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Förvaltn i ngsberättelse
Styrelsen för PledPharma AB, 556706-6724 får härmed avge årsredovisning för 2009.

Allmänt om verksamheten
PledPharma AB utvecklar produkter inom cancerterapi och hjärUkärl-området. Utvecklingen baseras
på en ny klass av läkemedel LowMEM (Low Molecular weight Enzyme Mimetics). Bolaget har för
närvarande två produkter i klinisk Fas.

Viktiga händelser under året
ljanuari tillkännagav PledPharma publiceringen av en fallstudie, som beskriver användning av PP-095
ien cancerpatient, itidskiften Acta Oncologica. Samma månad erhölls, tillsammans med
Hälsouniversitetet i Linköping och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, 300 000 kronor från
Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) för klinisk utprövning av mangafodipir (PP-095) i patienter
med tjocktarmscancer.
I augusti erhöll Bolaget godkännande från Läkemedelsverket för klinisk fas ll- studie i patienter med
akut hjärtinfarkt och i december påbörjades en fas ll studie på patienter med akut hjärtinfarkt då den
första patienten inkluderades.
Under året har bolaget genomfört en riktad nyemission till aktieägarna till kurs 75:- per aktie.
Emissionen tillförde 1.938.750 kr i eget kapital och innebar en ökning av aktiekapitalet med 25.850 kr.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 60,53% av Accelerator Nordic AB, Norswedal Holding
3,19o/o,lngemar Lundström 1,72o/o och J.L. lgnarro 1,72o/o.

AS

32,84o/o, Torsten Alm6n

Ekonomisk översikt
2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Neftoomsättning
Resultat efter

finansnetto
Balansomslutning

-1 345
5 914

Soliditet, %

648
496
95

-559
5 370

065
966
94

-269
4 305

183
296
98

-21 '137
118 879
66

Disposition av bolagets vinst
Belopp
Till ärsstämmans förfogande står:
ansamlad förlust
överkursfond
årets ansamlade forlust
Totalt

ikr

-849 384
7 602 896
-1 345 648

5 407 864

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten s tmt årets förlust, totalt 2 195 032 kr, avräknas mot
överkursfond och att kvarstående överkursfond ,5 407 864 kr, överförs i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp ikr

Nof

2009-01-01-

2009-12-31

2008-01-012008-12-31

lntäkter
Aktiverade arbeten
Aktiverade omkostnader
Övriga rörelseintäkter

748 558

509 272

158 731

203 565

907 289

713796

-174 731

-203 565

959

Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat frän finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-1236781

-516 202

-829 981

-553 055

-2'too

-1 896

-9 295

-267

-1 345 599

-561 189

256

2 155

-305

-31

Resultat efter finansiella poster

-1 345 648

-559 065

Resultat före skatt

-1 345 648

-559 065

Arets resultat

-1 345 648

-559 065

PledPharma AB

3(e)

556706-6724

Balansräkning
Belopp ikr

Nof

2009-12-31

2008-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Im

m ateri el I a a n I äg g n i n g sti I I g än ga

r

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter
M ateri öil a

a n I äg g n i n

g sti I I gä

n

1 838 065

938 362

3 608 027

3 600 441

5 446 092

4 538 805

6 504
6 504

8 604

5 452 596

4 547 407

2 080
77 381

71 983

gar

lnventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

8 604

Omsättni ngstillgångar
Ko rtf risti ga f o rd ri n ga

r

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

34288

1 999

81 460

106 271

Kassa och bank

380 440

717 288

Summa omsäft ningstillgångar

461 900

823 559

5 914 496

5 370 966

SUMMA TILLGANGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2009-12-31

2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (232.650 aktier med kvotvårde 1)

232650

206 800

7 602 896
-849 384
-1 345 648
5 407 864

5 689 996

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

5 640 514

-290 319
-559 065

4 840 6'12
5047

4A

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER

150 420
18 298

179 423

22 456

28 973
76 291
273 982

323 554

5 914 496

5 370 966

121 675

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2009-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder

Inga

2008-12-31
lnga

Ansvarsförbindelser

lnga

lnga
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Redovisn

i

n

gspri nci per och boksl utskom

m

entarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med," rsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (26,3%) i förhållande till
balansomslutningen.

Kostnader för forskning och utueckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Utgifter avseende
utvecklingsprojekt hänförliga till konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter balanseras
som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa tekniskt bedöms kunna leda till produkter samt
att dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar.
Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som
tidigare kostnadsforts balanseras inte som tillgång i senare period.

Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna
beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas.
Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.
Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms utifrån uppskattningar av framtida betalningsflöden.

Skatt
Bolagets outnyttjade underskott av näringsverksamhet för taxeringen 2009 uppgick till 830.983 kr.
n gen uppskjuten skatteford ran redovisas på u nderskoft savd ragen.
I

a n I ägg n i n gsti I I gå n g ar
plan
baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
Avskrivningar enligt
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

Avs kriv n i n g sp ri n ci per fö r

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyft rade tillgångar.
Anl ägg

n i ng

stil I g ån g ar

Materiella anläggningstillgängar:
-lnventarier, verktyg och installationer

%o

per

år
20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

</
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Koncernuppgifter
Företaget är delägt dotterföretag 60,53% till Accelerator Nordic AB (publ), org nr 556464-2220 med
säte i Stockholm.

Av dotterföretagets totala inköp och försäljning mäft i kronor avser 4,3 % av inköpen och 0 % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.
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Noter
Not

I

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2009-01-01-

2008-01-01-

Revisionsuppdrag
17 039
Summa
17 039
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens forvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelse vid granskning
eller genomforandet av sådana övriga aöetsupl gifter.

28 402
28 402

IDO NfifrE Sftdmdfr AB

Not

2

Anställda och personalkostnader

Medelantal et an ställda

2009-01-01- 2008-01-012009-12-31 2008-12-31
MäN

Kvinnor

Totalt
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2009-01-01-

2009-12-31

Styrelse ocn

2008-01-012008-12-31

vu

Övriga anställda

555
555
222
64

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

167

365 37;
365 375

300

143 897

018

20 475

167

Av företagets pensionskostnader avser 0 k(fg år0 ) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).

Not

3

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
319 140

-Vid årets början

938 361

-Arets aktiveringar

899 704

619222

1 838 065

938 362

r

938 362

Ackumulerade avskrivningar enligt plan :

Redovisat värde vid årets slut

838 065

De balanserade utgifterna utgörs av konsultkostnader och utredningar, samt egen aktiverad tid
avseende immateriella rättigheter och patentering.

j
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Not

4

Koncessioner, patent, licenser, varumärken

ACKUmUleraoe ansKannrngsvaroen

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Redovisat värde vid årets slut

Not

2009-12-31

2008-12-31

3 600 441
7 586

3 506 825
93 616

3 608 027

3 600 441

3 608 027

3 600 rt41

2009-12-31

2008-12-31

:

5 lnventarier, verktyg och installationer

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

10 500
10 500
10 500

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden

-1 896

-2100

Redovisat värde vid årets slut

Not

6 Eget kapital

Nyemission

Aktie
kapital

-3 996

-1 896
-1 896

6 504

8 604

Resery- överkursfond
fond

25 850

Batanserad
förlust

1 912 900

Arets resultat

Vid årets slut

10 500

-1 345 648

232650

-

7 602

896

-2195032
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Underskrifter
stocrnowy'qzoto

tutu
J. Louis lgnarro

låmnats

o"n?Å 20rc

Tet' +46 8120

IBDO

Fax:. +46

1'16 00

8 35 20 66

Turebergs Atte 2
SE-191 62 5oltentuna

www.bdo.se

REVISIONSBERIiTTELSE

Till årsstämman i PledPharma AB
Org.nr. 556706-6724
i
-AB
for
är
2009-01-01
2009-12-31.
PledPharma
Det är styrelsen som har ansvaret ftir räkenskapshandlingarna och forvaltningen och ftir att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är attnttala mig om
Jag har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens fiirvaltning

årsredovisningen och ftirvaltningen på grundval av min revision.

i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomftirt revisionen ftjr att med hög men inte absolut säkerhet ftirsäkra mig om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
Revisionen har utfiirts i enlighet med god revisionssed

informationen i årsredovisningen. Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
väsentliga beslut, åtgärder och ftirhållanden i bolaget ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min
revision ger mig rimlig grund ftir mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har uppräffats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
ftirenlig med årsredovisningens övriga delar.

tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar
vinsten enligt ftirslaget i ftiwaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet
ftir räkenskapsåret.
Jag

Auktoriserad revisor

BDO Stockhotm AB, 556058-1 109, Stockholm
BDO AB, a swedish timited company, is a member

of BDO lnternational Limited, a UK company timited by guarantee

