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Styrelsen och verkställande direktören för Pharmiva AB (publ) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Pharmiva AB (publ) är ett medicinteknikbolag inom FemTech som utvecklar innovativa antibiotikafria
medicinska produkter för topikal behandling inom kvinnohälsa. Den första produkten som utvecklas är
Vernivia®, en antibiotika- och receptfri behandling av bakteriell vaginos (BV). Behandlingen baseras på
Pharmiva AB:s (publ) egenutvecklade och patenterade drug delivery-plattform, Venerol®, som innehåller
naturligt förekommande ingredienser.
Bolaget har erhållit CE-märkning klass IIa för Vernivia® vilket innebär att Pharmiva AB (publ) har rätt att
sälja och marknadsföra produkten inom EES. Pharmiva AB (publ) är även ISO-certifierade enligt ISO 13485
gällande design, produktion, marknadsföring och försäljning.
Företaget har sitt säte i Lund.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Pharmiva AB (publ) har under året fortsatt utveckling och validering av produktionskapacitet inför lansering
av Vernivia® Vaginal Mousse. Under våren godkändes och valideraders multidos-produkten av Vernivia®
för CE-märkning. Pharmivas målsättning med den första produkten Vernivia® är att etablera den som
standard och ”state of the art” för behandling av bakteriell vaginos.
För att uppnå detta skall Pharmiva, med Vernivia ® sjudos, utföra fördjupade kliniska försök under 2021
med syfte att påvisa utläkning som är minst likvärdig mot dagens ledande behandlingar, med även en
förbättrad symtombehandling och tolerabilitet. Bolagets ansökan om klinisk studie med multidos-produkten
Vernivia® godkändes för start Q1 2021. Pharmiva AB (publ) beslutade även att genomföra en användarstudie under första halvåret 2021 för den fler-dos produkt som är planerad för marknadslansering. Syftet är
att få ytterligare feed-back från konsumenter samt sprida information om produkten hos vårdgivare före den
fullskaliga lanseringen.
Vid årsstämman valdes Malte Zaunders till ny styrelseordförande och under hösten tillträdde Christina
Östberg Lloyd som ny VD. Pharmiva AB (publ) genomförde under året tre emissioner som totalt tillförde
bolaget 19,9 MSEK efter emissionskostnader. Vidare beslutade Pharmiva AB:s (publ) styrelse om en
intention att lista Bolaget på noterad marknad.
I december beslutade en extra bolagsstämma att göra Pharmiva AB till ett publikt bolag. Vid den extra
stämman valdes Ingrid Atteryd Heiman, Ulf Blom samt Kristina Ingvar till nya ordinarie styrelseledamöter.
Åke Lindal lämnade styrelsen.
Pharmiva har, såsom de flesta utvecklingsbolag, ett antal naturliga riskfaktorer som kan innebära ett en
slutlig försäljningsframgång fördröjs eller inte uppnås. Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till
utvecklingsverksamhet samt förseningar vid studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets
framtidsutsikter. Bolaget hanterar så långt som möjligt påverkan av COVID-19, i den utsträckning det är
möjligt för att begränsa påverkan på Bolagets ekonomiska situation, kommersialisering, produktion,
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utvecklingsarbete och studier. För pågående kliniska studier är risken främst relaterad till patientinklusion
och genomförandet av studier. För marknadsarbete kan det vara svårare att få till möten med både inköpare,
vårdgivare och kunder vilket ökar risken i ett kommersialiseringsarbete. Gällande produkten är den största
risken en potentiell störning i extern produktion och/eller störning av leveranser från underleverantörer till
dessa.

Ägarförhållanden
Den största aktieägaren i Pharmiva AB är GÅL Pharma Consulting AB med 10% av aktierna.

Flerårsöversikt (Tkr)

2020

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Rörelsekapital
Kassalikviditet (%)
Skuldsättningsgrag (%)
Resultat per aktie (kr)

0
-14 006
23 695
87,6
10 213
447,3
0,00
-3,78

2019
(8 mån)
0
-7 410
18 785
79,0
5 541
256,6
2,70
-2,48

2018/19

2017/18

2016/17

0
-3 894
26 145
90,4
15 685
722,4
0,00
-1,50

0
-1 906
6 564
61,8
2 084
251,8
27,90
-0,86

0
0
3 272
72,3
3 149
2 660,2
33,10
-5,53

* Pharmiva AB (publ) registrerade 28 december 2020 en aktiesplit på 3:1. Resultat per aktie för 2020 är
justerat för denna aktiesplit. Omräkning av jämförelsetalen har gjorts för jämförbarhet

Förändring av eget kapital (Tkr)
Belopp vid årets ingång
Fondemission
Nyemission
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Kostn hänförliga till
nyemission
Fond för
utvecklingsutgifter
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Fond för
utv.utgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

102
430
63

8 821

37 627

-24 297
-430

-7 410

14 843
0
21 304

-7 410

7 410

0

21 241

-1 387
404
595

9 225

-1 387
-404

57 481

-32 541

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-32 541 259
57 481 148
-14 006 311
10 933 578

10 933 578

-14 006
-14 006

0
-14 006
20 754
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-05-01
-2019-12-31
(8 mån)

1 035
24
1 059

1 658
3
1 661

-1 347
-9 628
-3 353

-108
-5 578
-2 554

-666
-23
-15 017

-780
-5
-9 025

-13 958

-7 364

-48

-46

Resultat efter finansiella poster

-14 006

-7 410

Resultat före skatt

-14 006

-7 410

Årets resultat

-14 006

-7 410

Resultaträkning

Not

Tkr

Rörelsens intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

2
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2020-12-31

2019-12-31

9 225
1 243
10 468

8 820
794
9 614

73
73

92
92

10 541

9 706

954
290
1 244

562
118
680

Kassa och bank

11 910

8 400

Summa omsättningstillgångar

13 154

9 080

SUMMA TILLGÅNGAR

23 695

18 786

Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
3
Patent, licenser samt liknande rättigheter
4

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

595
9 225
9 820

102
8 820
8 922

57 481
-32 541
-14 006
10 934

37 627
-24 297
-7 410
5 920

20 754

14 842

0
0

405
405

1 855
143
152
791
2 941

2 285
0
795
459
3 539

23 695

18 786

Tkr

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
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-05-01
-2019-12-31
(8 mån)

-14 006
665

-7 410
780

-13 341

-6 630

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-564
-597
-14 502

9 814
1 019
4 203

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 500
0
-1 500

-2 452
-94
-2 546

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring långfristiga skulder
Återbetalning aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

19 917
-405
0
19 512
3 510

0
405
-1 373
-968
689

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

8 400
11 910

7 711
8 400

Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Not
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan
anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
Utgifter för patent redovisas som immateriell anläggningstillgång om sådana utgifter är under bolagets
kontroll och bedöms kunna leda till framtida ekonomiska fördelar. Immateriella tillgångar testas årligen om
nedskrivningsbehov föreligger.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

10 år
15 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Inventarier

5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet 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 bolaget har överfört i stort sett
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader.
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Kvittning 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 bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget
kapital.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga
värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden
som är hänförlig till obeskattade reserver.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Rörelsekapital (tkr)
Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
Kassalikviditet (%)
Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder
Skuldsättningsgrad (%)
Räntebärande skulder i procent av eget kapital
Resultat per aktie (kr)
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

Uppskattningar och bedömningar
Bolaget har, såsom de flesta utvecklingsbolag, ett antal naturliga riskfaktorer som kan innebära ett en slutlig
försäljningsframgång fördröjs eller inte uppnås. Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till
utvecklingsverksamhet samt förseningar vid studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets
framtidsutsikter. Företagsledningen gör kontinuerligt uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa
uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga utfallet. De uppskattningar och antaganden som kan
komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst
värdering av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt immateriella tillgångar. Skulle en indikation
om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga, fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger
tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde.
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Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2020

2019-05-01
-2019-12-31

2
0
2

2
0
2

499
1 840
2 339

1 138
440
1 578

87
289
604
980

152
158
520
830

3 319

2 408

Utöver ovanstående har det innan anställning utgått ersättning om 192 tkr till nuvarande VD samt ersättning
till tidigare interims VD med 1 011 tkr (168 tkr).

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

8 820
1 035
0
0
9 855

7 940
2 220
-562
-778
8 820

0
-630
-630

0
0
0

9 225

8 820
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Not 4 Patent, varumärken samt liknande rättigheter
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

794
465
0
1 259

0
232
562
794

0
-16
-16

0
0
0

1 243

794

2020-12-31

2019-12-31

95
0
95

0
95
95

-3
-19
-22

0
-3
-3

73

92

2020-12-31

2019-12-31

0
0

-405
-405

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 6 Långfristiga skulder
Skulder som ska betalas senare än ett år efter balansdagen

Not 7 Incitamentsprogram
Årsstämman 2018 beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett optionsprogram för
Bolagets ledning och andra nyckelpersoner. Totalt har 7 450 optioner tilldelats under programmet och inga
ytterligare tilldelningar kommer att ske. Varje option i programmet berättigar innehavaren att efter
omräkning med anledning av efterföljande emissioner (i enlighet med optionsvillkoren) teckna 5,8 aktier,
vilket innebär att antalet aktier som totalt kan tecknas inom ramen för programmet nu uppgår till 43 147
aktier. Teckningsperioden för optionerna löper från den 27 april 2018 till och med den 27 april 2023 med en
teckningskurs om SEK 33,64.
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Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Teckningsoptioner registrerade 2021 tilldelades och förvärvades CEO Christina Östberg Lloyd (90 000) och
COO Caroline Akerjordet (45 000). Priset per teckningsoption är 0,36 kr. Priset på teckningsoptionerna har
fastställts av styrelsen genom beräkning enligt Black & Scholes-modellen och bedöms motsvara
marknadspriset. Varje teckningsoption ger ägaren rätten att under optionens teckningsperiod, som löper från
och med den 15 november 2023 till och med den 26 november 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs av 28,00 kr per aktie.
Bolagets kliniska PIVA01-studie som genomförs i Skottland på patienter med bakteriell vaginos initierades.
I samband med Pharmiva AB:s (publ) styrelses beslut om intention att lista Bolaget på noterad marknad
slutfördes insamling av teckningsförbindelser på 18,2 MSEK som förberedelse för IPO.

Lund 2021-02-25

Malte Zaunders
Ordförande

Ingrid Atteryd Heiman

Karin Bryder

Ulf Blom

Kristina Ingvar

David Sagna

Christina Östberg Lloyd
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-02-25
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Lisa Albertsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Pharmiva AB (publ), org.nr 559007-0958

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Pharmiva AB (publ) för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Pharmiva AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2020 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Pharmiva AB (publ).

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Pharmiva AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 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 realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 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 användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 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 väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

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

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 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 har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Pharmiva AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Pharmiva AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande 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 förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
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•

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

•

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
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 förhållanden 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 underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Lund den 25 februari 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lisa Albertsson
Auktoriserad revisor
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