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Styrelsen och verkställande direktören för A3P Biomedical AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020-04-21 - 2020-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Uppsala med adress Vallongatan 1, 752 28
Uppsala.
Bolaget är moderbolag i en koncern vars dotterbolag bedriver teknisk konsultverksamet inom
industriteknik och bioteknisk forskning och utveckling samt dataprogrammering. Bolaget äger 100% av
samtliga dotterbolag A23 Lab AB, ProCant AB och Cancermatematik i Uppsala AB.
A3P Biomedical AB:s verksamhet är att direkt eller indirekt, utveckla, tillverka och marknadsföra system
för förbättrad precision av prostatacancerdiagnostik och prostatacancerbehandling genom sina
dotterbolag i A3P Biomedicalkoncernen (”Koncernen”).
A23 Lab AB, 559163-0255 bedriver försäljning av varor, tjänster och konsultverksamhet inom
molekylärbiologi, bioteknik och biomedicin samt därmed förenlig verksamhet.
ProCanT AB, 556900-8898 bedriver utveckling av diagnostik för medicinsk behandling och därmed
förenlig verksamhet.
Cancermatematik i Uppsala AB, 559098-7987 bedriver konsultverksamhet och liknande serviceprodukter
inom databranchen, främst inom hälsoområdet.
Samtliga dotterbolag har säte i Uppsala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget registrerades den 21 april 2020 och denna årsredovisning avser bolagets första räkenskapsår. I
augusti 2020 förvärvade bolaget samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen A23 Lab AB, ProCanT
AB och Cancermatematik i Uppsala AB.
Cancermatematik i Uppsala ABs verksamhet förvärvades genom en inkråmsaffär av ProCanT AB den 30
november 2020.
I augusti 2020 gjordes en kapitalanskaffning om 111 MSEK genom nyemission.
Covid-19 har påverkat bolaget genom att prostatacancertestningen i Sverige minskade betydligt på grund
av pandemin. Bolagets helägda dotterbolag A23 Lab AB har under året genomfört PCR-testning för
covid-19 på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, vilket medfört att även A3P Biomedicals verksamhet har
påverkats.
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2020
(9 mån)
0
-4 651
96,3

Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Nybildning
Nyemission
Transaktionskostnader
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

25 000
8 405

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

110 937 371
-8 683 189
150 000

33 405

102 254 182

150 000

-4 650 969
-4 650 969

Totalt

25 000
110 945 776
-8 683 189
150 000
-4 650 969
97 786 618

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust
disponeras så att
i ny räkning överföres

102 404 182
-4 650 969
97 753 213
97 753 213

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Not

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

2020-04-21
-2020-12-31
(9 mån)

706 138
706 138

Rörelseresultat

-10 201
-4 975 763
-368 840
-2 303
-5 357 107
-4 650 969

Resultat efter finansiella poster

-4 650 969

Resultat före skatt

-4 650 969

Årets resultat

-4 650 969
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Not

2020-12-31

3, 4

2 650 000
2 650 000
2 650 000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

500 000
1 944 096
524 431
2 968 527
95 879 703
98 848 230
101 498 230
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Not

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

33 405
33 405
102 254 182
150 000
-4 650 969
97 753 213
97 786 618
795 249
2 300 000
9 586
141 534
465 243
3 711 612
101 498 230
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Not

2020-04-21
-2020-12-31
(9 mån)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Betald skatt
Resultat efter finansiella poster

-4 650 969
9 586
-4 641 383

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

-2 968 527
795 249
2 906 777
-3 907 884

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 650 000
-2 650 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

102 287 587
150 000
102 437 587
95 879 703
95 879 703

A3P Biomedical AB
Org.nr 559252-9100

8 (11)

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

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Aktieägartillskott
Aktieägartillskott redovisas mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos
givaren.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
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.
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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.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
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.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som lämnas till dotterföretag redovisas som en ökning av andelens redovisade värde.
Erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap
3§ upprättas ingen koncernredovisning.
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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
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda
2020-04-21
-2020-12-31
Medelantalet anställda

0

Not 3 Andelar i koncernföretag
2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
2 650 000
2 650 000

Utgående redovisat värde

2 650 000

Not 4 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
ProCant AB
A23 Lab AB
Cancermatematik i Uppsala
AB

ProCant AB
A23 Lab AB
Cancermatematik i Uppsala AB

Kapitalandel
100
100

Rösträttsandel
100
100

Antal
andelar
500
500

Bokfört
värde
2 550 000
50 000

100

100

500

50 000
2 650 000

Org.nr
556900-8898
559163-0255
559098-7987

Säte
Uppsala
Uppsala
Uppsala

Eget kapital
1 926 858
16 156 770
1 066 412

Resultat
-1 056 379
12 689 828
402 501
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Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolagets helägda dotterbolag A23 Lab lade i början av mars 2021 ned covid-19 verksamheten. Detta
eftersom de regioner till vilka bolaget har sålt covid-19 tester har byggt upp tillräckligt med egen
testkapacitet.
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Fastställelseintyg
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