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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Pharmiva AB, 559007-0958, med säte i Lund, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30.

Allmänt om verksamheten
Pharmiva AB utvecklar innovativa läkemedel och medicinsktekniska produkter inom kvinnohälsa.
Produkterna är baserade på den egen utvecklade teknologi plattformen Venerol och är avsedda för
den internationella marknaden. Pharmiva är baserat i Lund och har en internationell strategi och
ägarbas.
Ekonomi
Under året har företaget inte haft några intäkter. Enligt plan skall Pharmivas produkt lanseras under
2020 varför kostnader för att utveckla produkten aktiveras i bokslutet.
Viktiga händelser och väsentliga händelser
Företaget har under räkenskapsåret fortsatt utvecklingen och satt upp produktionen av sin första
produkt, en medicinskteknisk produkt för behandling av bakteriell vaginos. Under sista kvartalet 2018
tecknade Pharmiva AB avtal med notified body avseende certifiering och påbörjade processen att
certifiera bolaget enligt ISO13485 och CE-märka den medicinktekniska produkten. Organisationen har
förstärkts under året. I juni tillträdde Anna Holmberg som VD för bolaget, i november började Susanna
Liljedahl som produktionschef och i mars började Marie Bolin som produktchef.
Efter godkännande av det första patentet på Venerolteknologin i USA under början av 2018 har
examinering fortsatt i viktiga marknader som EU (EPO), Ryssland och Kina. Den andra patentansökan
på Venerolteknologin har så här långt endast utvärderats av PCT.
Under året har Pharmiva AB betalt tillbaka delar av aktieägartillskott. Den 3 juli 2018 betalades 877
000 kr tillbaka och sedan tidigare (8 december 2017) har bolaget betalt tillbaka 750 000 kr.
Pharmiva AB har under andra halvan av räkenskapsåret genomfört en nyemission som innebar att 15
MSEK i nytt kapital tillförts bolaget. Kapitalet skall bland annat användas till att marknadsintroducera
den medicinktekniska produkten för behandling av bakteriell vaginos på den svenska marknaden och
hitta partners för marknadsföring och distribution av produkten på övriga marknader.
Ägarförhållanden
GÅL Pharma Consulting AB, 559189-0180 med säte i Malmö och Indavvio AB, 559187-6056 med säte
i Flyinge äger vardera 157 327 st aktier i Pharmiva AB, och innehar därmed tillsammans 30,93% av
aktierna och rösterna i bolaget. De är enda ägarna som innehar mer än 10% av aktierna i bolaget.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
2019-04-30
Resultat efter finansiella poster
-3 894
Soliditet %
90

2018-04-30
-1 906
62

2017-04-30
-3 921
72

2016-04-30
-5 773
13

Belopp i kkr
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Eget kapital
Aktiekapital,
bundet
Vid årets början
74 505
Nyemission
13 220
Pågående nyemission
Teckningsoptioner

Övrigt
kapital
3 107 642

Överkurs
fond
13 335 004
9 306 398
15 000 009

Balanserat
resultat
-10 551 798

Årets
resultat
-1 905 849

17 135

Summa
eget kapital
4 059 504
9 319 618
15 000 009
17 135

Disposition enl årsstämmobeslut

Balanseras i ny räkning
Fond för utvecklingsutgifter
Återbetalning aktieägartillskott
Årets resultat
Vid årets slut

87 725

-1 905 849
-4 832 129
-877 000

4 832 129

7 939 771

37 641 411 -18 149 641

1 905 849
-3 894 054

-877 000
-3 894 054

-3 894 054

23 625 212

Villkorat aktieägartillskott
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1 373 tkr (2 250 tkr).

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
överkursfond
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för
återbetalning av aktieägartillskott
balanseras i ny räkning
Summa

37 641 411
-18 149 641
-3 894 054
15 597 716
1 373 000
14 224 716
15 597 716

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.
Styrelsens yttrande över den föreslagna återbetalningen av aktieägartillskottet:
Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande.
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna återbetalningen av aktieägartillskottet ej hindrar bolaget
från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.
Den föreslagna återbetalningen av aktieägartillskottet kan därmed försvaras med hänsyn till vad som
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2018-05-012019-04-30

2017-05-012018-04-30

4 832 129
1 429
4 833 558

3 107 642
3 107 642

-509 520
-6 978 636
-1 068 643
-1 222
-3 724 463

-4 843 346
-4 865
-1 740 569

-169 591
-3 894 054

-165 280
-1 905 849

Resultat före skatt

-3 894 054

-1 905 849

Årets resultat

-3 894 054

-1 905 849

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3

4(9)

Pharmiva AB
559007-0958

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-04-30

2018-04-30

4

7 939 771
7 939 771

3 107 642
3 107 642

7 939 771

3 107 642

10 492 130
2 000
10 494 130

210 096
1 938
212 034

7 711 130

3 244 750

Summa omsättningstillgångar

18 205 260

3 456 784

SUMMA TILLGÅNGAR

26 145 031

6 564 426

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-04-30

2018-04-30

87 725
7 939 771
8 027 496

74 505
3 107 642
3 182 147

37 641 411
-18 149 641
-3 894 054
15 597 716

13 335 004
-10 551 798
-1 905 849
877 357

23 625 212

4 059 504

-

1 131 512
1 131 512

419 814
1 272 705
827 300
2 519 819

200 377
500 000
617 135
55 898
1 373 410

26 145 031

6 564 426

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs.

Skatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen
(balanserade utvecklingsutgifter). Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en
internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens
nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
Då projektet inte är färdigställt, har inte avskrivningarna påbörjats.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer
där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererade enheter). För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivts ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar övriga fordringar,
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har över överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder ta bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglererats eller på annat sätt
upphört.
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Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkte i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader.

Kvttning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon
utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2018-05-012019-04-30
1
1

Varav män
-

2017-05-012018-04-30
-

Varav män
-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

2018-05-012019-04-30
598 543
336 312
145 802

2017-05-012018-04-30

1) Av företagets pensionskostnader avser 102 859 kr (f.å. - kr ) företagets VD och styrelse.
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Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter
2018-05-012019-04-30
139 703
29 888
169 591

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Summa

2017-05-012018-04-30
155 812
9 468
165 280

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
- Årets aktiverade kostnader
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-04-30

2018-04-30

3 107 642
4 832 129
7 939 771

3 107 642
3 107 642

7 939 771

3 107 642

Not 5 Upplåning
Avseende skulder till koncernföretag finns ingen fastställd amorteringsplan.

Not 6 Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt bedömningen
görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma
de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet.

Underskrifter
Lund 2019-07-02

Åke Lindahl
Styrelseordförande

Anna Holmberg
Verkställande direktör

John Andersson Moll

Malte Zaunders

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 juli
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lisa Albertsson
Auktoriserad revisor

David Sagna

