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VD kommenterar

”Dicots vision är att bli förstahandsvalet vid
behandling av erektionssvikt och för tidig
utlösning hos de 500 miljoner män som är
drabbade. Och därmed ta en avgörande del
av marknaden för sexuella dysfunktioner.”

Utvecklingsplanen för året var ambitiös och jag kan
nu konstatera att vi lyckats nå våra viktigaste mål
och kunnat följa vår utvecklingsplan utan större
förseningar. Året 2020 har dock präglats av den
alltjämt närvarande pandemin och naturligtvis har
det påverkat oss på Dicot precis som alla andra i
samhället.
DETTA ÅR HAR TVEKLÖST VARIT ANNORLUNDA, men teamet

här i Sverige har anpassat sig efter nya förhållnings- och arbetssätt
och fungerat oklanderligt. Samarbetet med våra partners i Sydafrika,
Frankrike och Indien har också fortsatt på ett mycket tillfredsställande sätt. Dicots partner i Indien stängde förvisso ner sin verksamhet
någon månad under våren och detta medförde tidstapp i arbetet.
Även det inbegripet kan jag nu konstatera att vi lyckats nå våra viktigaste mål under 2020.
LÄKEMEDELSUTVECKLING ÄR EN OMFATTANDE och tidskrä-

vande process som kräver kapital i flera omgångar och emissioner
är vår viktigaste kapitaliseringsform. Under våren genomförde vi
därför en företrädesemission och glädjande tecknades den till 326
procent.

MÅLET ÄR ATT VÅR LÄKEMEDELSKANDIDAT ska bli ett globalt

registrerat preparat för en bättre behandling av erektionssvikt och
för tidig utlösning, och visionen är att vara förstahandsvalet för 500
miljoner män runt om i världen. Men varje mål måste brytas ner i
faser för att kunna realiseras.
VI ÄR NU I EN MYCKET SPÄNNANDE FAS där vi växlar upp och

”Vi är nu i en mycket
spännande fas där vi
växlar upp och ökar
industrialiseringen av
verksamheten.”

ökar industrialiseringen av verksamheten, och till exempel under
slutet av december inledde vi vårt toxikologiprogram som ligger till
grund för vår kommande ansökan om kliniska studier på människa.
JAG VILL OCKSÅ PASSA PÅ ATT INTRODUCERA vår nya ordfö-

rande Eva Sjökvist Saers som med sin långa och breda erfarenhet av
styrelsearbete sedan början av februari tagit över ordförandeposten.
Jag vill avslutningsvis tacka alla aktieägare för det fortsatta stödet
och givetvis hälsa nya aktieägare varmt välkomna.

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla
erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat, med
betydligt längre effekt och långt färre biverkningar.
Råvaran för Dicots läkemedelskandidat
LIB-01 är frön från ett afrikanskt träd.
Genom en syntes i några få steg
omvandlas ämnen i fröna till den aktiva
substansen LIB-01, vilken nu testas i
prekliniska studier.

Göran Beijer, VD
Uppsala i april 2021
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Morgondagens potensläkemedel
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Huvudstrategin är att utveckla LIB-01 till
och med klinisk fas 2-studier och söka
strategiska allianser med större etablerade
läkemedelsföretag för att ta preparatet
hela vägen till ett registrerat läkemedel på
världsmarknaden.
-
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”52% av alla män över 40 år
upplever erektionssvikt”

Erektionssvikt – ett samhällsproblem
Erektionssvikt är oförmågan att få eller behålla stånd under en sexuell akt. Den här typen av
problem är långt vanligare än man kan tro. Idag beräknar European Association of Urology
att drygt hälften av jordens manliga befolkning över 40 år lider av erektionssvikt, men
mörkertalet lär vara stort eftersom det ofta upplevs skamfyllt att prata om tillståndet.

Psykets påverkan på sexlivet
DET FINNS EN MÄNGD orsaker bakom erektionssvikt.

Relationsproblem, livsstress och depression är vanligt
förekommande. Män med depression löper till exempel
nära 40% högre risk att utveckla erektionssvikt, enligt
The Journal of Sexual Medicine.

annan psykologiskt betingad orsak, som varje man förmodligen någon gång upplevt. Om det leder till att man
inte kan genomföra samlaget och detta inträffar flera
gånger, skapas sexstress. Ett vanligt fenomen är då att
mannen intar en åskådarroll. Det innebär att han förväntar sig att erektionen ska vika, börjar tänka på problemet
och fjärmar sig därmed från det sexuella i situationen
varpå lusten minskar och förlorar sin kraft som förstärkare av erektionen.
6
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Upp till 70% av alla diabetespatienter
har erektionsproblem
UTÖVER PSYKOLOGISKA FAKTORER har även

SEX ÄR EN VIKTIG DEL i en sund relation så där det
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DET FINNS OCKSÅ RENT medicinska konsekvenser. Enligt American Heart Association löper män med
erektionssvikt dubbelt så stor risk att få hjärtattack och
stroke jämfört med sexuellt friska män.

ATT INTE PRESTERA SEXUELLT gör något med mäns

självkänsla. Inte för att all manlighet sitter i könsorganen. Det handlar mer om att när man inte fungerar under
något så intimt och känsligt som en sexuell akt sätter sig
det på hjärnan. Det påverkar den psykiska hälsan och
kan leda till en känsla av minskad livskvalitet.

bakomliggande sjukdomar stor påverkan på den sexuella förmågan. Det krävs fungerande nerver och bra
blodcirkulation för att få erektion. Det gör att sjukdomar
som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan påverka
förmågan. Boston University School of Medicine har
konstaterat att runt 60% av dem som haft en hjärtattack
eller gjort en bypass-operation lider av erektionsproblem
och detsamma gäller för mellan 35-75% av alla
diabetespatienter.

UPPLEVDA KRAV på att kunna prestera sexuellt är en

Vad leder erektionssvikt till?

Ett samhällsproblem som inte ska
underskattas
EREKTIONSSVIKT OCH OFÖRMÅGAN att ha ett

tillfredställande sexliv är naturligtvis först och främst en
personlig utmaning. Men då minst hälften av alla män är
drabbade, vilket för med sig både psykiska och fysiska
konsekvenser, finns det också en stor samhällskostnad.
Därför är förekomsten av sexuella dysfunktioner även
ett samhälleligt dilemma som inte ska underskattas.

finns erektionsproblem påverkas naturligtvis ofta båda
parterna. I en studie genomförd av Wespes et al. är erektionsproblem en delorsak till att ett av fem äktenskap
slutar i skilsmässa.
DEPRESSION KAN LEDA TILL erektionssvikt, men er-

ektionssvikt kan också leda till depression hos en annars
psykisk stabil person. I The Journal of Sexual Medicine
kan man läsa att män med erektionssvikt är nästan tre
gånger mer benägna att uppleva depression jämfört med
sexuellt friska män.
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Källor
European Association of Urology 2016
Arizton, 2018
The Journal of Sexual Medicine, Vol. 15, utgåva 8, 2018
Boston University School of Medicine, 2002
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SEXUELLA DYSFUNKTIONER

En 50 miljardersmarknad
Idag lider minst en halv miljard män av sexuella dysfunktioner. Den globala
försäljningen av läkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning uppskattades
2018 till cirka 50 miljarder kronor.
Marknaden för erektionsproblem

Marknaden för tidig utlösning

DEN GLOBALA POPULATIONEN med erek-

DEN GLOBALA MARKNADEN för behandling av

för tidig utlösning uppgick 2018 till cirka 12 miljarder kronor, och förväntades då öka med 8% per år
fram till 2023.

tionssvikt uppskattades 2019 till 409 miljoner män
och marknaden är värderad till cirka 40 miljarder
kronor. Problemen förväntas öka med över 1 procent per år mellan 2020 och 2026 enligt European
Association of Urology. Åldrande befolkning, ökad
livsstress och alltmer utbredd depression är några
av orsakerna.

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE få effektiva

behandlingar av för tidig utlösning på marknaden.
Den främsta idag är ett lokalbedövningsmedel som
appliceras på ollonet före ett samlag för att minska
känsligheten, vilket hjälper till att fördröja utlösningen. Känsligheten minskas, men det gör också
den sexuella njutningen.

IDAG DOMINERAS MARKNADEN av Viagra, Ci-

alis och Levitra. Gemensamt för preparaten är att
de innehåller så kallade PDE-5 hämmare. PDE-5
hämmare har en begränsad effekttid och preparaten behöver intas kort tid före samlaget, vilket gör
att sexakten får en oönskad planeringsdimension.

Dicots utvecklingsplan
Målet med utvecklingen av LIB-01 är att få fram ett registrerat läkemedel som sedan ska
erbjudas världsmarknaden. Sedan 2020 pågår ett prekliniskt utvecklingsprogram för att ta
preparatet hela vägen.
I UTVECKLINGSPROGRAMMET studeras substansens

I DICOTS FÖRSTA KLINISKA STUDIE kommer

farmakologi och kinetik och det görs en omfattande
processutveckling och tillverkning för att säkerställa
tillgång av den aktiva substansen som, tillsammans med
en formulering, ger den slutprodukt som används fram
till och med kliniska fas 1-studier.

LIB-01 att testas på friska frivilliga försökspersoner.
Studien syftar framför allt till att utreda substansens
säkerhetsprofil i människa. Samtidigt kommer lämplig
dosering, läkemedlets upptag, omsättning och utsöndring att studeras. En fas 1-studie tar vanligen cirka 1 år
att genomföra från start tills dess att man har en färdig
studierapport.

DET ENDA REGELRÄTTA läkemedlet mot för

tidig utlösning är Dapoxetin (Priligy). Dapoxetin
måste tas 1-3 timmar före samlaget och har en
halveringstid på cirka 1,5 timme vilket gör att man
behöver planera sin sexuella aktivitet. Dapoxetin
är inte tillgängligt i USA, vilket är en av de största
marknaderna.

UTÖVER DET UPPLEVER många biverkningar

såsom huvudvärk, magsmärtor, tillfälliga synstörningar, trötthet och yrsel. Läkemedlen har också
rapporterats kunna ge andra större biverkningar,
bland annat allvarligt blodtrycksfall. Vidare svarar
upp till 30-40% av de som behandlas inte på läkemedlen. Den siffran är 70% för diabetespatienter.

ANDELEN PATIENTER som får biverkningar av

Dapoxetin är hög. Vad som hittills rapporterats
är bland annat illamående, huvudvärk, diarré och
sömnlöshet. Dessa biverkningar anses leda till att
en stor andel patienter inte fortsätter med behandlingen.
Produktion av extrakt på Ardenas anläggning i Södertälje.
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Hand i hand med
Pelvipharm
INOM RAMEN FÖR DICOTS farmakologistu-

Tre snabba till Eva
Sjökvist Saers, Dicots
nya styrelseordförande

dier har ett forskningssamarbete med Pelvipharm etablerats. Pelvipharm är en världsledande fransk kontraktsforskningsorganisation
specialiserad på avancerade djurmodeller för
utvärdering av sexuella dysfunktioner. De ligger bakom ett stort antal vetenskapliga artiklar
inom området och de läkemedel som finns på
marknaden idag – till exempel Viagra – har
samtliga gått genom Pelvipharms prekliniska
utvecklingsprogram.

Under hösten 2020 tog Eva Sjökvist
Saers plats i Dicots styrelse för att
sedan i februari axla rollen som
styrelseordförande.

I MARS 2020 INITIERADES den första av

flera studier för att klargöra LIB-01s effekt och
framtida användningsområde. Djurmodellen
som användes var råtta. Under hösten presenterades de första resultaten. Studien visade att
LIB-01 gav en signifikant effekt på råttornas
erektion i alla uppmätta parametrar. Samarbetet med Pelvipharm fortsätter med fördjupade
studier under 2021. Varje enskilt försök ger
ytterligare kunskap för att fortsätta kartläggningen av LIB-01s effekt.

EVA ARBETAR SOM STYRELSELEDAMOT i ett

antal life science-bolag, bland annat i IDL Biotech
AB, Bluefish Pharmaceuticals AB och Oxcia AB,
och är ordförande för Vinnovas innovationsprogram Swelife. Hon har en industriell bakgrund från
AstraZeneca och som vd för APL. 2008 blev hon
den första kvinnliga ordföranden för anrika Apotekarsocieteten.
Vad var det som lockade dig att ta den här
rollen?

4

Fördelning av utvecklingskostnaderna

Studier genomförda under året.

326%

20%

Farmakologistudier

6%

Toxikologi och
farmakokinetik

Så mycket tecknades sommarens
emission.

– Hela historien kring Dicot är väldigt spännande
där en duktig farmakolog får en idé om hur ett naturmedel kan utvecklas till ett läkemedel och sedan
den resa bolaget är på för att förverkliga idén.
Hur ser du på forskningsområdet?

– Det här är ett väldigt viktigt forskningsområde.
Det Dicot utvecklar är verkligen ingen livsstilsmedicin. Det handlar om en störning i en basal drift och
får vi fram ett läkemedel som kan göra större nytta
än dagens preparat är det fantastiskt.

Sommarens emission
bevisar Dicots
attraktionskraft

Vad är ditt mål med Dicot som ny
styrelseordförande?

- Tillsammans med övriga i styrelsen och ledningen
vill jag vidareutveckla Dicot till ett modernt läkemedelsbolag i framkant, och hoppas kunna bidra
med mina kunskaper kring att driva bolag och att
utveckla produkter och affären. Målsättningen är ett
10
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utveckla ett effektivt och säkert potensläkemedel.

Året i siffror

I JUNI GENOMFÖRDES en företrädesemission

-

som blev kraftigt övertecknad. Totalt tecknades
den till 326% och tillförde Dicot strax under
22 miljoner kronor före emissionskostnader.
Det torde vara ett tecken på den attraktionskraft
Dicot AB 559006-3490
som Dicot har på aktiemarknaden.

1764

Aktieägare 31 december 2020.

43 668 398

74%

Antal aktier 31 december 2020.

20 MSEK

Processutveckling och
tillverkning av substans
och produkt

I Dicots kassa när 2021 startade.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Dicot AB (publ), organisationsnummer 559006–
3490, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i
svenska kronor, SEK. Bolaget har sitt säte i Uppsala.

Allmänt om verksamheten

visade att Dicots läkemedelskandidat LIB-01 gav en
signifikant och dosberoende effekt på erektion jämfört
med placebo.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare
Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre
behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre
effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som
finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män
av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

• I oktober inleder Dicot tillsammans med den sydafrikanska partnern Parceval Ltd ett samarbete med
projektet BioInnovation Africa för att säkerställa hållbar
och långsiktig leverans av råmaterial till Dicots läkemedelskandidat.
• Genom teckningsoptionerna av serie TO1 2019
tillförs Dicot i oktober ca 7,6 MSEK. Totalt nyttjades
2 894 950 teckningsoptioner, motsvarande ca 37,2 procent av utestående optioner.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas
2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale,
med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna
introducera LIB-01 på världsmarknaden.

• Dicot producerar i november sin andra storskaliga
batch av läkemedelssubstans för läkemedelskandidaten LIB-01. Effektivare produktion har resulterat i 2,5
gånger mer substans från samma mängd råvara som
föregående batch.

Vid årsskiftet var ett flertal konsulter och rådgivare knutna till bolaget för att gemensamt med samarbetspartners
i Sverige, Indien, Sydafrika och Frankrike genomföra
Dicots omfattande utvecklingsprogram.

• Den 19 november 2020 adjungeras Eva Sjökvist Saers till Dicots styrelse och samtidigt avgår Jarl Wikberg.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsåret

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

• Under januari inleder bolaget sitt toxikologiprogram.
Det planeras pågå fram till och med hösten 2021 och ska
ligga till grund för ansökan om kliniska försök.

• Dicot informerar i maj om en retrospektiv studie rörande den folkmedicinska användningen av traditionella
naturmedel vid behandling av sexuella dysfunktioner på
Madagaskar.

• I februari meddelar Dicot att man breddar testningen av LIB-01 genom att utföra djurstudier av för tidig
utlösning.

• I maj meddelar Dicot att nedstängningen av produktionen under ett par veckor i april hos samarbetspartnern Anthem Bioscience kommer att orsaka mindre förseningar i projektet. Dicot uppskattar att nedstängningen
kan orsaka fördröjningar i projektet på några månader.

• Vid en extra bolagsstämma den 9 februari väljs Eva
Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot.
• Dicot påbörjar en ny produktion av extraktet som
ska användas för LIB-01 under mars, i samarbete med
Ardena i Södertälje.

• Under årsstämman den 26 maj beslutar Dicot att
välja in Claes Post som styrelseledamot.

• I mars inleder Dicot för första gången studier på djur
med påvisad erektionssvikt. Råttor med diabetes typ 2
och säkerställd nedsatt erektil funktion används.

• I juni kungörs att den företrädesemission om 21,8
MSEK före emissionskostnader (4,6 MSEK) som
bolaget genomfört tidigare under månaden blev kraftigt
övertecknad, och tecknades till totalt 326 procent.

• Dicot tillförs 17.4 MSEK (före emissionskostnader)
genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 med
en nyttjandegrad på 97%.

• I september meddelar bolaget att de första resultaten
från djurstudier utförda tillsammans med Pelvipharm
12
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Väsentliga risker

Samarbetspartners
En stor del av Dicots utveckling sker i samarbete med
CRO-bolag (contract research organization) och i
framtiden i form av förväntade allianser med läkemedelsbolag. Det finns en risk för att fördröjningar sker när
det gäller att finna lämpliga samarbetspartners. Det finns
även en risk att läkemedelsbolag kräver kompletterande
studier innan avtal ingås. Detta skulle kunna öka Dicots
kostnader.

Covid 19/Coronaviruset

Dicot AB har vidtagit nödvändiga åtgärder för att
skydda sina medarbetare och begränsa eventuell negativ
påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget följer situationen mycket noggrant och kommer att vidta ytterligare
åtgärder vid behov. Bolaget har påverkats i mindre omfattning genom kortare förseningar under våren 2020.

Lönsamhet och kapitalbehov
Den kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat
innan Dicot uppnår en långsiktig finansiell stabilitet. Det
kan inte heller uteslutas att Dicot i framtiden kommer att
ha ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms nödvändigt. Det finns inga garantier för att ett sådant utökat
kapitalbehov kan anskaffas på ett för aktieägarna och
marknaden acceptabla villkor. En försämrad lönsamhet
kan även påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Beroende av nyckelpersoner
Dicots framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på företagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners
kunskap, erfarenhet och engagemang. Om en eller flera
nyckelpersoner lämnar Dicot kan det medföra negativa
konsekvenser för verksamhet och resultat.
Kliniska studier
Utfallet av kliniska studier kan inte garanteras. De
kliniska studierna kan komma att visa att den förväntade
effekten utifrån den valda studieprofilen uteblir, eller
kan komma att påvisa biverkningar av den studerande
substansen. Detta kan leda till att studierna blir mer
omfattande och/eller kostsamma. I värsta fall kan det
innebära att studierna och projektet avbryts.

Finansiering och likviditet
Under årets andra kvartal genomfördes en emission av
aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolaget befintliga aktieägare. Företrädesemissionen om 21,8
MSEK före emissionskostnader (som uppgick till 4,6
MSEK) blev kraftigt övertecknad, emissionen tecknades
till totalt 326 procent. Aktiekapitalet ökade därmed med
2 726 788 SEK.

Tillgång till råmaterial
Dicot anlitar leverantörer för leverans av det råmaterial
som används vid framställning av LIB-01. Det finns en
risk att Dicots leverantörer inte kan leverera beställt råmaterial eller att råmaterialet inte längre kan produceras.
Om denna risk inträffar skulle detta inverka negativt på
Dicots framställning av LIB-01 och i förlängningen på
Dicots verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Under fjärde kvartalet tillfördes bolaget 7,6 MSEK före
emissionskostnader (som uppgick till 0,4 MSEK) genom
teckningsoptionerna av serie TO1 2019. Totalt nyttjades
2 894 950 teckningsoptioner, motsvarande cirka 37,2
procent av utestående teckningsoptioner för teckning av
5 326 701 aktier till teckningskursen 1,42 SEK per aktie.

Skydd av immateriella rättigheter
och know-how
De immateriella rättigheterna är en betydelsefull del av
Dicot och dess verksamhet. Det finns en risk att Dicot
inte kan tillvarata eller skydda sina rättigheter fullt ut.
Det finns även en risk att nya produkter utvecklas som
innebär ett kringgående av Dicots nuvarande och potentiella framtida immateriella rättigheter. Dicot är vidare
beroende av know-how och det kan inte uteslutas att
konkurrenter utvecklar motsvarande know-how eller att
Dicot inte lyckas skydda sin kunskap eller sitt varumärke på ett effektivt sätt. En sådan utveckling skulle kunna
ha negativ inverkan på Dicot.

ÅRSREDOVISNING 2020

Under första kvartalet 2021 tillfördes bolaget 17,4
MSEK före emissionskostnader genom teckningsoptionerna av serie TO2 2020. Totalt nyttjades 21 163 347
teckningsoptioner, motsvarande 97,02 procent av utestående teckningsoptioner till teckningskursen 0,82 SEK
per aktie.
Genom kapitaltillskottet från teckningsoptionerna första
kvartalet 2021 bedöms bolagets finansiering de närmaste
12 månaderna vara säkrad.

-
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Ägarförteckning per 31 december 2020
Ägare

Resultaträkning

Antal aktier

Andel av total

Avanza Pension

6 410 758

14,68%

Jarl Wikberg med bolag

4 148 770

9,50%

Bengt Walfridson

2 234 600

5,12%

Dragfast AB

1 700 000

3,89%

Ålandsbanken

1 602 200

3,67%

Nordnet Pensionsförsäkring

1 463 261

3,35%

Rune Löderup

1 138 295

2,61%

Inga-Lill Walfridsson

652 000

1,49%

Gryningskust Holding AB

525 814

1,20%

Artco International Development Limited

408 622

0,94%

Övriga

23 384 078

53,55%

Total

43 668 398

100,00%

SEK

Not

2020

2019

2

20 672

631 073

20 672

631 073

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

3

−15 086 197

−11 604 130

Personalkostnader

4

−2 433 637

−2 347 344

−1 816

0

−42 749

−4 426

Summa rörelsens kostnader

−17 564 399

−13 955 900

Uppgifter hämtade från Euroclear.

Rörelseresultat

−17 543 727

−13 324 827

Flerårsjämförelse

Resultat från finansiella poster
8 470

0

−5 914

−71 002

2 556

−71 002

−17 541 171

−13 395 829

−17 541 171

−13 395 829

2020

2019

−17 541 171

−13 395 829

Antal aktier på balansdagen

43 668 398

16 360 728

Genomsnittligt antal aktier

28 589 473

9 933 299

−0,61

−1,35

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Övriga ränteintäkter och liknande poster

KSEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020

2019

2018

2017

2016

0

0

0

0

0

−17 541

−13 369

−6 343

−1 517

-123

90,97

90,97

83,11

−15,26

73,68

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Se noter för definition av nyckeltal.

Årets resultat

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)
Balanserad förlust

−21 462 667

Överkursfond

53 204 568

Årets förlust

−17 541 171

Totalt

14 200 730

disponeras så att i ny räkning överföres

14 200 730

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrig hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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Result per aktie
SEK
Resultat efter skatt

Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK
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Balansräkning

Förändring av eget kapital

SEK

Not

31 dec 2020

31 dec 2019

TILLGÅNGAR

SEK

Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

973 853

15 380 438

−8 066 837

8 287 454

1 071 238

21 260 515

-

22 331 753

Ingående balans per 1 jan 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Teckningsoptionsprogram

Materiella anläggningstillgångar

-

Nyemission

Inventarier, verktyg och installationer

5

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

6

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

35 948

-

35 948

0

-

64 341

0

64 341

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Emissionskostnader

Förskott från leverantörer
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-

438 197

0

438 197

904 804

603 809

1 246 800

1 345 145

20 327 337

12 223 026

341 996

Kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

21 574 137

SUMMA TILLGÅNGAR

21 610 085

741 336

14 006 368

14 070 709

Utgående balans per 31 dec 2019

2 045 091

32 218 907

-

−13 395 829

−13 395 829

Ingående balans per 1 jan 2020

2 045 091

32 219 907

−21 462 666

12 801 332

Nyemission

3 413 459

25 964 761

-

29 378 220

Årets resultat

-

Teckningsoptionsprogram

-

Årets resultat

4 646

-

−4 983 747

5 458 550

53 204 567

-

Utgående balans per 31 dec 2020

-

SEK
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för avskrivningar

7

Fritt eget kapital
Överkursfond

5 458 550
53 204 568

Balanserat resultat

−21 462 667

Årets resultat

−17 541 171
14 200 730

SUMMA EGET KAPITAL

19 659 280

2 045 091
2 045 091
32 218 908

−8 066 838

−13 395 829
10 756 214
12 801 332

Förändringar av kortfristiga fordringar

Leverantörsskulder
Övriga skulder

615 088

367 857

548 912

94 977

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
ÅRSREDOVISNING 2020

1 487 971

-
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105 377

1 950 805

1 269 377

21 610 085

14 070 709

4 646

−4 983 747

−17 541 171

−17 541 171

31 dec 2020

31 dec 2019

−17 541 171

−13 395 829

64 341

65 926

−39 003 837

19 659 280

Förändringar av kortfristiga skulder

−13 329 903

438 197

−438 197

681 427

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets förändring i likvida medel
Likvida medel vid periodens början

-

-

−37 764

0

24 394 473

17 898 748

4 646

10 959

-
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17 909 707

8 104 311

3 150 726

20 327 337
ÅRSREDOVISNING 2020

-

24 399 119

12 223 026

Likvida medel vid periodens slut

−412 218

−14 758 981

-

Incitamentsprogram, teckningsoptioner

−578 663

−16 257 044

−37 764

Kallsaflöde från investeringsverksamheten

-

−17 475 014

98 346

Nyemission

KORTFRISTIGA SKULDER

16

5 458 550

-

1 816

Förändringar av varulager och pågående arbeten

Aktiekapital

-

12 801 332

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Bundet eget kapital

−21 462 666

−4 433 005

Ovillkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 331 159 kronor (1 331 159 kronor).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

EGET KAPITAL

-

10 959

−4 433 005

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

EGET KAPITAL OCH SKULDER

-

-

Emissionskostnader

Varulager mm

10 959

9 072 300

12 223 026
17

Noter

Not 3 − Ersättning till revisorer
SEK

Not 1 − Redovisnings- och värderingsprinciper

Revisionsuppdrag

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
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.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar
kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de
uppstår.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som
gäller på balansdagen.

Statligt stöd
Statligt stöd redovisas till verkligt värde när det finns
rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande
villkor. Erhållna bidrag redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Det totala
outnyttjade underskottet uppgår till 51 333 (28 817)
KSEK. Mot bakgrund av att bolaget löpande redovisat
förluster och det föreligger en viss osäkerhet när det
uppstår skattemässiga överskott redovisas ingen uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdraget.

Immateriella anläggningstillgångar
Företaget använder kostnadsföringsmodellen avseende
internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar.
Det innebär att alla utvecklingskostnader kostnadsförs
löpande.

Not 2 − Övriga rörelseintäkter

1,00

1,00

varav kvinnor

0,00

0,00

varav män

1,00

1,00

2 140 254

1 784 153

234 102

531 599

2 374 356

2 315 752

2020

2019

100 000

100 000

50 000

50 000

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

Löner, ersättningar mm.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelse och VD
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

50 000

Jarl Wikberg

2020

2019

50 000

Ebba Florin-Robertsson

50 000

Claes Post

-

Göran Beijer, verkställande direktör

Statligt stöd, bidragsmedel

-

100 000

EU-bidrag, Europeiska kommissionen

-

524 240

20 672

6 833

20 672

631 073

ÅRSREDOVISNING 2020
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192 600

2019

Mikael von Euler-Chelpin

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag

18

231 910

2020

Lena Söderström

Valutavinster

192 600

Not 4 − Personal

Lars O Jonsson

SEK

231 910

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av
kvalitetsäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:					
				
Inventarier, verktyg och maskiner:		
5 år

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

2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper

2020

50 000
50 000

-

1 811 088

1 547 820

2 111 088

1 797 820

I avtalet med den verkställande direktören finns en överenskommelse om sex månaders uppsägningstid vid
uppsägning från den anställdes sida och tolv månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida.
Jarl Wikberg, styrelseledamot och grundare av bolaget, har utfört forsknings- och utvecklingsarbete för bolaget.
Ersättning för detta arbete är i enlighet med avtal mellan bolaget och Dicotyledon AB vilket är ett bolag som ägs av
Jarl Wikberg. Under året har den sammanlagda faktureringen avseende detta varit 240 207 kronor. Jarl Wikberg har
för sitt arbete i styrelsen en löneersättning om 50 000 kronor som betalades ut i samband med stämman 2020.
ÅRSREDOVISNING 2020
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Not 5 − Inventarier, verktyg och installationer
SEK
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2020

2019

0

-

37 764

0

0

-

−1 816

-

37 764

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivning

Årets avskrivningar

−1 816

Utgående redovisat värde

35 948

Utgående ackumulearde avskrivningar

-

0

Not 6 − Andra långfristiga fordringar
SEK
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar

2020

2019

64 341

128 682

−64 341

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

Utgående redovisat värde

−64 341

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.

Antal/värde vid årets utgång

43 668 398

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande

Claes Post
Ledamot

Göran Beijer
Verkställande direktör

Ebba Florin-Robertsson
Ledamot

Lena Söderström
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag
som framgår av vår elektroniska underskrift.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-
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Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Dicot AB.

Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-11. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för denna andra information.

0,125
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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.

0,125

16 360 728

20

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Dicot ABs
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.

Revisorns ansvar

Antal/värde vid årets ingång

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dicot
AB för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 12-20 i detta dokument.

Annan information än årsredovisningen

Kvotvärde
per aktie

Mikael von Euler
Ledamot

mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

0,125

Antal aktier

Not 7 − Upplysningar om aktiekapital

Lars Jonsson
Ledamot

Uttalanden

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

64 341

27 307 670

Rapport om årsredovisningen

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.

64 341

0

Nyemission

Revisionsberättelse

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 Dicot AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra infor-
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Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden

Revisorns ansvar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Dicot AB för år 2020 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.

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:

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• 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.

Grund för uttalanden

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.

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 Dicot AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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.

Uppsala den dag som framgår av vår
elektroniska underskrift.

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.
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Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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Dicot AB
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala
www.dicot.se
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