovica International AB (publ)
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