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  CONPHARM  
 
 Conpharm AB (publ) – Bokslutsrapport 2003 

• Intäkterna minskade till 2,6 (5,5) MSEK 
• Resultatet efter finansnetto blev -2 315  (-79) TSEK 
• En engångsnedskrivning med 1 933 TSEK har skett 
• Reumaconprojektet är försenat 
• Samarbetet med Rosco AS upphörde under året 
• Resultatet per aktie blev -0,21 SEK 

 
VERKSAMHETEN    
Reumacon. Meda AB ansvarar för att genomföra de studier som skall ligga till grund för en 
kommande registrering av Reumacon. Kompletterande kliniska studier (s.k. fas-3 studier) 
skall genomföras innan registreringsansökan lämnas in till myndigheten.  Dessa studier kan 
starta först när ytterligare data genererats som bekräftar substansens säkerhet.  För att kunna 
genomföra dessa prekliniska studier testar nu Meda, i samarbete med forskningsbolaget 
Galenica, olika metoder att administrera Reumacon till försöksdjuren. 
Styrelsens bedömning, baserad på den information som föreligger, är att starten av de kliniska 
studierna har ytterligare förskjutits och beräknas nu kunna inledas under 2006. 
 
Pancreatin Rosco.  Samarbetet med det danska företaget Rosco AS avseende produkten 
Pankreatin Rosco upphörde den 1/7/03. 
 
Wartec/Podofilox. Conpharms intäkter generas nu av försäljning av råvara till Stiefel 
(Wartec) och Paddock (Podofilox) samt royalty på försäljningen av dessa produkter.  
Försäljningen av antalet enheter har ökat under året men Conpharms royaltyintäkter har 
påverkats negativt av växelkursen ($) och den prispress som uppstod under hösten i USA när 
ytterligare en generisk produkt lanserades. 
Paddock har avbrutit arbetet med att utveckla en Podofilox gelberedning. 
 
Aktiekapital.  På en extra bolagsstämma under året beslutades att anta en ny bolagsordning 
och att sätta ned aktiekapitalet med 10 156 473 SEK genom minskning av aktiernas nominella 
belopp från 1,00 kr till 0,10 kr. Detta för att säkerställa att bolagets aktiekapital är intakt.  På 
ytterligare en extra bolagsstämma (januari 2004) fastställdes att kapitalet blivit återställt. 
 
Conpharms verksamhet har anpassats till en situation där royaltyintäkter från 
Wartec/Podofilox skall göra det möjligt att balansera Conpharms kostnader fram till dess att 
Reumacon kan lanseras av Meda.  
 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Rörelseintäkterna under året uppgick till 2,6 MSEK (5,5 MSEK motsvarande period år 2002). 
Som tidigare nämnts är anledningen till de minskade intäkterna bortfallet av intäkter från 
försäljningen av Pankreatin Rosco, dollarkursens utveckling och prispress på Podofilox i 
USA. Vidare fanns 2002 en engångsintäkt från försäljningen av ett patent. 
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Styrelsen har beslutat att skriva ned de tidigare  i balansräkningen redovisade värdena 
avseende utvecklingskostnader och marknadsrättigheter med 1 933 TSEK , d v s det 
kvarstående värdet efter ordinära avskrivningar, till noll. 
Anledningen är förseningen av Reumacon projektet vilket innebär att det framtida värdet är 
osäkert så länge som Medas utvärdering pågår, även om substansens kliniska effekt är känd. 
 
Resultatet före avskrivningar blev en förlust om -53 TSEK (347 TSEK) och efter avskriv-
ningar och finansiella poster en förlust om –2 315 TSEK (-79 TSEK). 
Inga investeringar har gjorts under året. 
 
LIKVIDITET 
Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit uppgick till 3,05 M SEK vid utgången av 
perioden. 
 
ÅRSREDOVISNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Conpharms hemsida (www.Conpharm.se) 
senast den 10/4.  
Kvartalsrapporter under 2004 kommer att vara tillgängliga på hemsidan; kvartal 1 den 30/4, 
kvartal2 den 20/8 och kvartal 3 den 18/11. 
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 13 maj kl 17.00 i Uppsala  
(konferensrummet, Olle Olsson Bolagen, Fyrislundsgatan 80, Uppsala). 
 
Uppsala 5 mars 2004 
Styrelsen 
 
 
Kontakt: Claes Handin, VD 
Tel: 08-54067966 
Mobil: 0708-613400 
Mail: claeshandin@telia.com 
 
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor 
 
   Helår     Oktober– December 
               2002           2003               2002  2003
      
Resultatposter (TSEK) 
Nettointäkt 5 515             2 610    864          525 
Kostnad för sålda varor -1 312  -543 -525         -153 
Bruttoresultat 4 203 2 067 339          372 
Övriga kostnader                                             -3 856            -2 120 -630         -440 
Resultat före avskrivningar                              347    -53            -291           -68 
Av- och nedskrivningar -428            -2 296 -72        -2 024 
Resultat efter avskrivningar -81        -2 349          -363       -2 092           
Finansiella intäkter/kostnader 2       34            50               19 
Resultat efter finansiella poster -79             -2 315          -313       -2 073 
Skatt 0  0               0              0 
Resultat -79            -2 315            -313      -2 073 
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                                                                       Helår                               
                                                                        2002         2003                          
     
Balansposter (TSEK) 
Anläggningstillgångar 
Immateriella tillgångar 2 280           --                       
Inventarier 18           --           
Finansiella  tillgångar                                            16           --             
Sa anläggningstillgångar                                2 314           - - 
                                                                           
Omsättningstillgångar 
Varulager 1 059     1 059  
Kortfristiga fordringar                                      1 061       765 
Kortfristiga placeringar 1 500          --  
Kassa och Bank 401      2 046   
Sa omsättningstillgångar                               4 021      3 870  
Summa tillgångar                                           6 335      3 870            
 
Eget Kapital och skulder 
Eget  kapital                                                       5 733    3 418   
Kortfristiga skulder                                               602       452 
Summa eget kapital och skulder                    6 335     3 870  
 
 
Kassaflödesanalys(TSEK) 
Tillförda medel från löpande verksamheten      -466         -21  
Förändring av rörelsekapital -68         146   
Kassaflöde från den löpande verksamh        .-534         125   
Kassaflöde investeringsverksamheten              1 450           20    
Kassaflöde finansieringsverksamheten -500              0   
Förändring av likvida medel                            416          145  
 
 
 Helår        
 2002          2003 
 
Nyckeltal 
Antal aktier (tusental)                                     11 285         11 285          
Antal anställda 1                 1  
Resultat per aktie (kr) -0,01           -0,21  
Eget kapital per aktie (kr) 0,51            0,30  
Soliditet (%) 90,5            88,3    
    
 
Eget Kapital 
Ingående eget kapital 5 759           5 733  
Fusion med Alzpharm AB 53                 - - 
Periodens resultat -79          -2 315 
Utgående eget kapital 5 733            3 418  


