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Flera viktiga milstolpar uppnådda under 2015 
 
Väsentliga händelser under kvartalet 

• Interimsdata från PLIANT-studien visar att PledOx reducerar långvarig 

cellgiftsorsakad neuropati med upp till 75 procent 

• Konstruktivt end of phase II/pre phase III-möte med den amerikanska 

läkemedelsmyndigheten FDA 

• Substanspatent för läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote® godkänt i USA 

• Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS. Övergången har ingen påverkan på 

redovisade siffror 

 

Kvartalet och helåret i sammandrag 
• Periodens resultat uppgick till -8 794 (-17 687) tkr för kvartalet och till -43 836 

 (-48 420) tkr för året 

• Likvida medel uppgick vid årets utgång till 50 360 (100 304) tkr 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -8 953 (-12 

573) tkr och till -51 153 (-41 405) tkr för året 

• Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,7) kr för kvartalet och till -1,5 (-2,1) kr för året 

	
	
Övriga väsentliga händelser under 2015 

• Top-line resultat från fas IIb-studie presenterade i mars – PledOx® minskar 

nervskador i samband med cellgiftsbehandling med 43 procent 

• Aladote® godkänt som varumärke i EU och USA 

• Resultat från fas IIb-studie med PledOx® presenterade vid den vetenskapliga 

kongressen MASCC 

• Patent för PLED-substansernas anticancereffekt godkänt av den europeiska 

patentmyndigheten och ett användningspatent för PLED-substanser beviljat av 

myndigheterna i Kanada, Ryssland, Mexiko, Japan och Australien 
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VD kommentar 
Under våren 2015 slutförde vi behandlingsfasen av en omfattande klinisk prövning, PLIANT, 
med gott resultat. Studien visade att PledOx® kan förebygga uppkomsten av 
cellgiftsorsakade nervskador på ett kliniskt betydelsefullt sätt hos patienter med tjock-och 
ändtarmscancer. Vidare konstaterades att PledOx® inte försämrar effekten av cellgifterna och 
att säkerhetsprofilen är gynnsam. Interimssdata visar dessutom att den förebyggande 
effekten mot nervskador är än mer uttalad sex månader efter avslutad behandling, då 
skillnaden i symptomskattning mellan de patienter som behandlats med PledOx® i dosen 5 
µmol/kg och placebo uppgick till hela 75 procent. Denna skillnad är både kliniskt relevant och 
statistiskt signifikant (p<0,01). Årligen drabbas cirka 1,5 miljoner människor av tjock- och 
ändtarmscancer och upp till hälften av de patienter som behandlas med oxaliplatin får 
långvariga nervskador efter behandling med cellgifter. Sammantaget indikerar våra resultat 
att PledOx® kan bli en betydelsefull behandling för att underlätta en adekvat cellgiftsterapi 
och minska risken för långvariga, ibland handikappande, nervskador. 
 
I november genomförde vi ett end of phase II-möte med den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA, där vi presenterade uppföljningsdata från den avslutade 
PLIANT-studien och fick möjlighet att diskutera det fortsatta utvecklingsprogrammet för 
PledOx. FDA presenterade konstruktiva råd, baserade på en noggrann genomgång av den 
tillgängliga dokumentationen.  
 
Under året stärktes patentskyddet för både PledOx® och Aladote® när det amerikanska 
patentverket godkände vår patentansökan för den aktiva substansen i dessa båda produkter. 
Detta patent är det mest centrala i vår breda portfölj och patentskyddet sträcker sig till 
december 2032. 
 
Under 2015 har vi arbetat med att förbereda starten av en fas II-studie med Aladote®. Detta 
arbete har innefattat studiedesign, diskussion med key opinion leaders samt förberedelser 
för framtagande av en automatiserad produktionsprocess. Aladote® utvecklas för att förse 
sjukvården med ett effektivt sätt att behandla parecetamolförgiftning oavsett hur snabbt 
patienten kommer under vård. 
 
Under året som gått har vi framgångsrikt genomfört behandlingsfasen av PLIANT-studien, 
förstärkt patentportföljen och genomfört ett konstruktivt möte med FDA.  Sammantaget 
innebär detta att förutsättningarna för att PledOx® ska kunna bli ett värdefullt läkemedel för 
cancerpatienter väsentligt förbättrats samtidigt som vi har fått klarhet över kommande steg 
mot ett marknadsgodkännande. 
 
Jag är stolta över våra framgångar under 2015, vilka i betydande grad ökar förutsättningarna 
för PledPharma att kunna förse patienter och sjukvården med bättre behandlingar mot 
allvarliga tillstånd orsakade av oxidativ stress och jag ser fram emot ett lika produktivt 2016. 
 
	
Jacques Näsström 
VD, PledPharma AB (publ) 
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PledPharma i korthet  
PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress – ett 
potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat 
cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® 

minskar nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien 
PLIANT presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att 
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. Projektet PP-099 
syftar till att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. 
 
PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är 
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se 

Vision 
PledPharma skall vara ett ledande läkemedelsbolag som utvecklar nya, unika terapier med 
”breakthrough”-potential för livshotande sjukdomar. 

Affärsidé, mål och strategi 
PledPharma utvecklar läkemedel för att förbättra behandlingen av livshotande 
sjukdomstillstånd baserade på bolagets patentskyddade och kliniskt beprövade teknologi, 
PLED. PledPharmas primära affärsmål är en framgångsrik transaktion av PledOx-projektet 
med goda kommersiella intäkter samt att utveckla Aladote® fram till kommersialisering med 
en partner. PledPharma bedriver en partnerbaserad utvecklingsmodell och fokuserar på att 
driva kliniska projekt till och med fas II för att därefter sälja rättigheterna till en global partner 
som kan bära de kostnadskrävande kliniska fas III-studierna och den globala 
marknadsföringen, varigenom den finansiella exponeringen reduceras. Typiskt sett i en 
sådan affär erhålls ersättning i form av en initial betalning (”signing fee”), ersättningar baserat 
på uppnådda utvecklingsmål samt royalty på försäljningen. 

Patent och varumärken 
PledPharma har lämnat in fyra patentansökningar som syftar till ett exklusivt marknadsskydd 
och breda kommersiella rättigheter för tillverkning och användning av PLED-läkemedel i ett 
stort antal länder. Den först inlämnade patentansökan har hittills godkänts i USA, EU, Kina, 
Hong Kong, Ryssland, Australien och Japan, med patentskydd fram till 2028. Den andra 
ansökan är hittills godkänd i Sydafrika, Kanada, Japan, Mexico, Ryssland och Australien 
med patentskydd till 2030. Den tredje ansökan, som är den mest centrala i patentportföljen, 
avser den aktiva substansen i läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®, är godkänd i 
USA. Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2032. Den fjärde ansökan har gått in i 
nationell fas och beräknas ge ett patentskydd till oktober 2033. PledPharma har även fyra 
inlicensierade patent som täcker terapeutisk användning av PLED-läkemedel. 
 
PledPharma har varumärkesskydd för varumärket PledOx® sedan 2010 och för Aladote® 
sedan 2015. 
 
Våra projekt 
PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på PLED-läkemedel och har för närvarande 
tre projekt i eller på väg in i klinisk fas. 
 
PledOx® (kolorektalcancer) 
Resultaten från fas IIb-studien PLIANT, där patienter med tjock- och ändtarmscancer 
(kolorektalcancer) behandlats med cellgiftskombinationen FOLFOX och PledOx® 
(calmangafodipir), visar att de patienter som erhöll PledOx hade en lägre risk än 
placebogruppen att drabbas av nervskador.   
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Aladote® (leversvikt) 
Aladote® är en ny formulering baserat på calmangafodipir som utvärderats och prövats 
prekliniskt med lovande resultat. En klinisk studie för att förebygga akut leversvikt i patienter 
med paracetamolförgiftning förbereds. 
 
Projekt PP-099 (hjärtinfarkt) 
PLED-substansen mangafodipir har prövats i en mindre nationell fas IIa-studie i 
hjärtinfarktpatienter som genomgått ballongvidgning. Studien indikerade att PLED-läkemedel 
kan minska återflödesskador efter akut hjärtinfarkt. Inga ytterligare studier kommer att 
genomföras utan en partner. 
 
Status i PledPharmas pågående projekt  
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Koncernens finansiella utveckling 
 
Intäkter oktober- december 2015 
Rörelsens intäkter uppgick till 58 (56) tkr för kvartalet och utgjordes av hyresintäkter samt 
valutakursvinster. Ränteintäkter uppgick till 38 (4) tkr för kvartalet.  
 
Intäkter januari –december 2015 
Rörelsens intäkter uppgick till till 378 (233) tkr för året och utgjordes av hyresintäkter samt 
valutakursvinster. Ränteintäkter uppgick till 203 (312) tkr för året.  
 
Kostnader oktober-december 2015 
Rörelsens kostnader uppgick till 8 890 (17 747) tkr. Av dessa uppgick projektkostnader, vilka 
till största del utgjordes av planenliga kostnader för pågående klinisk studie i PP095, till 
3 993 (13 577) tkr för kvartalet. Personalkostnader uppgick till 1 820 (1 898) tkr. Övriga 
externa kostnader uppgick till 3 039 (2 223) tkr. Avskrivningarna uppgick till 1 (1) tkr  
 
Kostnader januari-december 2015 
Rörelsens kostnader uppgick till 44 406 (48 964) tkr för året. Av dessa uppgick 
projektkostnader, vilka till största del utgjordes av planenliga kostnader för pågående klinisk 
studie i PP095, till 26 093 (29 459) tkr. Personalkostnader uppgick till 6 909 (6 271) tkr. 
Övriga externa kostnader uppgick till 11 274 (13 086) tkr. Avskrivningarna uppgick till 2 (2) 
tkr.  
 
Resultat oktober-december 2015 
Rörelseresultatet uppgick till -8 832 (-17 691) tkr för kvartalet. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till -8 794 (-17 687) tkr. Ingen skatt redovisades för kvartalet (-). Resultat per aktie 
uppgick till -0,3 (-0,7) kr för perioden. 
 
Resultat januari – december 2015 
Rörelseresultatet uppgick till -44 028 (-48 731) tkr för året. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till -43 836 (-48 420) tkr.  Ingen skatt redovisades för året (-). Resultat per aktie 
uppgick till -1,5 (-2,1) kr för perioden.  
 
Koncernens finansiell ställning  
 
Likvida medel  
Per den 31 december 2015 uppgick likvida medel till 50 360 (100 304) tkr  
 
Kassaflöde oktober – december 2015 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 953 (-12 573) tkr för kvartalet 
Periodens kassaflöde, påverkat av en nyemission under jämförelseperioden, uppgick till 
 -8 953 (59 372) tkr.  
 
Kassaflöde januari – december 2015 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51 153 (-41 405) tkr för året. 
Periodens kassaflöde, påverkat av en nyemission under jämförelseperioden, uppgick till  
-49 943 (50 720) tkr. 
 
Eget kapital och soliditet 
Eget kapital uppgick per 31 december 2015 till 48 032 (90 658) tkr. Bolagets soliditet var 92 
(88) %.  
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Skulder 
Per balansdagen förelåg inga långfristiga  
skulder (-), kortfristiga skulder uppgick till 4 329 (12 810) tkr och eget kapital per aktie 
uppgick till 1,7 (3,2) kr.  
 
Investeringar, materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Aktivering av kostnader för utvecklingsprojekt kommer PledPharma att göra efter att 
projekten har genomgått fas III studier och ska marknadslanseras. Under perioden gjordes 
investeringar i materiella anläggningstillgångar motsvarande 0 (0) Tkr.  
 
Aktier 
Antalet aktier i bolaget uppgick per den 31 december, efter teckning av aktier i 
optionsprogram till 28 388 883. PledPharmas aktie noterades på NASDAQ Stockholm First 
North den 7 april 2011. 
 
Medarbetare 
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick för kvartalet och för året till fyra (fyra) personer.  
 
Moderbolaget   
Kostnader oktober-december 2015 
Moderbolagets kostnader uppgick under perioden till 8 890 (17 747) tkr.  
 
Kostnader januari-december 2015 
Moderbolagets kostnader uppgick under året till  44 390 (48 945) tkr.  
 
Resultat oktober-december 2015 
Moderbolagets resultat för perioden uppgick till -8 811 ( -17 706) tkr. 
 
Resultat januari-december 2015 
Moderbolagets resultat för året uppgick till -43 836 ( -48 420) tkr 
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Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat  

 2015 2014 2015 2014 
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

     
Intäkter     
Övriga rörelseintäkter 58 56 378 233 

 58 56 378 233 
Rörelsens kostnader     
Projektkostnader -3 993 -13 577 -26 093 -29 459 
Övriga externa kostnader -3 039 -2 223 -11 274 -13 086 
Personalkostnader -1 820 -1 898 -6 909 -6 271 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 -1 -2 -2 
Övriga rörelsekostnader -37 -49 -128 -146 
Rörelseresultat -8 832 -17 691 -44 028 -48 731 

     
Resultat från finansiella poster     

     
Ränteintäkter 38 4 203 312 
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -10 -1 
Resultat efter finansiella poster -8 794 -17 687 -43 836 -48 420 

     
Resultat före skatt -8 794 -17 687 -43 836 -48 420 

     
Skatt  -     -     -     -    
Periodens resultat -8 794 -17 687 -43 836 -48 420 

     
Rapport över totalresultat     

     
Övrigt totalresultat - - - - 
Totalresultat för perioden -8 794 -17 687 -43 836 -48 420 

     
Årets resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

  

     
Data per aktie     
Antal aktier vid periodens slut 28 388 883 28 346 883 28 388 883 28 346 883 
Genomsnittligt antal aktier under perioden 28 388 883 23 766 462 28 373 133 22 649 770 
Resultat per aktie före utspädning -0,3 -0,7 -1,5 -2,1 
Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,7 -1,5 -2,1 
Eget kapital per aktie (SEK) 1,7 3,2 1,7 3,2 
Eget kapital per aktie efter utspädning (SEK) 1,7 3,2 1,7 3,2 
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Koncernens balansräkning  

Tkr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
TILLGÅNGAR   	
Anläggningstillgångar   	

   	
Materiella anläggningstillgångar   	
Inventarier, verktyg och installationer  0      2      5     
Summa anläggningstillgångar  0      2      5     

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  788      2 732      995     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 213      430      428     

  2 001      3 162      1 423     
    

Kassa och bank  50 360      100 304      49 584     
Summa omsättningstillgångar  52 361      103 466      51 007     

    
Summa tillgångar  52 361      103 468      51 012     

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Aktiekapital  1 494      1 492      1 154     
Övrigt tillskjutet kapital  90 374      137 586      71 347     
Balanserat resultat inklusive årets resultat -43 836     -48 420     -25 549     
Summa eget kapital  48 032      90 658      46 953     

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 766      9 967      1 280     
Övriga skulder  177      292      539     
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 386      2 551      2 240     
Summa kortfristiga skulder  4 329      12 810      4 059     

    
Summa eget kapital och skulder  52 361      103 468      51 012     
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Koncernens kassaflöde 

 2015 2014 2015 2014 
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat efter finansiella poster -8 794 -17 687 -43 836 -48 420 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1   1   2   2  
Betald skatt  -     -     -     -    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 794 -17 687 -43 833 -48 418 
före förändringar av rörelsekapital     

 	 	 	 	

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 163 114 1 161 -1 739 
Ökning/minskning leverantörsskulder -715 5 185 -8 201 8 688 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -607 -185 -280 64 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 953 -12 573 -51 153 -41 405 
 	 	 	 	

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -     -     -     -    
	     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyemission  -     75 592   1 210   95 839  

Emissionskostnader  -    -3 647  -    -3 714 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -    71 945  1 210   92 125  
	     

Periodens kassaflöde     
Likvida medel vid periodens början  59 313   40 957   100 304   49 584  

Förändring likvida medel -8 953 59 372 -49 943 50 720 
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  50 360   100 328   50 360   100 304  

 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

Tkr Aktie kapital  Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserat resultat inkl 
årets resultat 

Totalt eget kapital 

Ingående eget kapital 20140101  1 154      71 347     -25 549      46 953     

Resultatdisp enligt årsstämmans 
beslut 

 -       -25 549      25 549      -       

Nyemission  89      20 159      -        20 248     

Nyemission  249      75 342      -        75 591     

Emissionskostnader  -       -3 713      -       -3 713     

Totalresultat jan-dec 2014  -        -       -48 420     -48 420     

Utgående eget kapital 20141231  1 492      137 586     -48 420      90 658     
     

Ingående eget kapital 20150101  1 492      137 586     -48 420      90 658     

Resultatdisp enligt årsstämmans 
beslut 

 -       -48 420      48 420      -       

Nyemission  2      1 208      -        1 210     

Totalresultat jan-dec 2015  -        -       -43 836     -43 836     

Utgående eget kapital 20151231  1 494      90 374     -43 836      48 032     
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Koncernens nyckeltal 

 2015 2014 2015 2014 
SEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

     
Rörelseresultat -8 831 871 -17 690 977 -44 027 901 -48 731 189 

Rörelsemarginal, % neg. neg. neg. neg. 

Periodens resultat -8 794 101 -17 687 470 -43 835 609 -48 420 026 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 952 616 -12 573 175 -51 152 940 -41 404 764 

Balansomslutning 52 361 472 103 467 691 52 361 472 103 467 691 

Eget kapital 48 032 222 90 657 830 48 032 222 90 657 830 

Soliditet, % 92% 88% 92% 88% 

Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. 

Antal aktier vid periodens slut 28 388 883 28 346 883 28 388 883 28 346 883 

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning 28 388 883 28 746 883 28 388 883 28 746 883 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 28 388 883 23 776 462 28 373 133 22 649 770 

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 28 388 883 24 176 462 28 373 133 23 049 770 

     

Data per aktie     

Resultat per aktie -0,3 -0,7 -1,5 -2,1 

Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,7 -1,5 -2,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,3 -0,5 -1,8 -1,8 

Eget kapital per aktie 1,7 3,2 1,7 3,2 

Eget kapital per aktie efter utspädning 1,7 3,2 1,7 3,2 

Utdelning - - - - 

Antal anställda (medelantal) 4 4 4 4 
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Moderbolagets resultaträkning 

  2015 2014 2015 2014 
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
          
Intäkter         
Övriga rörelseintäkter 57 56 378 233 
  57 56 378 233 
Rörelsens kostnader         
Projektkostnader -3 993 -13 577 -26 093 -29 459 
Övriga externa kostnader -3 039 -2 223 -11 258 -13 067 
Personalkostnader -1 820 -1 898 -6 909 -6 271 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 -1 -2 -2 
Övriga rörelsekostnader -37 -49 -128 -146 
Rörelseresultat -8 832 -17 691 -44 012 -48 712 
          
Resultat från finansiella poster         
Nedskrivning av andel i dotterbolag -16 -19 -16 -19 
Ränteintäkter 38 3 203 312 
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -10 -1 
Resultat efter finansiella poster -8 811 -17 706 -43 836 -48 420 
          
Resultat före skatt -8 811 -17 706 -43 836 -48 420 
          
Skatt  -     -     -     -    
Periodens resultat -8 811 -17 706 -43 836 -48 420 
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Moderbolagets balansräkning  

Tkr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer  0      2      5     
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier och andelar i koncernföretag  50      50      50     
Summa anläggningstillgångar  50      52      55     
        
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Fordringar hos koncernföretag  -        216      234     
Övriga fordringar  787      2 727      991     
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  1 213      430      428     
   2 001      3 373      1 653     
        
Kassa och bank  50 360      100 043      49 302     
Summa omsättningstillgångar  52 361      103 416      50 956     
        
Summa tillgångar  52 411      103 468      51 011     
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

		 		 		   
Bundet eget kapital       
Aktiekapital   1 494      1 492      1 154     
        
Fritt eget kapital       
Överkursfond  90 374      137 586      71 348     
Periodens resultat -43 836     -48 420     -25 549     
        
Summa eget kapital  48 032      90 658      46 953     
        
Kortfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag  51         
Leverantörsskulder  1 766      9 967      1 278     
Övriga skulder  176      292      539     
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  2 386      2 551      2 240     
Summa kortfristiga skulder  4 379      12 810      4 057     
        
Summa eget kapital och skulder  52 411      103 468      51 011     

 

 

 

 

 

Noter 
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NOT 1 – Redovisningsprinciper 
PledPharma AB tillämpar International Financial Standards (IFRS) som de godkänts av EU. Denna 
delårsrapport är den första finansiella rapport som är upprättad enligt IFRS, för mer information kring 
övergången se not 6. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. För moderföretaget är delårsrapporten upprättad 
enligt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
årsredovisningslagen.  
 
NOT 2 - Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. Inga uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar bedöms föreligga. Koncernens outnyttjade skattemässiga 
underskott har ej åsatts något värde i balansräkningen då dessa ej förväntas utnyttjas inom den 
tidsperiod som gäller för redovisningsmässig värdering. 
 
NOT 3 – Finansiell riskhantering 
Koncernen eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter av oförutsägbarheten på de 
finansiella marknader som koncernen verkar. Riskhantering förvaltas av koncernens administrativa 
avdelning enligt policys fastställda av styrelsen. Koncernens huvudsakliga finansiella risker omfattar 
utländsk valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk. Utöver vad som redogörs nedan gällande 
utländsk valutarisk bedöms i dagsläget inte några väsentliga finansiella risker föreligga. Koncernen 
har under 2015 och 2014 ej använt några finansiella säkringsinstrument. 
 
Utländsk valutarisk 
Risker i utländsk valuta uppkommer när affärsmässiga transaktioner sker i en valuta som skiljer sig 
från koncernens funktionella valuta. Koncernen bedriver verksamhet internationellt och har vissa inköp 
i främst USD. Exponeringen är för närvarande begränsad och en rimlig förändring i valutan USD mot 
SEK -bedöms inte väsentligt påverka koncernens resultat. En förändring i valutakursen med 10% för 
USD skulle påverka kostnaderna med cirka 1 miljon kronor. Per den 31 december 2015 förelåg inga 
väsentliga fordringar eller skulder i utländsk valuta. 
 
Likviditetsrisk 
Likviditetsriskhantering utgår från att upprätthålla tillräckligt med likvida medel. Likviditetsrisken 
hanteras genom löpande likviditetsplanering. Bolagets nuvarande affärsplan och 
verksamhetsinriktning bedöms vara fullt finansierade baserat på nuvarande finansiell ställning. 
 
Kreditrisk 
Endast investering i räntebärande instrument med låg kreditrisk och hög likviditet tillåts. Koncernen 
arbetar huvudsakligen med etablerade och kreditvärdiga motparter och utvärderar löpande fordringar 
för att säkerställa en låg exponering avseende osäkra fordringar 
 
Ränterisk 
Ränterisk avser koncernens exponering mot förändringar i räntenivåer relaterat till 
banktillgodohavanden och lån. Då koncernens räntebärande tillgångar främst avser 
banktillgodohavanden är koncernens operativa kassaflöde väsentligen oberoende av förändringar i 
marknadsräntor. Koncernen saknar för närvarande räntebärande skulder. 
 
NOT 4 – Segmentrapportering 
PledPharmas pågående utvecklingsprojekt är baserade på bolagets patentskyddade 
teknologiplattform varför bolagets verksamhet följs upp i sin helhet Den interna rapporteringen inom 
PledPharma är utformad i enlighet med detta. Bolagets potentiella kunder finns i en rad olika länder 
men all produktutveckling sker från Sverige. Baserat på ovanstående sker för närvarande ingen 
redovisning av verksamheten i olika segment. Skulle redovisningen förändras kan 
segmentsrapportering upprättas.  
 
NOT 5- Transaktioner med närstående parter 
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Inga transaktioner med närstående parter har skett under perioden. 
 
NOT 6 –Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS  
Koncernredovisningen i denna årsredovisning är den första som upprättats i enlighet med IFRS. Den 
formella övergångstidpunkten till IFRS har satts till den 1 januari 2014. Vid övergången har IFRS1 
tillämpats. I tidigare årsredovisningar har PledPharma AB (publ) inte upprättat och presenterat 
koncernredovisning med hänvisning till ÅRL 7 kap 5 §, då dotterföretaget ansetts vara av ringa 
betydelse. Övergången till finansiell rapportering i enlighet med IFRS har inte genererat några effekter 
på redovisade värden. Övergången till IFRS har inte heller haft någon effekt på koncernens 
kassaflöden. Övergången till IFRS har inneburit vissa justeringar av uppställningsformen för 
koncernens resultat- och balansräkningar. Inga frivilliga undantag har varit aktuella att tillämpa vid 
övergången. Nedan beskrivs koncernens redovisningsprinciper som tillämpats i och med övergången 
till IFRS 
 
Grunder för upprättandet av redovisningen 
PledPharmas koncernredovisning baseras på historiska anskaffningsvärden. Samtliga belopp 
redovisas i Kkr om inte annat anges. 
 
Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft 
och som inte har tillämpats i förtid. 
 
IFRS 9 Finansiella Instrument 
IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014 och ersätter de delar av 
IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. Standarden behåller men 
förenklar värderingsmodellerna och innehåller tre värderingskategorier för finansiella tillgångar: 
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över totalresultatet och verkligt värde över 
resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificerats utgår från företagets affärsmodell och 
instrumentets karaktäristika. Standarden ändrar grunden för beräkning av kreditförlustreserv 
från en modell som bygger på inträffade förluster till en modell som basers på förväntade förluster. För 
finansiella skulder ändras inget avseende klassificering och värdering förutom vad gäller skulder 
värderade till verkligt värde över resultaträkningen. Värdeförändringar avseende förändringar i egen 
kreditrisk ska enligt IFRS 9 redovisas i övrigt totalresultat. Standarden medför även förändring i kraven 
kring säkringsredovisning och dokumentationen som krävs. IFRS är planerad att träda ikraft för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018. IFRS 9 har inte godkänts av EU för tillämpning, därför 
kan IFRS 9 i nuvarande utformning inte förtidstillämpas. 
 
IFRS 15 Revenue from contracts with customer 
IFRS 15 Revenue from contracts with customer reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. IFRS 15 
ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal samt tillhörande IFRIC och SIC. IFRS 15 har en 
samlad modell för intäktsredovisning med fokus på kontroll snarare än risker och förmåner. Intäkten 
ska redovisas när kunden erhåller kontroll över den sålda varan eller tjänsten och har möjlighet att 
använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. Standarden medför utökad upplysningsplikt som 
medför att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till 
intäktsredovisning mm ska lämnas. IFRS 15 är planerad att träda i kraft den 1 januari 2018 och förtida 
tillämpning är tillåten. Standarden är dock ännu inte antagen av EU. Då koncernen ännu inte redovisat 
några intäkter har ingen utvärdering om effekterna av tillämpningen av standarden genomförts. 
 
IFRS16 Leasing 
I januari 2016 publicerade IASB den nya standarden för leasingredovisning, IFRS 16 Leases. 
Standarden medför förändringar framför allt för leasetagare medan redovisningen för leasegivare i allt 
väsentligt är oförändrad. För leasetagare innebär IFRS 16 att begreppen finansiell och operationell 
leasing försvinner. Istället ska samtliga leasingavtal hanteras på motsvarande sätt som finansiella 
leasingavtal hanterats enligt IAS 17. Redovisningen baseras på synsättet att leasetagare har en 
rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för 
denna rättighet, varför leasetagare ska redovisa en ”right-of-use asset” samt en leasingskuld 
i sin balansräkning. Undantag finns för avtal med kortare löptid än 12 månader och avtal som avser 
tillgångar uppgående till mindre belopp. IFRS 16 förtydligar att en leasetagare ska skilja på 
leasingkomponenter och servicekomponenter i ett avtal, samt att redovisningskraven endast ska 
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tillämpas på leasingkomponenter. Den nya vägledning kring vad som utgör ett leasingavtal, kan även 
komma att påverka leasegivare för exempelvis avtal som innehåller servicetjänster. Standarden är 
tillämplig för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare. IFRS 16 är ännu inte antagen 
av EU. Koncernen har inte utvärderat effekterna av tillämpning av standarden. Inga andra av de IFRS 
eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilka moderbolaget har ett 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har inflytande över 
investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan 
använda inflytandet över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömande om ett 
bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigade aktier samt om ’de facto 
control’ föreligger. Dotterbolag som förvärvats redovisas i koncernredovisningen enligt 
förvärvsmetoden. Detta gäller även direkt förvärvade rörelser. Köpeskillingen av ett dotterföretag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av 
det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt 
värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkligt värde på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de 
uppstår. Om beloppet för den totala köpeskillingen och verkligt värde för innehav utan bestämmande 
inflytande överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
redovisas skillnaden som goodwill. Alla koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader, 
vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av 
koncernredovisningen elimineras i sin helhet. 
 
Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapportvaluta  
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den 
valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta). Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporteringsvaluta, är svenska kronor. 
Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor. 
 
Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till koncernens funktionella valuta till den kurs som gäller på 
transaktionsdagen. På balansdagen omräknas monetära fordringar och skulder som är uttryckta i 
utländska valutor till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Alla kursdifferenser påförs 
resultatet. Valutakursdifferenser från poster av rörelsekaraktär redovisas i rörelseresultatet som övriga 
rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader, medan valutakursdifferenser avseende finansiella 
tillgångar och skulder redovisas som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad. 
 
Intäkter 
Intäkter redovisas till verkligt värde av den ersättning som kommer att erhållas. Följande specifika 
kriterier måste också vara uppfyllda för att intäkter skall redovisas: 
 
Licenser och signing fees 
Intäkter från teknologilicenser intäktsredovisas över licensperioden. Signing fees och andra 
betalningar erhållna i samband med kontraktstecknande intäktsredovisas när villkoren för att erhålla 
dem är uppfyllda. 
 
Milstolpebetalningar 
Milstolpebetalningar intäktsredovisas när relaterade milstolpar uppfyllts. 
 
Tjänster i samband med forsknings- och utvecklingssamarbeten 
Erhållna arvoden för forskningstjänster intäktsredovisas över den period som de avser. Om ingen 
sådan relation finns sker intäktsredovisning baserat på färdigställandegrad i respektive projekt/ avtal. 
Färdigställandegrad fastställs på basis av nedlagd tid i förhållande till bedömd total tid för projektet/ 
avtalet, eller baserat på klausuler i avtal med kunden. 
 
Offentliga stöd 
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Statligt stöd och andra bidrag redovisas när företaget uppfyller de villkor som är förknippade med 
bidragen samt att det med säkerhet kan fastställas att bidragen kommer att erhållas. Inbetalda bidrag 
redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter och resultatförs i den period då kostnaden som 
bidraget avser redovisas. I resultaträkningen redovisas statliga stöd som övrig intäkt. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspris samt kostnader 
direkt hänförbara till att ta tillgången i bruk. Anskaffningsvärdet med avdrag för bedömt restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut skrivs av linjärt över nyttjandeperioden. Anläggningstillgångarnas bokförda 
värde prövas med avseende på värdenedgång då händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att 
bokfört värde understiger återvinningsvärdet. Anläggningstillgångarnas värde och nyttjandeperioder 
utvärderas, och ändras vid behov, vid varje årsbokslut. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Förvärvade immateriella tillgångar redovisas som tillgångar i balansräkningen. Förvärvade 
immateriella tillgångar värderas initialt till anskaffningsvärde. Immateriella tillgångars 
anskaffningsvärde i samband med företagsförvärv är det verkliga värdet vid förvärvstillfället. Efter 
första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar till anskaffningsvärde minskat med 
eventuella avskrivningar och nedskrivningar. Immateriella tillgångar med en begränsad 
nyttjandeperiod skrivs av över nyttjandeperioden. Bedömning av värdeminskning sker när det finns en 
indikation på att en värdenedgång föreligger. Nyttjandeperioder och avskrivningstider för immateriella 
tillgångar utvärderas minst varje år i samband med årsbokslut. Eventuella förändringar i 
nyttjandeperioder hanteras genom förändring av avskrivningsperioder. 
 
Forsknings- och utvecklingskostnader 
Kostnader för forskning kostnadsförs i den period som de uppkommer. Immateriella tillgångar 
hänförliga till utvecklingsutgifter eller ett separat utvecklingsprojekt redovisas endast då koncernen 
kan påvisa att tekniska möjligheter finns för att genomföra projektet, tillgången bedöms ge upphov till 
framtida ekonomiska fördelar och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. PledPharma avser 
aktivera kostnader för utvecklingsprojekt efter att projekten har genomgått fas III studier, ska 
marknadslanseras och när förutsättningarna för aktivering i övrigt är uppfyllda. Hittills har koncernen 
kostnadsfört alla utvecklingsutgifter då ovanstående kriterier för aktivering ej varit uppfyllda. 
 
Nedskrivningar 
Löpande under året bedöms om det finns indikationer på att tillgångar kan ha minskat i värde. Om en 
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För goodwill och andra immateriella 
tillgångar med obestämd nyttjandeperiod samt för immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för 
användning beräknas återvinningsvärdet minst årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen 
oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna 
grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentliga oberoende kassaflöden (en 
kassagenererande enhet). En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultatet. Nedskrivning av 
tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en 
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten. 
 
Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. 
Nyttjandevärdet är nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med räntesats som är baserad på 
riskfri ränta justerad för den risk som är förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som 
inte genererar kassaflöden beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör. 
 
Återföring av nedskrivningar 
Nedskrivningar återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en 
händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. Nedskrivningar på goodwill återförs inte. 
En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte 
överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts. 
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Finansiella instrument 
Ett finansiellt instrument redovisas i balansräkningen den dag då koncernen enligt avtal tar del av de 
avtalsenliga rättigheterna till instrumentets kassaflöde. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen då de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödet upphör. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen endast när den utsläcks. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan kundfordringar och likvida medel. Finansiella skulder består av 
låneskulder och leverantörsskulder. Finansiella instrument klassificeras i olika kategorier, beroende på 
avsikten med förvärvet av den finansiella instrumentet. Klassificeringen bestäms vid 
anskaffningstidpunkten. När en finansiell tillgång eller skuld redovisas för första gången värderas den 
till verkligt värde plus, när det gäller en finansiell tillgång eller finansiell skuld som inte tillhör kategorin 
finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen av den finansiella 
tillgången eller skulden. Efterföljande värdering avgörs av hur instrumentet har klassificerats. 
 
Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som 
går att fastställa till belopp. Fordringarna har koppling till koncernens leveranser av varor och tjänster. 
Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare klassificeras fordran som omsättningstillgångar 
medan fordringar med en löptid längre än ett år tas upp som anläggningstillgångar. Lånefordringar och 
kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuella reserveringar för värdeminskningar 
vilket bedömts individuellt. 
 
Övriga finansiella skulder 
I denna kategori redovisas räntebärande och ej räntebärande finansiella skulder som inte innehas för 
handelsändamål. Värdering görs till upplupet anskaffningsvärde. Långfristiga skulder har en 
återstående löptid överstigande ett år, medan skulder med kortare löptid redovisas som kortfristiga. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. 
Leverantörsskulder med löptid över ett år tas upp som långfristiga skulder. Leverantörsskulder, 
räntebärande skulder och andra finansiella skulder som inte innehas för handelsändamål redovisas 
inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en förpliktelse (legal eller informell) på 
grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade 
med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Om koncernen räknar med att erhålla en gottgörelse motsvarande en avsättning 
som gjorts, till exempel genom ett försäkringsavtal, redovisas gottgörelsen som en tillgång i 
balansräkningen när det är i det närmaste säkert att gottgörelsen kommer att erhållas. Om effekten av 
tidsvärdet för den framtida betalningen bedöms som väsentlig fastställs avsättningens värde genom 
att den bedömda framtida utbetalningen nuvärdesberäknas med en diskonteringsfaktor före skatt som 
avspeglar marknadens aktuella värdering av tidsvärdet och de eventuella risker som hänförs till 
förpliktelsen. Den successiva ökning av det avsatta beloppet som nuvärdesberäkningen medför 
redovisas som en räntekostnad i resultatet. 
 
Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, betald semester, betald sjukfrånvaro, bonus etc. 
beräknas utan diskontering och kostnadsförs i den period när de relaterade tjänsterna erhålls. En 
avsättning för beräknade bonusbetalningar redovisas när koncernen har en rättslig eller informell 
förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänsterna ifråga har erhållits från de anställda 
och avsättning kan beräknas på tillförlitligt sätt. 
 
 
Ersättningar efter avslutad anställning 
Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Med avgiftsbestämda pensionsplaner 
avses att koncernen betalar avgifter till en separat juridisk enhet och värdförändringsriskerna fram till 
dess att medlen utbetalas faller på den anställde. Koncernen har således inga ytterligare förpliktelser 
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efter det att avgifterna är betalda. Pensionskostnaderna för avgiftsbestämda pensionsplaner belastar 
resultatet i takt med att de anställda utför sina tjänster. Förpliktelserna beräknas utan diskontering då 
betalningar för samtliga planer förfaller inom 12 månader. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en 
anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen 
redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en 
detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättning vid uppsägning som 
resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra en frivillig avgång från anställning. 
 
Leasing 
Leasingavtal där risker och fördelar som förknippas med ägandet inte faller på koncernen klassificeras 
som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende dessa redovisas som en kostnad i resultatet 
och fördelas linjärt över avtalets löptid. PledPharma har klassificerat samtliga nuvarande leasingavtal 
som operationella. 
 
Lånekostnader 
Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Kostnad som uppkommer vid 
upptagande av lån fördelas över lånets löptid på basis av den redovisade skulden. 
 
Inkomstskatt 
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultatet utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. Aktuell 
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser 
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Häri inkluderas även eventuella 
justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med 
balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för på balansdagens samtliga 
identifierade temporära skillnader, dvs. mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas 
skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Uppskjutna skattefordringar i 
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt 
att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Uppskjuten skatteskuld redovisas 
dock inte i balansräkningen för skattepliktiga temporära skillnader avseende goodwill.  
 
Uppskjuten skatt hänförliga till investeringar i dotterbolag och intressebolag redovisas inte då 
realisationsresultat på aktierna med nuvarande skatteregler är undantagna från beskattning. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att framtida 
skattepliktiga vinster kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de temporära skillnaderna eller 
outnyttjade underskottsavdragen kan komma att utnyttjas. De uppskjutna skattefordringarnas 
redovisade värden prövas vid varje balansdag och minskas i den utsträckning som det inte längre är 
sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller 
delar av de uppskjutna skattefordringarna. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas 
med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller 
skulderna regleras, baserat på den skattesats (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i 
praktiken föreligger på balansdagen. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas i 
balansräkningen under förutsättning att skattebetalningen kommer att ske med nettobeloppet. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar. Indirekt metod har använts för den löpande 
verksamheten. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
likvida placeringar med en ursprunglig löptid understigande tre månader. 
 
Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, vilket i 
huvudsak innebär att IFRS tillämpas. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 
så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som 
ska göras. Skillnaderna mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper framgår nedan. 
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Klassificering och uppställningsformer 
Resultaträkningen och balansräkningen är uppställda enlighet med årsredovisningslagens scheman, 
medan Resultaträkningen och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör 
sig gällande i moderföretagets resultat- och balansräkningar utförs främst av redovisning av eget 
kapital samt avsättningar som är en egen rubrik. I enlighet med RFR 2 tillämpar moderbolaget inte IAS 
39. 
 
Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdesmetoden. 
 

 

  



	 	 	

	 	 20 
	

	
Övrig information  
 
Datum för publicering av finansiell information 
Delårsrapport jan-mars, 29 april 2016  
Delårsrapport april-juni, 25 augusti 2016  
Delårsrapport juli-september, 20 oktober 2016  
 
Årsstämma, 14 april 2016  
Styrelsen planerar att hålla bolagsstämman den 14 april 2016. Årsredovisningen beräknas bli 
publicerad under vecka 12.  
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som PledPharma ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 
februari 2016.  
 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 
  
Denna rapport, samt ytterligare information, finns tillgänglig på PledPharmas hemsida, 
www.pledpharma.se 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jacques Näsström, VD   Michaela Gertz, finanschef 
Tel: 08-679 7210, 073-713 09 79  Tel: 08 679 7210, 070-926 17 75 
E-post: jacques.nasstrom@pledpharma.se E-post: michaela.gertz@pledpharma.se 
 
 
PledPharma AB (publ)  
Grev Turegatan 11c , 114 46 Stockholm  
Org.nr. 556706-6724 
	
	
Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag (tfn 08-463 80 00) 
 
Analytiker som följer PledPharma 
Erik Penser Bankaktiebolag, via Erik Penser Access  
Pareto, Finlay Heppenstall 
Redeye, Klas Palin  
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Försäkran 
Undertecknade försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och koncernen står inför.  
 
Stockholm, 29 februari 2016  
 
 
 
Håkan Åström    Andreas Bunge            Martin Nicklasson  
styrelseordförande     styrelseledamot             styrelseledamot 
 
 
 
Sten Nilsson  Eva Redhe  
styrelseledamot styrelseledamot 
 
 
	
	


