
 1 

  CONPHARM  
 
 Conpharm AB (publ) – Bokslutsrapport 2005 

• Intäkterna minskade till 2,3 (2,4) MSEK 
• Resultatet efter finansnetto ökade och blev en vinst om 744 (207) TSEK 
• Reumaconprojektet är försenat 
• Resultatet per aktie blev 0,07 (0,02) 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 kan lämnas in till myndigheten.  Dessa studier 
kan starta först när ytterligare data genererats som bekräftar substansens säkerhet.  För att 
kunna genomföra dessa prekliniska studier har Meda gjort ett antal försök med att hitta en 
beredning, som innebär att Reumacon kan ges till försöksdjur i tillräckligt hög dos. Det har 
visat sig svårt att lösa detta doseringsproblem och Meda arbetar därför nu, tillsammans med 
extern expertis, med en alternativ strategi med samma mål, att bevisa Reumacons säkerhet. 
Planen var att resultat från en metodstudie skulle vara klara i början på 2006.  Studien är 
försenad och beräknas nu vara klar före sommaren 2006. 
Styrelsens bedömning är att en prognos för tidpunkten när en registreringsansökan för 
Reumacon kan inlämnas inte går att göra förrän det är klarlagt att säkerhetsstudierna kan 
genomföras.  
 
Wartec/Podofilox. Conpharms intäkter generas av försäljning av råvara till Stiefel (Wartec) 
och Paddock (Podofilox ) samt royalty på försäljningen av dessa produkter.  
Försäljningen av råvara har ökat under året men Conpharms royaltyintäkter har påverkats 
negativt framförallt av den prispress som uppstod i USA när ytterligare en generisk produkt 
lanserades. Försäljningen (volym) av Podofilox har därför minskat något under 2005. 
 
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.  
 
Aktieposter. Per den 1/1 2006 höjdes antalet aktier i en handelspost från 200 till 2000 aktier 
av båda aktieslagen. 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Rörelseintäkterna under året uppgick till 2,3 MSEK (2,4 MSEK år 2004). Som tidigare 
nämnts är anledningen till de minskade intäkterna en viss volymminskning av Podofilox i 
USA samt prispress på denna produkt.  
Under året har en engångsintäkt erhållits för överlåtandet av marknadsrättigheten för 
Reumacon i Israel till Meda AB.  
Den högre kostnaden för sålda varor 2004 förklaras av, att del av Conpharms lager av råvara 
(rötter) avyttrats under förra året. 
 
Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en vinst om 744 TSEK (207 TSEK).  
Inga investeringar har gjorts under året. 
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LIKVIDITET 
Likvida medel uppgick till 3,5 M SEK vid utgången av perioden. 
 
 
ÅRSREDOVISNING  OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Conpharms hemsida (www.conpharm.se) 
senast den 13/4.  
Kvartalsrapporter under 2006 kommer att vara tillgängliga på hemsidan följande datum: 
kvartal 1 den 8/5, kvartal 2 den 25/8 och kvartal 3 den 17/11. 
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 27 april kl 16:00 i Uppsala  
( Konferensrummet, Olle Olsson Bolagen, Fyrislundsgatan 80, Uppsala). 
 
Uppsala den 10 mars 2006 
Styrelsen 
 
 
Kontakt: Claes Handin, VD 
Tel: 08-54067966 
Mobil: 0708-613400 
Mail: claeshandin@telia.com 
 
 
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor 
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                                                               Helår   Oktober– December 
               2004           2005              2004        2005
      
Resultatposter (TSEK) 
Nettointäkt   2 366 2 345 944   708 
Kostnad för sålda varor             -796       -204      -631   -141 
Bruttoresultat 1 570 2 141            313   567 
Övriga kostnader                                             -1 377           -1 437           -285    -299 
Resultat före avskrivningar                              193   704            28   268 
Av- och nedskrivningar --   --                --    -- 
Resultat efter avskrivningar         193  704               28   268 
Finansiella intäkter/kostnader                             14  40               17                 38 
Resultat efter finansiella poster                        207         744               45   306 
Skatt 0  0  0                   0    
Resultat 207  744       45    306 
 
Balansposter (TSEK) 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager    600  600 
Kortfristiga fordringar                                         786  461 
Kortfristiga placeringar 1 000 2 500 
Kassa och Bank   1 577 1 043 
Sa omsättningstillgångar                                3 963 4 604 
Summa tillgångar                                           3 963 4 604 
 
Eget Kapital och skulder 
Eget kapital                                                       3 626 4 369  
Kortfristiga skulder                                              337    235 
Summa eget kapital och skulder                    3 963 4 604 
 
Kassaflödesanalys (TSEK) 
Tillförda medel från löpande verksamheten       207  744 
Förändring av rörelsekapital 324  222 
Kassaflöde från den löpande verksamh           531  966 
Kassaflöde investeringsverksamheten                 0  0 
Kassaflöde finansieringsverksamheten  -1 000  0 
Förändring av likvida medel                           -469  966 
 
Nyckeltal 
Antal aktier (tusental)                                     11 285             11 285 
Antal anställda 1                      1 
Resultat per aktie (kr) 0,02     0,07 
Eget kapital per aktie (kr)                        0,32        0,39 
Soliditet (%)           91,5     94,9 
 
Eget Kapital 
Ingående eget kapital                       3 418      3 625 
Periodens resultat                                             207       744 
Utgående eget kapital                       3 625    4 369 


