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Arsredovisning
Double Bond Pharmaceutical Int. AB (publ)
556991-6082
Styrelsen och verkstallande direktOren for Double Bond Pharmaceutical Int. AB (publ) far harmed lairma
sin redogiirelse for bolagets utveckling under rakenskapsaret 2016-01-01 - 2016-12-31
Om inte annat sarskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
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FORVALTNINGSBERATTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
Bolaget bedriver verksamhet inom medicinteknik, lakemedel.
Foretaget har sitt sate i Uppsala.
Vasentliga handelser
Under rakenskapsaret har bolaget genomfort en nyemission pa totalt 9.338.998 kr. Dar 207.333 kr tillfordes aktiekapital
och resten 9.131.465 kr tillfordes bolagets overkursfond.
Under aret har bolaget lamnat ett ovillkorat aktieagartillskott pa 7.000.000 kr till dotterbolaget Double Bond
Pharmaceuticals AB.
Under rakenskapsaret har det beslutats am en riktad nyemission som registreras efter rakenskapsarets utgang om totalt
3.003.135 kr varav 2.981.085,55 kr kommer att tillforas overkursfond. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket
2017-01-31.
Bolaget har under rakenskapsaret andrat sitt sate fran Stockholm till Uppsala.
Verksamheten i det rorelsedrivande dotterbolaget Double Bond Pharmaceuticals är kapitalintensiv och bolaget kommer
att behova kontinuerlig finansiering f6r att kunna fortsatta verksamheten i enlighet med bolagets verksamhetsplan.
Finansiering kommer att ske med hjalp av villkorade aktieagartillskott fran moderbolaget. Styrelsen beciorner att
befintliga likvida medel racker for att sakerstalla fortsatt verksamhet fram till och med andra kvartalet 2017. Styrelsen
planerar darefter for ny finansiering genom partneravtal eller nyemission eller en kombination av dessa.
Efter rakenskapsarets utgang har bolaget ingatt avtal med N.N Alexander National Cancer Centre of Belarus avseende
anvandning av Temodex.
Temodex, lakemedelskandidat mot hjarncancer, har fatt mycket bra resultat efter avslutad fOrsta MGMT undersokning.
Antal aktier
Det totala antalet aktier i bolaget uppgar till 16.602.666 varav 1.000.000 ar A-aktier (tio roster per aktie) och 15.602.666
är B-aktier (en rbst per aktie). A-aktien är inte noterad. B-aktien ár noterad yid Aktietorget.
SI-Studio AB innehar samtliga 1.000.000 A-aktier vilka representerar 39,06 procent av rosterna samt 6.650.000 B-aktier
vilka representerar 25,97 procent av rosterna. Detta innebar att SI-Studio AB per den 31 december 2016 representerar
65,03 procent av rOsterna och 46,08 procent av det totala antalet aktier. SI-Studio AB ags huvudsakligen av Igor Lokot.
Kassaflociesanalys
Bolaget upprattar inte nagon kassaflodesaanlys med stod av ARL 2 kap 1 4.
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FLERARSOVERSIKT
Beloppen i flerarstiversikten är angivna i tusental kronor om irite annat anges.
1601-1612

1411-1512

Resultat efter finansiella poster

-1 400

-1 540

Balansomslutning

18 232

8 052

98

99

Totalt

Soliditet %

FORANDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital
Belopp vid Srets ingang

622 600

overkurs-

Balanserat

Arets

fond

resultat

resultat
-1 539 680

8 858 400

7 941 320

Resultatdisposition enligt bolagsstamman:
-1 539 680

Balanseras i ny rakning
Nyemission
Ej registrerad nyemission

207 533

9 131 465

22 049

2 981 086

852 182

20 970 951

-2 542 536

-1 399 591

-1 399 591

-1 399 591

17 881 006

RESULTATDISPOSITION
Medel att disponera:
Balanserat resultat

-2 542 536

overkursfond

17 989 865

Arets resultat

-1 399 591

Summa

14 047 738

Forslag till disposition:
Balanseras i fly rakning

14 047 738

Summa

14 047 738

0
8 336 142
3 003 135

Arets resultat
Belopp vid arets utgang

1 539 680

-1 002 856

Bolagets resultat och stallning framgar av efterfOljande resultat- och balansrakning med rioter.
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RESULTATRAKNING

1

Rorelsekostnader
InkOpta tjanster och varor

2016-01-01
2016-12-31

2014-11-21
2015-12-31

0

Ovriga externa kostnader

2

-59910
-1 313 130

-1 538 650

Personalkostnader

3

-26 487

-1 030

-23

Summa rorelsekostnader

-1 399 550

0
-1 539 680

Rongseresuttat

-1 399 550

-1 539 680

Ovriga rorelsekostnader

Finansiella poster
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter

4

Rantekostnader och liknande resultatposter

-45

0

Summa finansiella poster

-41

0

Resultat efter finansiella poster

-1 399 591

-1 539 680

Resultat fore skatt

-1 399 591

-1 539 680

Arets resultat

-1 399 591

-1 539 680
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BALANSRAKNING

1

2016-12-31

2015-12-31

12 907 500

5 907 SOO

Summa finansiella anlaggningstillgangar

12 907 500

5 907 500

Summa anlaggningstillgangar

12 907 500

5 907 500

T1LLGANGAR
Anlaggningstillgangar
Finansiella anlaggningstillgangar
Andelar i koncernforetag

4

Omsattningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Ovriga fordringar
FOrutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

5

504

0

110 048

56 250

110 552

56 250

Kassa och bank
Kassa och bank

5 214 427

2 088 613

Summa kassa och bank

5 214 427

2 088 613

Summa omsattningstillgangar

5 324 979

2 144 863

18 232 479

8 052 363

SUMMA TILLGANGAR

6(9)

Double Bond Pharmaceutical Int. AB (publ)
556991-6082

2016-12-31

2015-12-31

830 133

622 600

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

6

Ej registrerat aktiekapital

3 003 135

Summa bundet eget kapital

3 833 268

622 600

overkursfond

17 989 865

8 858 400

Balanserat resultat

-2 542 536

0

Arets resultat

-1 399 591

-1 539 680

Summa fritt eget kapital

14 047 738

7 318 720

17 881 006

7 941 320

60 483

0

223 312

45 143

2 678
65 000

900
65 000

351 473

111 043

18 232 479

8 052 363

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skulder till koncernfOretag
Ovriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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NOTER
Not 1

ALLMANNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och viirderingsprinciper

VaIt regelverk
Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Arsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Tillampade principer är oforandrade jamfort med foregaende ar.
De viktigaste redovisning- och varderingsprinciperna som har anyants vid upprattade av arsredovisningen
sammanfattas nedan:

Andelar i koncernforetag
Andelar i koncernforetag varderas till anskaffningsvardet, lamnade aktieagartillskott samt eventuellt minskat med
nedskrivningar. Eventuella utdelningar fran dotterbolag redovisas som en intakt
Aktieagartillskott
Lamnade aktieagartillskott redovisas som en okning av vardet pa andelarna.
Nedskrivning av finansiell anlaggningstillgang
Per varje balansdag bedomer foretaget om det finns indikationer pa nedskrivningsbehov. Bedomningen gars
individuellt post for post.
Fordringar och skulder i utlandsk valuta
Monetara poster i utlandsk valuta raknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som uppkommer
redovisas i resultatrakningen.
Likvida medel
Likvida medel bestar av disponibla tillgodohavanden hos banken.
Nyckeltalsdefinitioner
Nedan definieras nyckeltalen i forvaltningsberattelsens flerarstiversikt.
Soliditet = Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Ersattning till revisorer

2016

2014/2015

Revisionsuppdrag

87 500

40 000

Summa

87 500

40 000

Not 2
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2016

2014/2015

Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare

87 500

0

rotala loner och andra ersattningar

87 500

0

Sociala kostnader

25 515

0

0

0

113 015

0

Not 3

Personal

Loner och andra ersottningar

(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande)
Totala loner, andra ersOttningar, sociala kostnader samt pensioner

Keinsfordelning i fOretagets styrelse
4

Man

Not 4

Andelar i koncernforetag

Ingaende anskaffningsvarden

2016-12-31

2015-12-31

5 907 500

0

Fortindringar av anskaffningsveirden
0

407 500

7 000 000

5 500 000

Utgaende anskaffningsvarden

12 907 500

5 907 500

Redovisat varde

12 907 500

5 907 500

Inkop
Ovillkorat aktieagartillskott

Dotterforetag

Org.nr

Sate

556959-2982

Uppsala

Double Bond Pharmaceuticals
AB
Antal andelar
Eget kapital
Arets resultat
Kapitalandel
ROstrattsandel
Redovisat varde

Not 5

Forutbetalda kostnader och upplupna intalcter

50 000

50 000

2 897 126

2 837 758

-6 940 631

-3 326 768

100

100

100

100

12 907 500

5 907 500

2016-12-31

2015-12-31

Forutbetalda kostnader

110 048

56 250

Summa forutbetalda kostnader och upplupna intakter

110 048

56 250

Double Bond Pharmaceutical Int. AB (publ)
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Not 6
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Aktier

Aktiekapitalet bestar av 16 602 666 St aktier fordelade pa A och B-aktier. Antal A-aktier uppgar till 1 000 000 stycken
och B-aktier till 15 602 666 stycken.
Kvotvardet far aktierna är 0,05 kr.

Not 7

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

Beraknat bokslutsarvode

2016-12-31

2015-12-31

25 000

25 000

Beraknat revisionsarvode

40 000

40 000

Summa upplupna kostnader och forutbetalda intakter

65 000

65 000

2016-12-31

2015-12-31

50 000

50 000

Not 8

Eventualforpliktelser

Garantiataganden, ekonomiska ataganden eller andra forpliktelser som
inte har tagits upp i balansrakningen
Foretaget har aven en direkt sakerhet om 45 650 kr for den lamnade betalningsgarantin.

UNDERSKRIFTER
Uppsala 2017- 04-13

Igor Lokot

Per Stalhandske

VD

Styrelseordforande

Lars Thomander

Sergey Yanitsky

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Var revisionsberattelse har lamnats 2017- (j4-13
Grant Thornton S de AB

Thomas Lindgr
Huvudansvarig ton

00 GrantThornton

REVISIONSBERATTELSE
Till bolagsstamman i Double Bond Pharmaceutical International AB (pub!)
Org.nr. 556991-6082

Uttalanden

och att anvanda antagandet om fortsatt drift Antagandet om fortsatt
drift tillampas dock inte om styrelsen och verkstallande direktoren
avser att likvidera bolaget, upphora med verksamheten eller inte bar
nigot realistiskt altemativ till an Ora nigot av detta.

Vi hat utfort en revision av irsredovisningen for Double Bond
Pharmaceutical International AB (pube for It 2016.

Revlsorns ansvar

Rapport om Arsredovisningen

Vita mu at att uppni en rimlig grad av sakerhet om huruvida
irsredovisningen sore helhet inte innehiller nigra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att
lanma en revisionsberattelse som innehiller vita uttalanden. Rirnlig
sakerhet at en hog grad av sakerhet, men at ingest garand for an en
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Svcs.* alltid
kommer an upptacka en vasentlig felaktighet urn en sidan finns.
Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller fel och anses
vara vasentfiga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas
piverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i
irsredovisningen.

Enligt vat uppfaturing hat irsredovisningen upprattats i enlighet med
irsredovisningslagen och get en i alla vasentliga avseenden rattvisande
bild av Double Bond Pharmaceutical International All (pubes
finansiella staking per den 31 december 2016 och av dess finansiella
resultat for iret enligt irsredovisningslagen. Forvalmingsberattelsen at
fOrenlig med irsredovisningens ovriga delar.
Vi tillstyrker dad& an bolagsstamman faststaller resultatrakningen
och balansrakningen.
Grund for uttalanden

Vi has utfort revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs narmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi at
oberoende i forhillande till Double Bond Pharmaceutical
International AB (pub') enligt god revisorssed i Sverige och hat i
orrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdrime
och bar en professionellt skeptisk installning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i
irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegendigheter eller pi fel,
utformar och utfor granskningsitgarder bland annat utifrin dessa
risker och inhamtar revisionsbevis som It tullrIckliga Deb
andamilsenliga for att utgora en grund for vita uttalanden. Risken for
att inte upptacka en vasendig felaktighet till foljd av oegentligheter It
hogre an for en vasendig felaktighet som beror pi fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller isidosattande av
intern kontroll.

Vi anser an de revisionsbevis vi hat inhamtat It tilkackliga och
andamilsenliga som grund for vita uttalanden.
Vasentlig osakerhetsfaktor avseende antagandet
om fortsatt drift

Utan att det piverkar vira uttalanden ovan viii vi lista
uppmarksamheten pi forvaltningsberattelsen av villten framgir an det
kravs sty finansiering for att sakerstalla fortsatt drift under 2017. Om
styrelsens planer pi sty frnansiering inte realiseras finns det vasentliga
osakerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets
fomilga an fortsatta verksamheten.

• skaffar vi oss en forstielse av den del av bolagets interna kontroll
som hat betydelse for viz revision for att utforma granskningsitgarder
som at lampliga med hansyn till omstindighetema, men inte for an
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands
och rimligheten i styrelsens och verkstalLande direktorens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

ovriga upplysningar
Revisionen av irsredovisningen for It 2014-11-21 — 2015-12-31 hat
utfOrts av en annan revisor som ramnat en revisionsberattelse daterad
15 april 2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om
irsredovisningert
Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar

Det at styrelsen och verkstillande threktoren som hat ansvaret for att
irsredovisaingen upprattas och att den get en rattvisande bild enligt
irsredovisningslagest Styrelsen och verkstallande direktOren ansvarar
aven for den intema kontroll som de bedomer It nodvandig for att
uppratta en irsredovisning som inte innehiller nigra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.
Vid upprattandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkstallande ditektoren for bedomningen av bolagets formiga att
fortsatta verksamheten. De upplyser, star slat tillampligt, om
fOrhillanden som kan piverka formigan att fortsatta verksamheten

• drar vi en slutsats om lampligheten i an styrelsen och verkstallande
direktOren anvander antagandet out fortsatt drift vid upprattandet av
irsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de inhanitade
revisionsbevisen, om huruvida det ftruis flagon vasendig
osakerhetsfaktor som avser sidana handelser eller forhillanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets formiga att fortsatta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det Finns en vasentlig
osakerhetsfaktor, relate vii revisionsberattelsen fasta
uppmarksamheten pi upplysningarna i irsredovisningen om den
vasendiga osakerhetsfaktom eller, om sidana upplysningar at
otillracidiga, modifiers uttalandet om irsredovisningen. Vita slutsatser
baseras pi de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for
revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller forhillanden
Ora art err bolag inte langre kan fortsatta verksamheten.
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• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och
innehillet i irsredovisningen, daribland upplysningama, och om
irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och
handelserna pi ett satt som get en rattvisande bild.
Vi miste infonnera styrelsen om an annat revisionens planerade
omfatming och inriktning samt tidpunkten for den. Vi miste ocksi
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland
de betydande blister i den inter= kontrollen som vi identifierat

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar

Uttalanden
Univer vir revision av irsredovisningen hat vi Ives utfort en revision
av styrelsens och verkstallande direktorens forvaltning for Double
Bond Pharmaceutical International AB (publ) fork 2016 saint av
forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander vi
professionellt omdome och hat en professionellt skeptisk installning
under hela revisionen. Granskningen av forvaltoingen och forslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig framst pi
revisionen av rakenskapema. Villta tillkommande granskningsitgarder
som utfors baseras pi vir professionella bedomning med
utgingspunkt i risk och vasendighet Det innebar att vi fokuserar
granskningen pi sidana itgarder, omriden och forhillanden som It
vasentliga for verksamheten och dar avsteg och overtradelser skulle ha
sarskild betydelse for bolagets situation. Vi gir igenom och prOvar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgirder och andra
forhillanden som It relevanta for virt uttalande om ansvarsfrihet.
Sum underlag for virt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner
betraffande bolagets vinst eller forlust hat vi granskat om forslaget It
forenligt med aktieibolagslagen.
Uppsala den IS

Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt fOrslaget i
forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter och
verksallande direktoren ansvarsfrihet for rakenskapsiret
Grund for uttalanden
Vi hat utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar
Vi at
enligt denna beskrivs narmare i avsnittet "Revisoms
oberoende i forhillande till Double Bond Pharmaceutical
International AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och hat i
ovrigt fullgjort vitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi hat inhamtat at tillrackliga och
andamilsenliga som grtmd for vira uttalanden.
Styrelsens och verkstillande direktorens ansvar
Dct at styrclsen som hat ansvaret for forslaget till dispositioner
betraffande bolagets vinst eller forlust Vid forslag till utdekiing
innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen at
forsvarlig med hansyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker staller pi storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviclitet och staining i ovrigt.
Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningen av
bolagets angelagertheter. Detta innefattar bland annat att fordopande
bedinna bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation at utformad sá att bokforingen, medelsforvaltningen och
bolagets ekonorniska angela,genheter i ovrigt kontrolleras pi ett
betryggande satt Den verkstallande direktoren ska skota den lopande
forvalmingen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidtm dc itgarder som at nodvandiga for att bolagets bokforing
ska fullgiiras i overensstammelse med lag och for att
medelsforvalmingen ska skotas pi ett betryggande
Revisorns ansvar
Via mil betraffande revisionen av forvaltningen, och dar
. rned vitt
uttalande om ansvarsfrihet, at att inhamta revisionsbevis for att med
en rimlig grad av sakerhet kunna beckima om futon styrelseledamot
eller verkstillande &facto= i nigot vasentligt avseende:
• foretagit nigon itgard eller gjort sig skyldig till flagon fOrsummelse
som Iran foranleda ersattaingsskyldighet mot bolaget, eller
• pi nigot annat satt handlat i stud med aktiebolagslagen,
irsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Virt mil betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller liking, och dirmed virt uttalande om detta, at att
med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget as forenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig sakerhet at en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptacka itgarder eller forsummelser som kan foranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner
av bolagets vinst eller forlust ince at forenligt med aktiebolagslagen.
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