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VD Petter Bäckgren kommenterar året 201$

Vi sammanfattar 2018 som ett mycket händelserikt verksamhetsårför
Bioservo. Under första kvartalet lanserade vi Ironhand®, världens första
muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare. 1
början av det andra kvartalet tilldelades Bioservo 2,3 miljoner euro i
utvecklingsbidrag för projekt iHandfrån EU-kommissionens “Horizon 2020
SME instrument programme”, för små och medelstora företag. Vi fick vår
första order på Ironhand® från en befintlig internationell
samarbetspartner och kund inom bilindustrin i mitten av det tredje

- kvartalet, vilken följdes upp av en tilläggsorderfrån samma kund senare
under kvartalet. Det fjärde kvartalet inleddes med en ny order avseende leverans och implementering
av lronhand® från ett av världens ledande digitala industriföretag för att sedan avsluta året med ett
exklusivt distributionsavtalför Carbonhand® med italienska Officine Ortopediche Rizzoli, som är
väletablerade inom ortopedi och rehabilitering.

Global marknad för vår teknologi
Vi har under året varit representerade på ett flertal mässor runt om i världen, som bland andra EXO Berlin
Exhibition & Symposium i Tyskland och The Enterprise Wearable Technology Summit (EWTS) som anordnas av
BrainXchange i Austin, Texas. EWTS är världens mest omfattande evenemang när det gäller affärs- och
industriapplikationer för wearables (bärbar teknik) som exempelvis exoskeleton. Det är väldigt roligt att se ett så
stort och ökande intresse för vår teknik inom vitt skilda branscher i industrin. Vi ser en fantastisk potential inom
flertalet enskilda vertikaler, som exempelvis fordonsindustrin som enskilt sysselsätter över åtta miljoner människor
globalt. Tester av hos våra samarbetspartners visar på upp till 80 procent reducerad risk för förslitningsskador med
hjälp av lronhand®, vilket visar på en enorm potential för våra produkter globalt sett.

Förädlad affärsmodell mot industrin
Vår affärsmodell gentemot industrin har utvecklats och förädlats under året och bygger på en trestegsmodell
Assess, lmplement, Measure (AlM). Inledningsvis utvärderar och testar vi lronhand® tillsammans med kunden, för
att i nästa steg implementera tekniken. Därefter ges kunden möjlighet att löpande mäta och analysera enskilda
arbetsmoment och processer eller att enbart applicera lronhand® som greppförstärkning. Genom detta
angreppssätt ser vi ytterligare potential och bredd i affärsmodellen, där Assessment as a service blir en enskild
tjänst i sig. Baserat på vedertagna KIM-riskmodeller (Key Indicator Method) kan vi hjälpa företag att minska
ergonomiska problem och förslitningsskador genom denna typ av avancerad riskbedömning. Vi bedömer att det
finns stora möjligheter för tillväxt genom att fokusera än mer på tjänstesidan och vår digitala affär.

Lansering och fortsatt utveckling av lronhand®
Sedan lanseringen av lronhand i slutet av det första kvartalet 2018 har vi sett ett ökande intresse från ett stort
antal industriella aktörer. Vi har under året fått flera order och tekniken har kontinuerligt testats och utvärderats
tillsammans med våra samarbetspartners och kunder för att säkerställa anpassning till de krav och önskemål som
finns på marknaden. Arbetet med att introducera nästa version av lronhand®, som innehåller genomgripande
förbättringar förbereds just nu, och väntas vara redo för marknaden under slutet av andra kvartalet 2019.
lronhand® 1.5 inkluderar genomgripande förbättringar avseende hållbarhet, komfort och användarvänlighet
genom nya sensorer, ny bärsele och förbättrad kraftöverföring i handsken.

Carbonhand® och kliniska studier
Vi har sett en positiv försäljningsutveckling för vår hälso- och sjukvårdshandske Carbonhand® under
verksamhetsåret. Marknaderna i Sverige och Norge har utmärkt sig positivt tillsammans med Tyskland, där vi fick
en genombrottsorder under våren och nu har kommit in i det nationella ersättningssystemet hos tyska
motsvarigheterna till Försäkringskassan och Landstinget. Som en del i EU-projektet iHand kommer vi att påbörja en
klinisk studie för Carbonhand under det första halvåret 2019. Projektet är huvudsakligen finansierat genom EU:s
Horizon 2020 SME Instrument Programme, där vi tilldelades 2,3 miljoner euro i utvecklingsbidrag under våren._)
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2018, och syftar till att industrialisera en plattform för mjuk robotik, avseende hand- och greppfunktion, som
förebyggande hjälpmedel och rehabilitering.

Ny ledning och förstärkt organisation
Jag är mycket stolt och glad över att Styrelsen under hösten gav mig uppdraget att som VD leda bolaget genom
nästa fas i utvecklingen och känner mig ödmjuk inför uppgiften. Jag har tillsammans med mina medarbetare satt
upp en tydlig målbild för vår framtid och vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår interna styrning samt optimera
organisationen för att säkerställa rätt kapacitet framgent.

Vi har under senare delen av året anpassat organisationen för kommersiell fas och försäljningen mot industriella
kunder förväntas ta fart under det andra halvåret av 2019, vi har även anpassat våra tillverkningsprocesser och
lägger ut delar av produktionen till externa samarbetspartners för att förbereda en högre produktionskapacitet för
att möta en ökad efterfrågan på våra produkter.

Personliga reflektioner
Under 201$ har vi fokuserat intensivt på utvecklingsarbetet av tronhand® och tack vare imponerade och avgörande
insatser från våra ingenjörer, produktionstekniker, assessmentkonsulter och kundansvariga säljare är Bioservo nu
redo för en bredare kommersiell lansering av vår nya industrihandske. Ett ledord för oss på Bioservo har varit att
utveckla en relevant industrihandske som gör skillnad för operatörer på fabriksgolvet. Arbetet har utförts
metodiskt tillsammans med våra utvecklingspartners, General Motors, Airbus, Eiffage, General Electric och
resultaten av testerna har varit avgörande för utvecklingen av vår nya lronhand® 1.5. Vi har lyssnat på våra kunder
och kommer inom kort presentera en ny version industrihandske som inkluderar genomgripande kundanpassade
förbättringar.

Det är även glädjande att se ett fortsatt ökande globalt intresse för vår teknik från såväl industriella aktörer som
från hälso- och sjukvårdssegmentet. Vi ser lanseringen av lronhand® 1.5 som den huvudsakliga intäktsdrivaren
under 2019, kompletterat med intäkter även från produktnära tjänster som Assessments. Jag är övertygad om att
vi är på rätt väg och står väl rustade för framtiden, med stöd i ett fortsatt ökande globalt intresse för vår teknik.

Kista i april 2019

Petter Bäckgren
VD
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Förva Itningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Bioservo Technologies AB med säte i Stockholm, organisationsnummer
556650-7264, avger härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK.

Verksamheten
Bioservo Technologies (pubi) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med
modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion,
eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets
produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och
sjukvården och som för prevention och ökad effektivitet inom industrin och dess professionella användare. Bolaget
har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat
fordons — och flygindustrin, samt företag verksamma inom bygg/anläggning/infrastruktur.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och
läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Iechnologies är ett svenskt publikt aktiebolag med
huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. Aktien noterades på Nasdaq First North den 22 maj 2017.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Bioservos unika toppmoderna SEMTM-teknologi har tilldelats ett betydande utvecklingsbidrag från EU
kommissionens “Horizon 2020 SME instrument programme”, för små och medelstora företag. Tack vare bolagets
innovativa teknik som hjälper människor med behov av extra greppstyrka och uthållighet för att förebygga,
rehabilitera och öka effektiviteten, har Bioservo tilldelats finansiering med 2,3 miljoner euro under en tvåårspetiod
för fortsatt utveckling av sin mjuka robothandske.

Styrelsen för Bioservo Technologies utsåg Petter Bäckgren till ny VD då Erik Landgren lämnat sin tjänst. Petter har
lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik och diagnostikbranschen och kommer närmast från rollen
som VD för Kibion (tidigare dotterbolag till Orexo).

Bioservo Technologies mottog sin första order avseende leverans och implementering av Ironhand-systemet, värd
cirka 900k SEK. Köpare är en stor internationell biltillverkare. Efter framgångsrika tester och utvärdering av
Bioservos teknik väljer kunden att påbörja implementeringen av Ironhand-systemet i sina fabriker.

En extra bolagsstämma beslutade den 9 oktober 2018 att emittera teckningsoptioner för att inrätta ett
teckningsoptionsprogram för anställda i Bioservo Technologies AB (publ). Programmet har fulltecknats och 385
710 teckningsoptioner har emitterats. VD, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har förvärvat antal
erbjudna teckningsoptioner, i enlighet med stämmans beslut.

Framtidsutsikter

Bioservo Technologies avser att under kommande år fortsätta kommersialisering och utveckling av bolagets
produkter och patenterade teknik inom segmenten industri samt hälso- och sjukvård. Bolaget kommer att skala
upp produktionsprocesserna och öka insatserna avseende marknadsföring och försäljning genom etablering av
globala distributionsavtal och produktionssamarbeten för en fortsatt expansion.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker är en naturlig del av all affärsverksamhet och en viss nivå av risktagande är en förutsättning för ekonomisk
tillväxt. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bioservos riskhantering, men aktiviteter för att hantera dessa
fördelas på samtliga nivåer inom bolaget.

Bioservo utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk och
likviditetsrisk. Bolagets verksamhet handlar i nuläget i huvudsak om att utveckla och kommersialisera ny teknologi.
Utvecklingsarbetet och uppbyggnad av processer för produktion och distribution är därigenom förknippade med
såväl affärsmässiga risker, som att produktutvecklingen försenas eller att kostnaderna blir högre än förväntat eller
förlust av nyckelpersoner i bolaget, som marknadsrisker och regulatoriska risker.

Forskning och utveckling

Bolaget har under året bedrivit forskning och utveckling inom följande områden:

• Vidareutveckling av mekanik, elektronik, textil och mjukvara
• Sensorteknologi med fokus på robusthet och tvättbarhet
• Förbättringar avseende kraftöverföring och komfort i handsken
• Utveckling av system för att insamla data via molntjänst
• Produktionsprocesser och montagemetoder

Utvecklingsinsatsen har kraftigt utökats under året med mål att lansera nya versioner och nya produktfamiljer
baserat på den patenterade SEMTM Teknologin.

Finansiell översikt

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 43,6 procent till 6,7 (4,7) MSEK för verksamhetsåret. Tillväxten har drivits av både
Carbonhand, bolagets nya version av robothandsken för hälso- och sjukvården som lanserades under det andra
kvartalet, och prototypförsäljning av industrihandsken Ironhand inom bolagets samarbetsavtal.

Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 38,2 (30,3) MSEK för verksamhetsåret, motsvarande en ökning om 26,1 procent.
Kostnadsökningen är huvudsakligen relaterad till nyanställningar av personal för att anpassa organisationen inför
pågående expansion då detta kräver uppbyggnad av produktionsprocesser samt en utökad sälj och
marknadsavdelning. Övriga externa kostnader består i huvudsak av investeringar i marknadsföring och
försäljningsrelaterade kostnader.

Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -18,9 (-16,3) MSEK för verksamhetsåret, medan
rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,2 (-18,4) MSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -27,9 (-19,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -3,12 (-2,41) SEK*.

*Justerat för aktiespilt med förhållande 5:1 mars 2017
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Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till -16,9 (-16,3) MSEK.

Periodens kassaflöde minskade till -21,3 (30,3) MSEK. Motsvarande period föregående år tillfördes bolaget en
emissionslikvid om 56,8 MSEK.

Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 31 december 2018 till 50,3 (72,3) MSEK.

Likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 25,6 (46,9) MSEK. Soliditeten uppgick till 79,9 (93,7) procent
vid periodens utgång.

Medarbetare
Antal anställda uppgick per den 31 december 2018 till 29 personer, jämfört med 25 personer vid utgången av
motsvarande period föregående år.

Aktien
Bioservo Technologies AB handlas sedan den 22 maj 2017 på Nasdaq First North under kortnamnet “BIOS”. Antalet
utestående aktier per bokslutsdagen var 8 936 451 (8 936 451) stycken med ett kvotvärde om 0,2 kr.
Genomsnittligt antal aktier* under året var 8 936 451 (8 021 130) stycken. Aktiekursen uppgick per den 31
december 2018 till 10,35 kronor per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde om 92,5 miljoner kronor.

*Justerat för under mars 2017 genomförd aktieuppdelning med förhållande 5:1

Äga rförhå handen
Vid periodens slut hade bolaget cirka 1 500 aktieägare. Bolagets tre största aktieägare var per den 31 december
2018 Tellacq AB med 23,0 procent, Anders Lundmark med 10,2 procent samt Tomas Ward med 5,7 procent.
Bioservos ägarförteckning med de största aktieägarna presenteras på bolagets hemsida.

Teckn ingsoptioner
Per 2018-12-31 finns 449 230 utestående teckningsoptioner. Sammanlagt berättigar teckningsoptionerna till
teckning av totalt 703 310 aktier. Teckningsoptionerna är utgivna dels inom ramen för ett optionsprogram för
nyckelpersoner och anställda i bolaget.

Serie 2010-2014
150 utställda optioner som ger rätt att teckna 15 000 aktier. Detta program har under året makulerats då
lösenpris ej uppnåddes vid löptidens slut.

Serie 2014-201 8
404 utställda optioner som ger rätt att teckna 40 400 aktier. Detta program har under året makulerats då lösenpris
ej uppnåddes vid löptidens slut.

Serie 2015-2019
3 000 utställda optioner som ger rätt att teckna 15 000 aktier. Teckningskursen är 30 SLK per aktie och
teckningsoptionerna kan utnyttjas 1 februari 2019 till 1 mars 2019.

BIOSERVO
Strength far Life



Bioservo Technologies AB 7 (19)
Org.nr 556650-7264

Serie 2016-2023
85 560 utställda optioner som ger rätt att teckna 427 800 aktie varav 25 040 har makulerats under året, återstår
60 520 som ger rätt att 302 600 aktier. Teckningskursen är mellan 23,30 SEK och 43,20 SEK per aktie beroende på
när under teckningsperioden teckningen sker. Teckningsoptionerna kan utnyttjas 25 januari 2017 till 31 december
2023.

Serie 2018-2023
385 710 utställda optioner som ger rätt att teckna 385 710 aktier. Teckningskursen är 30 SEK och kan utnyttjas från
kvartal 1 2023 till 15 december 2023.

Vid fullt utnyttjande av samtliga utställda teckningsoptioner ökar antalet aktier och röster i Bolaget med
703 310 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bioservo Technologies Certified Adviser.

Principer för årsredovisningens upprättande
Räkenskaperna 1 Bioservo Technologies årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut
Bioservo har utökat forsknings- och utvecklingssamarbetet med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas
ledande bygg- och infrastrukturföretag, för att gemensamt utveckla en bionisk arm. Eiffage har 1 samband med
detta lags en första order, värd drygt 900 000 SEK, som en del i utvecklingen av “Ironarm”.

Årsstämma
Bioservo Technologies årsstämma hålls måndagen den 6 maj 2019 klockan 16.00 i bolagets lokaler,
Torshamnsgatan 35, plan 5, Kista. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta 1 årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2019,

• dels senast måndagen den 29 april 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till
Bioservo Iechnologies AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller per e-post till invest@bioservo.com. 1
anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Färvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens
försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som
normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 29 april 2019 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

fa,
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Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling,
utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan.
Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär
kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.bioservo.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Flerårsöversikt

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 6 707 4 672 3 756 3 599 1 606
Resultat efter finansiella poster -22 190 -19 307 -12 599 -9 166 -7 510
Balansomslutning 50 24$ 72 308 38 069 17 663 13 700
Soliditet (¾) 79,9 93,7 79,4 63,3 63,6

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (¾)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Förändring av eget kapital

Aktie- Fond utvecki Överkursfond Balanserat Årets Totalt

kapital ingsutgifter resultat resultat

Beloppvid årets ingång 1787290 7419490 120882393 -43018584 -19306785 67763804

Avsättningfond 1531882 -1531822 0

Nyemission

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: -19 306 785 19 306 785 0
Erhållen teckningsoptions
premie 271436 271436

Årets resultat -27 890 065 -27 890 065

Belopp vid årets utgång 1 787 290 8 951 372 120 882 393 -63 585 815 -27 890 065 40 145 175
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Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

överkursfond 120 882 393
ansamlad förlust -63 585 815
årets förlust -27 890 065

29 406 513

disponeras så att
i ny räkning överföres 29 406 513

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Res u Itaträ kn ng Not 20180101 20170101

1 -2018-12-31 -2017-12-31

Nettoomsättning 6 707 342 4 672 184
Aktiverat arbete för egen räkning 2 814 870 4 762 $96
Övriga rörelseintäkter 2 6 622 374 2 455 700

16144586 11890780

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 601 36$ -2 745 97$
Övriga externa kostnader -11 424 986 -9243 596
Personalkostnader 3 -19 856 490 -16 173 242
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -3 287 069 -2 107 283

-38 169 913 -30 270 099

Rörelseresultat -22 183 329 -18 379 319

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 735 -927 466
-6735 -927466

Resultat efter finansiella poster -22 190 165 -19 306 785

Resultat före skatt -22 190 165 -19 306 785
Skatt på årets resultat -5 700 000 -

Årets resultat -27 890 065 -19 306 785
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Bala nsrä kning Not 2018-12-31 2017-12-31

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsa rbeten och
liknande arbeten 5 13951981 12928226
Patent, varumärken samt liknande rättigheter 6 1 441 547 1 524 827

15 393 528 14 453 053

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 621 377 199 531

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 4 0 5 700 000
Summa anläggningstillgångar 16 014 905 20 352 584

o msättningstil gå nga

Varu lager mm
Råvarorochförnödenheter 2515 183 1151326

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 902 188 2 062 407
Övriga fordringar 861 389 863 865
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 393 301 1 013 339

6156878 3929611

Kassa och bank 25 561 262 46 864 971
Summa omsättningstillgångar 34 233 323 51 955 908

SUMMA TILLGÅNGAR 50248228 72 308 492
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Balansrä kning 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 787 290 1 787 290
Fond för utvecklingsutgifter 8951372 7419419

10 738 662 9 206 780

Fritt eget kapital

Överkursfond 120 882 393 120 882 393
Balanserad vinst eller förlust -63 585 815 -43 018 584
Årets resultat -27 890 065 -19 306 785

29406513 58557024
Summa eget kapital 40 145 175 67 763 804

Kortfristiga skulder
Förskottfrån kunder 4995 4995
Leverantörsskulder 2 222 550 1 910 981
Övriga skulder 689 989 903 171
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 185 520 1 725 541
Summa kortfristiga skulder 10 103 053 4 544 688

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 248 228 72 30$ 492
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Kassaflödesa na lys

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

-22 183 329
3 287 069

-6 735

-18902995

2017-01-01
-2017-12-31

-18 379
2 107
-927

319
283
466

-33 836

-17 233 338

-1 363 857
-2217 268

5 558 365
-16 925 755

-511 515
597 726
845 260

-16 301 867

1 nvesteri ngsverksa m heten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksam heten
Amortering av skuld
Upptagna lån
Nyemission
Em issionskostnader
Erhållna optionspremier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

- -4100000

- 64251384
- -7429791

271436 13298
271 436 52 734 887

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-504 170
-4 145 220
-4 649 390

-216 580
-5 906 893
-6 123 473

Summa per/odens kassaf/öde -21 303 709 30 309 546
Likvida medel vid årets början 46 864 971 16 555 425
Likvida medel vid årets slut 25 561 262 46 864 971
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

lntäktsredovisning
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Närståendetransaktioner
Under året har bolaget betalt 50 TSEK till Cennesy AB som ägs av Hans von Holst (styrelseledamot) avseende
konsulttjänster inom forskning och utveckling, Bolaget har även ersatt de ledamöter som inte bor i Stockholm
för faktiska resekostnader i samband med styrelsemöten. Dessa transaktioner är marknadsmässiga.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Finansiella instrument
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar
nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället.
Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga
skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde.
Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nedskrivningar
redovisas över resultaträkningen.

Ersättning till anställda — pensioner
Bolagets pensionsplaner omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner. 1 avgiftsbestämda planer betalar företaget
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare
förpliktelser. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att erlagd premie
redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

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.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. 1 anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.
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Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar sker linjärt över tillgången beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 5 år
Patent 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier 5 år

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

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

lnkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i
resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. 1
sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på
alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång skiljer sig
från det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen
vilken för närvarande är 22%. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida
skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Offentliga bidrag
Bolaget har sökt och sedan deltagit i ett antal EU finansierade projekt med Europeiska samarbetspartner. 1
dessa projekt erhåller Bioservo kostnadstäckning för 70 alternativt 100% av nedlagda kostnader.
Dessa kostnader består dels av arbetade timmar men även indirekta och direkta kostnader.

Projektens utveckling och budgetuppföljning redovisas löpande till EU.

Offentliga bidragen redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas
och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag betalas ut i förskott och
intäktsförs i takt med utfört arbete som ingår i det specifika projekt som bidraget avser.

Not 2 Offentliga bidrag
1 övriga rörelseintäkter ingår ersättningar som erhållits för de EU finansierade utvecklingsprojekt som bolaget

har deltagit i, med 6 146 214 (2 397 917) kr.
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Not 3 Anställda och personalkostnader

2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 8 5
Män 18 17

26 22

Löner och andra ersättningot samt sociala kostnader

inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar styrelse, VD och ledande
befattningshavare 4 953 885 4 962 867
Löner och andra ersättningar övriga anställda 9 345 773 6 566 511
Sociala kostnader och pensionskostnader 5 017 602 4 115 386
(varav pensionskostnader) 899 299 770 376)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 19 317 260 15 644 764

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 17 % 17 %
Andel män i styrelsen 83 % 83 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 20 % 29 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 80 % 71 %

Personalkostnader om 2 814 870 SEK (4 762 896 SEK) har balanserats som utvecklingskostnader

Med övriga ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören
utgör bolagets ledning. Antalet personer i gruppen är 7 (1). Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår
arvode i enlighet med årsstämman beslut. Nedanstående tabell visar erhållna ersättningar.

Löner och ersättningar till styrelsen
1 de fall styrelsearvode faktureras ingår sociala kostnaden i redovisat belopp.

201$ Befattning Grundlön/ Övriga Pensions Totalt
arvoden ersättningot kostnader

Anders Lundmark Styrelseordförande 200 000 - - 200 000
Tomas Ward Styrelseledamot 80 000 - - 80 000
Martin Gemvik Styrelseledamot 64 000 - - 64 000
Hans Von Holst Styrelseledamot 80 000 - - 80 000
Runar Bjørklund Styrelseledamot 80 000 - - 80 000
Karin Ruiz Styrelseledamot 80 000 - - 80 000
Kunal Pandit Styrelseledamot 16 000 - - 16 000

Erik Landgren VD 1 223 854 - 188 584 1 412 438

Petter Bäckgren VD 571 959 - 99 990 671 949

Övrledande 2558072 - 253924 2811996
befattningshavare

4953885 - 542498 5496383
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2017

Anders Lundmark
Tomas Ward
Martin Gemvik
Hans Von Holst
Runar BjØrklund
Karin Ruiz
Erik Landgren
Övr ledande
befattningshavare

Befattning

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseleda mot
Styrelseleda mot
VD

Grundlön/ Övriga
arvoden ersättningar
195 776 -

66 667
66667 -

66667 -

66667 -

26666 -

1 116 895
3625972 -

5 231 977 230 240

Pensions Totalt
kostnader

- 195 776
- 296 907
- 66667
- 66667
- 66667

26 666
1 347 463
3 841 468

446064 5908281

Not 4 Uppskjuten skatt
Bioservo har bytt princip att inte aktivera uppskjutna skattefordringar förrän bolaget redovisar positiva
skattemässiga överskott. 1 o m detta har den tidigare aktiverade fordran om 5,7 MSEK återförts. Detta har
ingen påverkan på bolagets kassaflöde.

Not 5 Balanserade utgifter för forskningsarbete m.m.

Ingående anskaffningsvärden 19 752 343

3 803 721

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 556 064

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 604 083

Utgående redovisat värde 13 951 981

Immateriella tillgångar innefattar främst aktiverade utvecklingsavgifter för framtagning av den nya produkter.
Aktiveringen sker med arbetade timmar som bas då det är lönekostnader för utvecklingsavdelningen som
aktiveras.

230 240

230 568
215 496

Inköp

2018-12-31 2017-12-31

-6 824 117

-2 779 966

14 407 447

5344896

19 752 343

-4 802 340

-2 021 777

-6 824 117

12 928 226
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Not 6 Patent, varumärken m.m.

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 007 221 1 445 223
Inköp 341499 561998
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 348 720 2 007 221

Ingående avskrivningar -482 394 -413 936
Årets avskrivningar -424 779 -68 458
Utgående ackumulerade avskrivningar -907 173 -482 394

Utgående redovisat värde 1 441 547 1 524 827

Not 7 Inventarier

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 216 580 69 721

Inköp 504170 216580

Försäljningar/utrangeringar
- -69 701

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 720 750 216 580

Ingående avskrivningar -17 049 -69 721

Försäljningar/utrangeringar - 69 721

Årets avskrivningar -82 324 -17 049

Utgående ackumulerade avskrivningar -99 373 --17 049

Utgående redovisat värde 621 377 199 531

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bioservo har utökat forsknings- och utvecklingssamarbetet med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av
Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag, för att gemensamt utveckla en bionisk arm. Eiffage har
samband med detta lagt en första order, värd drygt 900 TKR. Målet med “Ironarm” är att avsevärt minska
risken för belastningsskador som kan orsakas av manuella och repetitiva arbetsuppgifter.



Bioservo Technologies AB
Org.nr 556650-7264

19 (19)

Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

KunPB1
Styrelseledamot

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats lO april 2019

/AtAnna Stenberg
Auktoriserad revisor

SI

Styrelseordförande
1)1/t VVc//

Tomas Ward
Step1 damot

Styrelsel amot

Hans Von Hoist
Styrelseledamot

Karin Rui
Styrelseledamot

Petter Bäckgren
Verkställande Direktör
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Bioservo Technologies AB
Org. nr 556650-7264

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bioservo
Technologies AB för år 2018. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 4— 19 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Bioservo Technologies A3:s finansiella ställning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningstagen.
förval tningsberättel sen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Jag tillstyrker därför att botagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Grundfor uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt international Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Bioservo Technologies AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 2 — 3. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

1 samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verksidttande 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 cm 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

Mina 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 mina 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 jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag 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 mina 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.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är Lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten
i den interna kontrollen.

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

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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.

Praxity
MEMBER.

OLUSAI ALLIANCE OF
INOEPENDENT HEMS
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Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningcn.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet fdr revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens ptanerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten R5r den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Bioservo Technologies AB för år 2018 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grundfdr uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till Bioservo Technologies AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina 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.
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Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
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:

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

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebotagslagen.

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
aktiebolagstagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag 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 räkenskapema. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga fi5r verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagsiagen.
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Anna Stenberg
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