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Conpharm står starkt.
I en föränderlig värld står Conpharm starkt trots vissa  
motgångar under 2012. Med tillförsikt tittar vi framåt  
under 2013 från en stabil grund.

conpharm har just avslutat sitt tjugofemte verksamhetsår, och i samband med 
det tillträdde undertecknad som verkställande direktör. Jag vill passa på att tacka alla 
medarbetare, samarbetspartners, aktieägare och övriga intressenter för det positiva 
bemötandet, vilket i hög grad har underlättat mitt arbete.

Så här en bit in på 2013 blir jag allt mer övertygad om den potential som finns i bolaget 
inför framtiden. Conpharm står stabilt med en mycket god likviditet trots de svårigheter 
som bolaget har haft historiskt. Under 2012 meddelande samarbetspartnern Meda att 
försöken att försöka få Reumacon till ett registrerat läkemedel hade avbrutits, då testerna 

inte gett önskat resultat. Läkemedlet har varit en stor del av  
Conpharms verksamhet, och trots att forsknings- och ut- 

vecklingskostnaderna med Reumacon genom samarbets-
avtalet inte fullt ut har påverkat bolagets resultat så har 
fokus alltsedan dess legat på intäktssidan. Det pågår också 

en strategisk översyn av läkemedelsverksamheten i syfte 
att förbättra kassaflödet.

Inför framtiden har Conpharm annonserat avsikten  att 
komplettera tidigare gjorda investeringar inom life science-
området med investeringar inom fastighetsbranschen. 

Syftet med satsningen är att ge bolaget en 
verksamhet med stabila kassaflöden.  
Vi tar ett helhetsgrepp och uvecklar-
strategiskt hållbara lösningar för att 
kunna bedriva verksamheten effektivt.  
Vi agerar alltid med våra aktieägares  
bästa för ögonen. Styrelsen innehar  
relevant expertis, integritet, omdöme  
och starkt engagemang för verk-
samheten, vilket är en avgörande 
faktor för framgång. Över tid 
kommer detta att göra det möjligt  
för oss att skapa en attraktiv  

totalavkastning för våra aktieägare. Alla investeringar sker med långsiktighet för ögonen  
för att skapa affärsrelationer som bygger på tillit och förtroende.
 
 
 
 
 
 
 

Inför kommande verksamhetsår ser jag att Conpharm har goda möjligheter att både växa  
och stärka lönsamheten. De förslag på förändringar som ligger inför årsstämman ger de  
möjligheter som bolaget behöver för att kunna utvecklas och skapa värde för aktieägarna.  
Vi står redo att bryta den negativa omsättnings- och lönsamhetstrend som bolaget har haft. 
Tack vare vårt nätverk har vi en kompetensplattform som vilar på en tvärvetenskaplig 
bas, vilket gör att vi kan fokusera på att vara adaptiva och verksamhetsanpassade i en 
föränderlig omvärld. Med detta som utgångspunkt känner jag en stark tilltro till framtiden, 
och vårt nästa verksamhetsår!

Jakob Österberg
Verkställande direktör
compharm ab
uppsala 2013

Jakob Österberg, vd

VD-KOMMENTAR

››Conpharm står stabilt med en  
mycket god likviditet trots de svårigheter  

som bolaget har haft historiskt. ‹‹
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten
Conpharm etablerades 1987 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedels-
området med specialisering på projekt där den aktiva substansen baserades på extrakt 
av växten Podophyllum. Två projekt drevs parallellt – utveckling av ett läkemedel för 
anogenitala vårtor (Wartec) samt ett läkemedel för reumatoid artrit (Reumacon). Tidigt 
slöts ett samarbetsavtal med det schweiziska bolaget Analytecon S.A som tillverkar den 
aktiva substansen till Conpharms produkter. Wartec blev ett registrerat läkemedel och 
de globala rättigheterna (med undantag av usa) förvärvades av det amerikanska bolaget 
Stiefel Inc. I usa marknadsförs produkten under namnet Podofilox av Perrigo Company. 

I november 1997 introducerades Conpharm på Aktietorget. Sommaren 2001 träffades ett 
avtal med Meda som innebar att inriktningen på Conpharms verksamhet ändrades från 
att vara ett utvecklingsbolag av läkemedel till att förvalta de värden som finns i bolaget.  
Medaavtalet gick ut på att Meda skall slutföra och finansiera utvecklingen av Reumacon 
för behandling av reumatoid artrit och sedan ombesörja att produkten registreras och 
marknadsförs i större delen av världen. Sedan avtalet med Meda ingicks, fokuserades 
Conpharms verksamhet på att begränsa kostnader och maximera intäkterna av bolagets 
andra produkt: Wartec/Podofilox. Detta för att kunna balansera kostnader och intäkter 
i avvaktan på att Reumacon, som ansågs ha en större marknadspotential än Wartec /
Podofilox, skulle lanseras. 

reumacon. Meda ab har ansvarat för att genomföra de studier som skulle ligga till 
grund för en registrering av Reumacon. Projektet har avbrutits då det inte har gått att 
lösa problemet att ge försöksdjur tillräckligt hög dos av den aktiva substansen. Vidare 
har det visat sig svårt att säkerställa leverans av råvara. Det har därför uppstått en bety-
dande osäkerhet huruvida Reumacon kommer att kunna bli ett läkemedel.

podofilox. I usa lanserades Podofilox, ett medel mot anogenitala vårtor, av Paddock  
Laboratories Inc. Avtalet med Paddock innebar att Conpharm erhöll royalty på försälj-
ningen och inkomst från försäljning av råvara. I januari 2011 meddelades att Paddock 
har köpts upp av ett amerikanskt generikaföretag, Perrigo Company som nu marknadsför 
Podofilox. Försäljningen av Poddofilox har minskat kraftigt sedan Perrigo övertog 
produkten vilket resulterat i låga royaltyintäkter och att ingen leverans av råvara skett 
under 2012. Därtill har usas läkemedelsverk, fda, annonserat införande av nya avgifter 
för tillsyn hos tillverkaren vilket riskerar att göra produkten olönsam. Avtalet med  
Perrigo löper ett år i taget med sex månaders uppsägningstid.

försäljning. Intäkterna under 2012 bestod av royalty av försäljningen av Podofilox 
samt en engångsintäkt från Meda. 

övrigt. Då möjligheterna att utveckla Reumacon till ett registrerat läkemedel försämrats  
och att inkomsterna från Podofilox minskat radikalt, samtidigt som kostnaderna kvarstod  
oförändrade, föreslog styrelsen i slutet av året att bolaget skulle likvideras och att kvar-
stående medel delas ut till aktieägarna. En ny större aktieägare såg dock möjligheter att 

driva bolaget vidare med förändrad verksamhet. På en extra bolagstämma i december 
fick denna linje en majoritet.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Den 2 januari 2013 utsågs Jakob Österberg till ny verkställande direktör i samband med 
att tidigare VDn Claes Handin trädde i pension. Vid extra bolagsstämma den 8 januari 
2013 valdes en ny styrelse bestående av Carl-Magnus Adolfsson (omval), Kent Olsson 
(omval), Jakob Österberg (nyval) och Peter Hamnebo (ordförande, nyval).

Styrelsen har beslutat att under förutsättning av årsstämmans godkännande bredda bolagets  
verksamhet till att också innefatta fastighetsförvaltning. En strategisk översyn av den 
befintliga läkemedelsverksamheten har inletts. Under förutsättning av årsstämmans god-
kännande av verksamhetsbreddningen avser styrelsen att besluta att bolaget ska genomgå  
en ny noteringsprövning för att söka åternotering på Aktietorgets ordinarie lista. Satsningen 
på fastigheter syftar till att ge bolaget en verksamhet med stabilt kassaflöden

Resultat och ställning
Intäkterna under 2012 uppgick till 0,8 (1,1) mkr. Resultatet efter avskrivningar och finan-
siella poster blev -647 (-118) tkr.

2008 2009 2010 2011 2012

Intäkter, mkr 2,3 2,5 1,6  1,1 0,8

Resultat efter finansiella poster, mkr 0,8 0,8  0,2 -0,1  -0,6

Balansomslutning, mkr 6,6 7,3 7,5 7,5  6,9

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar, mkr 5,9 6,6  6,9 6,7 6,2

Soliditet (%) 94,4 96,9 96,9 95,2 93,8

Medelantal anställda 1 1 1 1 1

Ägarförhållanden och aktiehandel
Conpharm ab är noterat på Aktietorget sedan 1997. Aktiekapitalet uppgick per den  
31 december 2012 till 1 128 497 kronor och antalet aktier till 5 074 598 a-aktier och  
6 210 372 b-aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor vardera. Röstvärdet är 10 för  
a-aktien och 1 för b-aktien. Antalet registrerade aktieägare var vid årsskiftet ca 1 150. 

Handeln med b-aktier är livaktig och under 2012 omsattes 1 143 218 aktier, motsvarande 
drygt 18 % av aktiestocken. Handeln med a-aktier är betydligt mer sporadisk och aktien 
omsattes endast under 52 handelsdagar under året. Totalt omsattes 316 117 a-aktier.

Conpharm ab har inte lämnat någon utdelning sedan bolaget bildades. 
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Tio största ägarna Innehav % Röster %

Stiftelsen Industrifonden 13,57 2,69

Lackarebäck Holding AB 12,99 23,72

CM Adolfsson 10,16 13,87

T Tonicton 8,56 4,80

SEB Private Bank  6,20 10,85

Stena Sessan Rederi AB  3,54 4,83

SIX SIS AG W81MY 3,04 0,60

J Bengtsson  2,81 5,56

K Olsson 2,62 2,07

P Hamnebo 2,20 0,44

Ägarstruktur 
Innehav aktier Ägare Innehav % Röster %

1-500 531 0,99 0,97

501-1000  222 1,70 1,61

1001-5000  231 5,06 4,26

5001-10000  68  4,69 3,73

10001-15000  19 2,19 1,95

15001-20000  11 1,82 1,39

20001-  49 83,54 86,09

Källa: Euroclear per 28 december 2012

Conpharm A Conpharm B

Innehav 
2012–12–31

Förändring  
under året

Innehav  
2012–12–31

Förändring  
under året

Tomas Matsson 0 0 0 0

Närstående 0 0 10 000 0

Evert Wallström 0 -1 001 0

Närstående 0 -311 200  -1 471

Kent Olsson 98 000 0 198 000 0

Närstående 196 200 0 762 000 0

Carl-Magnus Adolfsson 750 470 0 396 566 0

Närstående 0 0 0 0

Jonas Brambeck 0 0 0 0

Närstående 0 0 0 0

Sten Dahlgren 0 0 0 0

Närstående 0 0 0 0

Claes Handin 0 0 0 0

Närstående 0 0 0 0

Noter:

1. Som närstående räknas make/sambo till insynspersonen, hemmavarande barn under 18 år, andra närstående om de har 
gemensamt hushåll med insynspersonen sedan minst ett år, juridisk person (svensk eller utländsk) i vilken insynspersonen  
och/eller en eller flera närstående har ekonomisk andel, ägar- eller röstandel på sammanlagt tio procent eller mer,  
kapitalförsäkring eller liknande i vilken insynspersonen och/eller en eller flera närstående har ekonomiskt intresse.

2. Tomas Matsson, Evert Wallström, Jonas Brambeck, Sten Dahlgren och Claes Handin lämnade styrelsen den 8 januari 
2013 och upphörde samtidigt att vara insynspersoner. 

3. Jakob Österberg utsågs den 2 januari till VD (och valdes sedermera också till styrelseledamot) och har anmält ett 

insynsinnehav om 19 347 a-aktier för egen del samt för närstående 1 338 090 a-aktier och 69 147 b-aktier.

4. Peter Hamnebo valdes den 8 januari till styrelseledamot och har insynsanmält ett innehav för egen del om 264 500 b-aktier. 

5. Källa: Aktietorgets insynsregister.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
marknadsrisk. Conpharms nuvarande intäkter (royalty och råvaruförsäljning) kommer 
från Perrigo Company. Kontraktet med löper numera med ett år i taget.

risk beträffande reumacon projektet. Utvecklingen av projektet har avbrutits 
då det inte har gått att lösa problemet att ge försöksdjur tillräckligt hög dos av den aktiva  
substansen. Vidare har det visat sig svårt att säkerställa leverans av råvara. Det har därför 
uppstått en betydande osäkerhet huruvida Reumacon kommer att kunna bli ett läkemedel,  
och därmed finns en osäkerhet i vilken mån projektet kommer att kunna generera något 
värde för aktieägarna.

Beträffande finansiella risker hänvisas till  

Styrelsens arbete
Conpharms styrelse bestod under verksamhetsåret av sju ledamöter. Verkställande  
direktören ingår i styrelsen. Conpharms styrelse har en arbetsordning för styrelsen  
som följer aktiebolagslagen med avseende på arbetsfördelning och rapportering. Utöver 
det konstituerande sammanträdet har styrelsen under året hållit fem sammanträden.

Svensk kod för bolagsstyrning är inte tillämplig för bolagets del.

Nomineringskommitté
Vid extra bolagsstämma den 8 januari 2013 utsågs P Hamnebo (sammankallande), 
C-M Adolfsson och F Österberg till nomineringskommitté inför årsstämman 2013.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
 

Beträffande det redovisade resultatet för räkenskapsåret och ställningen per 2012-12-31 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, förändringar 
i eget kapital jämte noter till dessa. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals 
kronor (tkr).

Balanserad vinst 3 740 906 kr

Årets resultat -646 996 kr

3 093 910 kr

i ny räkning överförs 3 093 910 kr

3 093 910 kr

7NOT
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ÅRET I SIFFROR

NOT 2012 2011

Nettoomsättning 1 750 837

Licens- och royaltyintäkter 57 247

807 1 084

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -130 -69

Övriga externa kostnader 3 -732 -588

Personalkostnader 2 - 675 - 663

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 4 0 0

Övriga rörelse kostnader 0 0

-1 537 -1 320

Rörelseresultat -730 -236

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 83 118

83 118

Resultat före skatt -647 -118

Skatt på årets resultat 5 0 0

Årets resultat  - 647  -118 

Genomsnittligt antal aktier 11 284 970 11 284 970

Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,01

NOT 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 4 - -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

 Kundfordringar 7 750 750

 Övriga fordringar 0 0

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43 79

793 829

Kortfristiga placeringar

 Kortfristiga placeringar 7 0 1 989

0 1 989

Kassa och bank 7 6 151  4 701

Summa omsättningstillgångar 6 944 7 519

Summa tillgångar 6 944 7 519

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 6

Bundet eget kapital

 Aktiekapital 1 129 1 129

 Reservfond 2 289 2 289

3 418 3 418

Fritt eget kapital

 Balanserat resultat 3 741 3 859

 Årets resultat -647 -118

3 094 3 741

Summa eget kapital 6 512 7 159

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 65 14

Övriga skulder 151 162

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 216 184

Summa kortfristiga skulder 432 360

Summa eget kapital och skulder 6 944 7 519

Ställda säkerheter  Inga  Inga

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga

Resultaträkning

Balansräkning



1514 conpharm ab (publ) – årsredovisning för räkenskapsåret 2012conpharm ab (publ) – årsredovisning för räkenskapsåret 2012

2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -647 -118

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -647 -118

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga placeringar 1 989 1996

Förändring av fordringar  36 -179

Förändring av skulder 72 125

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 450 1 824

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 1 450 1 824

Likvida medel vid årets början 4 701 2 877

Likvida medel vid årets slut 6 151 4 701

Kassaflödesanalys

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Reservfond
Fritt  

eget kapital
Summa  

eget kapital

Eget kapital  
31 december 2010 1 129 2 289 3 859 7 277

Årets resultat - - -118 -118

Eget kapital  
31 december 2011 1 129 2 289 3 741 7 159

Årets resultat - - -647 -647

Eget kapital  
31 december 2012 1 129 2 289 3 094 6 152
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar.

Finansiella instrument
finansiella tillgångar. De finansiella tillgångar som finns och nyttjas i bolaget 
är kortfristiga placeringar, likvida medel och kundfordringar. 

finansiella skulder. De finansiella skulder som finns och nyttjas i bolaget är 
leverantörsskulder. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan 
diskontering till nominellt belopp.

Information om bolaget och årsredovisningen
Conpharm Aktiebolag, Org.nr 556229–2820, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte 
i Uppsala. Bolagets adress är Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala. 
 Conpharms årsredovisning för verksamhetsåret 2011 är undertecknad av styrelsen och 
verkställande direktören den 28 februari 2012. De i årsredovisningen ingående resultat- och 
balansräkningarna för bolaget skall fastställas på årsstämman som hålls den 12 april 2012.

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. Föregående år upprättades årsredovisning enligt rfr 2 ”Redovisning för 
juridiska personer” från Rådet för finansiell rapportering. Förändring har inte medfört 
några redovisningsmässiga effekter.

Redovisningen baseras på anskaffningsvärden.

Nya redovisningsprinciper
Nya, ännu ej tillämpade redovisningsprinciper och standarder, bedöms inte få någon 
väsentlig påverkan på Conpharm.

Intäkter      
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Nettoomsättningen omfattar försäljning av läkemedel/råvara, samt försäljning av därmed 
förwenliga konsulttjänster.
 
Licens- och royaltyintäkter baseras på avtal med läkemedelsföretag till vilka Wartec / 
Podofilox utlicensierats.

Skatter
Redovisade inkomstskatter i resultaträkningen innefattar skatt som skall betalas eller  
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt för-
ändringar i uppskjuten skatt. 

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas 
inflyta. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kurs-
vinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. 
Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER



1918 conpharm ab (publ) – årsredovisning för räkenskapsåret 2012conpharm ab (publ) – årsredovisning för räkenskapsåret 2012

NOTER

 Nettoomsättningens fördelning / Segmentinformation 
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

 Medelantalet anställda 

1NOT

2012 2011

Europa 600 837

Nordamerika 150 0

Summa 750 837

Löner, sociala kostnader och avgångsvederlag 2012 2011

Löner och andra ersättningar

 Styrelse och VD 747 712

 Övriga anställda 0 0

Summa 747 712

Sociala kostnader varav pensionskostnader 111 96

 Styrelse och VD 0 0

 Övriga anställda 0 0

2012 2011

Europa 0 172

Nordamerika 57 75

Summa 57 247

År 2012 (Tkr) Europa Nordamerika Summa

Intäkter

Försäljning till externa kunder 600 150 750

Licens- och royaltyintäkter 0 657 57

Summa intäkter 600 207 807

Resultat

Resultat per geografiskt område 600 78 678

Ofördelade kostnader  -1 408

Rörelseresultat -730

Ränteintäkter 83

Räntekostnader 0

Årets nettoresultat -647

Övriga upplysningar

Tillgångar 783 10 793

Ofördelade tillgångar 6151

Summa tillgångar   6 944

Skulder - - -

Ofördelade skulder 432

Summa skulder 432

År 2011 (Tkr) Europa Nordamerika Summa

Intäkter

Försäljning till externa kunder 837 0 837

Licens- och royaltyintäkter 172 75 247

Summa intäkter 1 009 75 1 084

Resultat

Resultat per geografiskt område 940 75 1 015

Ofördelade kostnader -1 251

Rörelseresultat -236

Ränteintäkter 118

Räntekostnader 0

Årets nettoresultat -118

Övriga upplysningar

Tillgångar 801 28 829

Ofördelade tillgångar 6 690

Summa tillgångar   7 519

Skulder - - -

Ofördelade skulder 360

Summa skulder 360

Licens- och royaltyintäkter fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

segmentinformation. Bolagets verksamhet bedrivs i Europa och Nordamerika och 
utgör indelningsgrund för segmentinformationen. 
 Nedanstående sammanställningar visar intäkter och resultat samt tillgångar och skulder 
för geografiska områden för åren 2012 och 2011. Inga investeringar har gjorts under åren.   

2012 2011

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Bolaget totalt 1 1 1 1

Till verkställande direktören har under året utgått lön och ersättningar med 600 (600) tkr.  
Några pensionskostnader eller pensionsförpliktelser för vd och styrelse finns ej. Några 
pensionsåtaganden mot tidigare anställda föreligger ej. 

2NOT
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Vid ordinarie bolagsstämma 2012 beslutades att till styrelsen skall arvode utgå med 150 tkr 
(150 tkr) varav 60 tkr (60 tkr) enligt styrelsens beslut tillfaller ordföranden. 

Lönen till vd fastställs genom styrelsebeslut. Ingen del av lönen är rörlig.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2012 2011

Styrelsen

 Män 7 7

 Kvinnor 0 0

Företagsledningen

 Män 1 1

 Kvinnor 0 0

2012 2011

Ernst & Young AB

 Ersättning för revision och annan granskning 
 enligt aktiebolagslagen 80 54

 Skatterådgivning 0 0

 Övriga tjänster 0 0

Totalt 80 54

Utvecklingskostnader 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 21 338 21 338

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 338 21 338

Ingående avskrivningar -19 991 -19 991

Årets avskrivningar - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 991 -19 991

Ingående nedskrivningar -1 347 -1 347

Årets nedskrivningar - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 347 -1 347

Utgående planenligt restvärde  0  0

Marknadsrättigheter och patent 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 1 675 1 675

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 675 1 675

Ingående avskrivningar -1 089 -1 089

Årets avskrivningar - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 089 -1 089

Ingående nedskrivningar -586 -586

Årets nedskrivningar - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -586 - 586

Utgående planenligt restvärde  0  0

 Ersättning till revisor
Till bolagets revisor och revisionsföretag har ersättning utgått med:

3NOT

 Immateriella anläggningstillgångar4NOT

Till och med 1987 aktiverade utvecklingskostnader har i och med räkenskapsåret 2001  
avskrivits i sin helhet. Övriga utvecklingskostnader har fortlöpande belastat resultatet. 
Under 2001 anskaffades dokumentation från Analytecon sa till en kostnad av 1.796 tkr.  
Denna dokumentation kommer att ligga till grund för del av den kommande registrer-
ingsfilen för Reumacon. Avskrivning har skett med 10% per år – dock att tillgången 
2003 nedskrivits till noll. 

Bolaget har inga forsknings- och utvecklingskostnader för 2012 och 2011.

Avskrivning enligt plan har skett med 10 % per år – dock att tillgången 2003 nedskrivits 
till noll.

 Skatt på årets resultat

Skillnaden mellan bolagets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats 
består av följande komponenter:

5NOT

2012 2011

Aktuell skattekostnad på årets resultat 0 0

Redovisad skattekostnad  0  0

2012 2011

Redovisat resultat före skatt -647 -118

Skatt enligt gällande skattesats -170 -31

Skattereduktion på grund av utnyttjat skattemässigt 
underskott/ej beaktad uppskjuten skatteintäkt 170 31

Redovisad skattekostnad  0  0



2322 conpharm ab (publ) – årsredovisning för räkenskapsåret 2012conpharm ab (publ) – årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Den gällande skattesatsen i bolaget är 22% från och med den 1 januari 2013.

Conpharm har, med beaktande av årets förlust, ett skattemässiga sammanlagda underskott 
om 76,5 mkr. De skattemässiga underskotten kan utnyttjas under obegränsad tid. Under 
vissa förutsättningar skall redovisning ske av uppskjuten skattefordran hänförlig till dessa 
underskottsavdrag. Med hänsyn till den nuvarande situationen har styrelsen beslutat att 
för närvarande inte redovisa någon skattefordran.

 Aktiekapital och utdelning

Aktiekapitalet uppgår till 1 128 497 kronor. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

 Finansiella instrument
finansiella tillgångar. De finansiella tillgångar som finns och nyttjas i bolaget är 
kortfristiga placeringar, likvida medel och kundfordringar. 

kortfristiga placeringar. Bolaget hade inga kortfristiga placeringar per 2012-12-31.

likvida medel. De likvida medlen är placerade på bankkonton till sedvanliga ränte-
villkor. Per 2012-12-31 uppgick likvida medel till 6 151 tkr. Bokfört värde överensstämmer 
med verkligt värde.

kundfordringar. Bolagets kundfordringar består av fordringar i sek. Betalnings-
villkoren för kundfordringarna är 25–60 dagar. Per 2012-12-31 fanns 750 tkr i obetalda 
kundfordringar, vilka i sin helhet influtit under januari månad 2013.

finansiella skulder. De finansiella skulder som finns och nyttjas i bolaget är 
leverantörsskulder. Beloppet som anges nedan under Leverantörsskulder motsvarar det 
bokförda värdet i bolaget. Det bokförda värdet överensstämmer med det verkliga värdet 
på skulden. 

leverantörsskulder. Bolagets leverantörsskulder består av skulder i sek. Betalnings-
villkoren för leverantörsskulderna är 30 dagar. Per 2012-12-31 uppgick leverantörsskulderna 
till 65 tkr. 

finansiella risker. De finansiella riskerna kan delas in i kreditrisk, likviditetsrisk  
och marknadsrisk. Marknadsrisken utgörs för Conpharms del i sin tur främst av valuta–
risk och ränterisk.

6NOT
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Aktierna fördelas enligt följande

A-aktier (Röstvärde 10) 5 074 598

B-aktier (Röstvärde 1) 6 210 372

 11 284 970

kreditrisk. För Conpharm är kreditrisken per den 2012-12-31 av begränsad omfattning. 
Conpharms kunder bedöms utgöra av kreditvärdiga motparter.

likviditetsrisk. Conpharm har per den 2012-12-31 en god likviditet och likviditeten 
hanteras löpande av vd inom de ramar som fastställs av styrelsen.

valutarisk. Bolagets försäljning sker delvis i utländsk valuta. Några valutasäkringar 
görs ej. Förändringar i valutakurser har små effekter på såväl resultatet som på eget kapital.

ränterisk. Conpharm eftersträvar en placering av tillgängliga likvida medel på ett 
sådant sätt att risken begränsas genom kort bindningstider. 
 
 
Uppsala den 12 mars 2013

Peter Hamnebo     Jakob Österberg
Styrelseordförande     Verkställande direktör

Carl-Magnus Adolfsson     Kent Olsson
Styrelseledamot     Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2013.

 

Johan Eklund
Auktoriserad revisor  
ernst & young ab
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Conpharm Aktiebolag (publ), org.nr 556229–2820 

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Conpharm Aktiebolag (publ) för räken-
skapsåret 2012–01–01 - 2012–12–31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en års- 
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört  
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.  
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen  
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen  
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Conpharm Aktiebolag (publ) 
finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Conpharm Aktiebolag (publ) för 2012–01–01 - 2012–12–31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som  
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om  
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.
 
Uppsala den 12 mars 2013

Johan Eklund
Auktoriserad revisor
ernst & young ab
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CONPHARMS STYRELSE

Peter Hamnebo (f. 1977)
Styrelseordförande.
Verksam i Lynx Juridik AB, och har utöver detta ett flertal styrelseuppdrag 
i ägarledda bolag. Har tidigare studerat vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet samt vid Harvard University. 

 
Jakob Österberg (f. 1979) 
Styrelsemedlem. vd Conpharm.
Har ett flertal styrelseuppdrag, inklusive bolag inom Lackarebäcksfären.  
Tidigare har Österberg studerat ekonomi med analytisk inriktning samt  
juridik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 
Kent Olsson (f. 1947) 
Styrelsemedlem, Affärsman.
vd och ägare ka Kött ab, styrelseledamot samt delägare Teligent Telecom ab. 

 
Carl-Magnus Adolfsson (f. 1966) 
Styrelsemedlem
Företagare inom skogsnäringen.



Conpharm AB (publ)
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Tel. 018–19 49 50
Fax 018–55 80 86
Mejl info@conpharm.se


