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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) intygar härmed dels att denna
kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen överensstämmer med originalet, dels att resultatoch balansräkningen fastställts på årsstämma 2017-02-17. Stämman beslutade också att godkänna
styrelsens förslag till resultatdisposition.
Stockholm

Philip Siberg
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539 får härmed avge årsredovisning för
2016.

Allmänt om verksamheten
Årsredovisningen för Annexin Pharmaceuticals AB (publ) 556960-9539 som avser det räkenskapsår
som avslutades den 31 december 2016, har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för
publicering den 27 januari och kommer att föreläggas årsstämman den 17 februari 2017 för
fastställande. Moderbolaget är svenskt aktiebolag (publ), med säte i Stockholm, Sverige. Denna
rapport avser verksamhet under perioden 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016.
Huvudägarna i Annexin Pharmaceuticals AB är Mikael Lönn med 21,5%, Frostskog AB med 11,9%
och Skogsmöllan AB med 7,5%. Övriga aktier ägs av ca 100 andra aktieägare, vilka har tillkommit via
kapitalanskaffningar.
Detta är innovationsbolaget Annexin Pharmaceuticals AB tredje verksamhetsår. Annexin A5 är det
kroppsegna protein som är grund för verksamheten.
Professor Johan Frostegård och Anna Frostegård vid Karolinska Institutet i Stockholm arbetade med
proteinet och fann att det hade effekt på den inflammatoriska komponenten i samband med
experimentell åderförkalkning i blodkärl. De föreslog att Annexin A5 kunde utvecklas som terapi vid
åderförkalkning. Projektet är i sen preklinisk fas.
Verksamhetens inriktning
Sjukdomar i fokus
Styrelsen bedömer att ANXV, bolagets läkemedelskandidat, har potential att bli ett s k First-In-Class
-läkemedel för flera hjärt-och kärlsjukdomar. Bolaget planerar att testa ANXV i klinisk fas
IIa-effektstudie (Proof-of-concept) i patienter och har definierat två sällsynta sjukdomar där det finns
stark vetenskaplig bakgrund som tyder på en positiv effekt. De sjukdomar som är i fokus för att påvisa
effektdata i patienter är central retinal venocklusion (CRVO) och sicklecellkris i sicklecellanemi (SCD).
I övrigt forskar Bolaget på ANXVs effekt vid behandling av andra blodkärlssjukdomar, till exempel
hemolytiska sjukdomar där mindre kärl är påverkade, och virussjukdomar, så kallade blödarfebrar, där
hela kärlsystemet är påverkat.
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsbegrepp som rör de sjukdomar som drabbar hjärtat och/eller
blodkärl, de medelstora kärlen, och är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i de flesta
industrialiserade länder. Vanliga exempel är till exempel hjärtinfarkt eller stroke. Dessa sjukdomar
orsakas ofta av åderförkalkning. Befintliga behandlingar omfattar livsstilsförändringar,
blodtryckssänkande läkemedel, acetylsalicylsyra och kolesterolsänkande läkemedel. Kirurgi kan
användas för att öppna, reparera eller byta ut skadade blodkärl.
Akut koronart syndrom (Acute Coronary Syndrome, ACS)
Det finns fortfarande ett stort behov av ett läkemedel som kan lindra eller förhindra hjärtinfarkt.
Inflammation i blodkärl i samband med åderförkalkning kan uppstå på flera ställen i kroppen och vid
dessa sjukdomstillstånd finns det ingen anti-inflammatorisk medicinsk behandling. Flera studier pekar
på att Annexin A5 binder till, och stabiliserar, områden med åderförkalkning som är på väg att brista
och därför kan förväntas att begränsa skadorna på hjärtmuskeln vid hjärtinfarkt.
Perifer artär sjukdom (Peripheral Arterial Occlusive Disease, PAOD)
PAOD är vanligt förekommande hos äldre personer och innebär att patienten har förträngda blodkärl
(främst underbenen). De vanligaste symptomen i tidiga stadier av sjukdomen är smärta eller kramper i
vadmuskeln av benet som uppstår i samband med motion, kan leda till outhärdlig smärta som avtar
med vila. Allvarligare smärta inträffar när artärocklusion är så kritisk att det inte finns tillräckligt med
blod och syretillförseln till de nedre extremiteterna även vid vila. Här finns det risken för amputation.
Det finns idag få mediciner med någon effekt för att behandla sjukdomen och inga som hämmar
inflammationen (även om till exempel statiner ofta används). Annexin A5 har visat önskvärd effekt i
flera in vitro- och in vivo-modeller som kan anses vara relevant för PAOD.
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Sällsynta sjukdomar
Central retinal venocklusion (Central Retinal Vein Occlusion, CRVO)
Central retinal venocklusion är en kärlsjukdom i ögat där blodflödet i ögats ven blockeras. Detta kan
leda till akut eller progressivt tilltagande blindhet och kan drabba vem som helst, vanligtvis personer
över 50 år, utan påvisbar orsak. CRVO är inte orsakad av en riktig blodpropp som kan behandlas med
antikoagulanta läkemedel. Det finns ett stort, icke tillgodosett, medicinskt behov för en grupp av
patienter som drabbas av akut CRVO. Annexin A5 har visat sig bryta en sådan blockering under ex
vivo-försök med celler från patienter med CRVO.
Sicklecellanemi (Sickle Cell Disease, SCD)
SCD är en ärftlig sjukdom som drabbar de röda blodkropparna, vilket i sin tur resulterar i försämrad
blodförsörjning, organskador och för tidig död. Sicklecellspatienter råkar regelbundet ut för
smärtsamma sicklecellkriser som uppstår när sickleceller blockerar blodkärl i olika delar av kroppen.
Sådana kriser kräver intensivvård med smärtlindring. I dagsläget finns ingen behandling som kan
förhindra eller bryta dessa attacker. Annexin A5 har visat sig kunna bryta den pågående sicklecellkris i
djurmodell av sjukdomen. Om ANXV visar effekt på SCD-patienter vid sicklecellkris, skulle det på så
sätt kunna fylla ett stort medicinskt behov.
Blödarfebrar
Många blödarfebrar, som till exempel ebola, orsakade av virus drabbar hela kärlsystemet och har en
hög dödlighet. Detta beror delvis på att viruset framkallar en kraftig inflammation som förstör
blodkärlens väggar. En till två veckor efter sjukdomens utbrott kan kroppen hamna i chock och den
som är sjuk riskerar att dö. En svårkontrollerad spridning i stadsmiljöer (av till exempel ebola) utgör ett
hot mot samhällen såväl i Afrika som i övriga delar av den industrialiserade världen. Annexin A5 har
visat lovande egenskaper i in vitro-experiment med ebolavirus. Annexins forskningsprojekt inriktas på
att samtidigt attackera virusens spridning och förbättra patientens eget försvar (endotel-, koagulationsoch immunologibaserat) för att minska lidande och dödlighet.
Väsentliga händelser under 2016
Annexin Pharmaceuticals avslutar under april en emission av nya aktier på 1,5 miljoner kronor riktad till
såväl nya som befintliga aktieägare. Bolagets styrelse beslutar om en fortsatt nyemission. Patent inom
patentfamiljen ANX03 godkändes i USA och i Sydafrika.
Bolagsstämman utser i juni Ulf Björklund till ny styrelseordförande och Johan Frostegård väljs till ny
styrelseledamot, ger styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt beslutar om ändrad
firma till Annexin Pharmaceuticals AB (publ), samt ändrat aktiekapital genom fondemission.
Styrelsen utser i juni Annette Colin Lövgren till verkställande direktör, samt fattar beslut om att söka
notering av bolagets aktier på oreglerad marknadsplats.
Under juli godkännes ett patent inom patentfamiljen ANX03 i Japan.
Under augusti avslutades en nyemission om 3,0 miljoner kronor och en kvittningsemission om 1,9
miljoner kronor.
I september godkändes ett patent inom patentfamiljen ANX04 i Europa samt ett patent i patentfamiljen
ANX 02 i Singapore.
Under december påbörjas säkerhetsstudien på Annexin A5 (ANXV). En nyemission om 22,5 miljoner
kronor till nya och gamla ägare avslutades. En ny mastercellbank produceras. Bolaget håller extra
bolagsstämma där det bland annat beslutades om ny bolagsordning, Philip Siberg valdes in till ny
styrelseordförande och Thomas Eklund valdes in som ny styrelsemedlem. Ett patent inom Annexin
Pharmaceuticals patentfamilj ANX03 godkändes i Korea.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under januari tillträdde Carin Jakobson som ny CFO.
Finansiering och kapitalbehov
Bolagets rörelsekapital bedöms inte vara tillräckligt för att tillgodose bolagets likviditetsbehov under
den kommande tolvmånadersperioden utifrån de åtaganden som bolaget iklätt sig gentemot vissa
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strategiska parter. För att säkerställa bolagets kort- och långsiktiga kapitalbehov för fortsatt drift och
utveckling planerar därmed styrelsen att genomföra en större nyemission under första halvåret 2017.
Om emissionen inte kan genomföras enligt plan kommer bolaget undersöka alternativa
finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med
samarbetspartners. Styrelsen bedömer att sannolikheten att tillföra erforderligt kapital för
verksamheten på såväl kort som lång sikt är god. Under förutsättning att ytterligare finansiering av
verksamheten kan genomföras enligt något av de alternativ som anges ovan bedömer därmed
styrelsen att bolaget kommer ha likviditet för att driva verksamheten vidare under minst 12 månader.

Belopp i kkr

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Definitioner: se not

2016-12-31
23 460

2015-12-31
3 147

-60,0
-63,1
66,4

-222,0
neg

2014-12-31
2 708
-130,6
64,0

Eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2015
enligt fastställd balansräkning
Effekt av rättelse av fel enligt not 3
Ingående balans per 1 januari 2015
efter justering för rättelse
Nyemission
Omföring av föregående års resultat
Årets resultat*
Summa eget kapital per 2015-12-31
Nyemmision
Emissionsutgifter
Omföring av föreg års resultat
Årets resultat
Summa eget kapital per
2016-12-31

Aktiekapital

Överkursfond

54 166

3 923 220

Balanserad
vinst

Årets
resultat
-1 271 383
-983 359

54 166

3 923 220

7 158

3 162 706

61 324

7 085 926

2 808 920

26 123 164
-3 390 865

2 870 244

* 2015 års resultat är omräknat enligt not 3.

29 818 225

-

-2 254 742

-2 254 742

2 254 742
-5 028 828
-5 028 828

-2 254 742

-5 028 828

5 028 828
-9 830 173

-7 283 570

-9 830 173
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 704 482, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
12 704 482
12 704 482

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

4

899 786
899 786

542 315
542 315

-8 803 666
-1 772 929

-4 089 525
-1 429 300

-75 362
-31 082
-9 783 253

-30 000
-18 975
-5 025 485

177
-47 097
-9 830 173

95
-3 438
-5 028 828

Resultat före skatt

-9 830 173

-5 028 828

Årets resultat

-9 830 173

-5 028 828

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av
immateriella och materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

5

6

7
8
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

9

1 376 885
1 376 885

1 452 247
1 452 247

1 376 885

1 452 247

1 692 667
4 555 191
6 247 858

852 191
852 191

1 236 090
148 995
1 385 085

52 371
8 995
61 366

Kassa och bank

14 450 626

781 354

Summa omsättningstillgångar

22 083 569

1 694 911

SUMMA TILLGÅNGAR

23 460 454

3 147 158

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent samt likn rättigheter

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

2 870 244
2 870 244

61 324
61 324

29 818 225
-7 283 570
-9 830 173
12 704 482

7 085 926
-2 254 742
-5 028 828
-197 644

15 574 726

-136 320

729 167
729 167

1 000 000
1 400 000
2 400 000

4 139 218
307 317
2 710 026
7 156 561

781 120
707
101 651
883 478

23 460 454

3 147 158

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (318 916 aktier)
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10
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Kassaflödesanalys
2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

-9 783
75
500
-9 208
-47

-5 025
30
-4 995
-3

-9 255

-4 998

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(-)/Minskning (+) av leverantörsskulder
Ökning(+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder

-5 395
-1 323
3 358
2 665

-752
137
552
49

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 950

-5 012

Belopp i kkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av skuld

-207
-

-207

27 031
-3 391

3 166
1 000

-21

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

23 619

4 166

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

13 669
781
14 450

-1 053
1 834
781
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen för 2016 är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning, K3. Grunder för upprättande av årsredovisningen för
Annexins finansiella rapporter är upprättade enligt fortlevnadsprincipen med vilket menas att bolaget
redovisar intäkter, kostnader, tillgångar och skulder med utgångspunkt i att bolaget kommer att finnas
kvar under överskådlig framtid.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar redovisas till historiska anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar
enligt plan samt därutöver eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på under året anskaffade
materiella tillgångar görs från tidpunkten då anläggningen tas i bruk. Balanserade utgifter för utveckling
börjar skrivas av i och med en utvecklad produkt börjar säljas.
Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag,
intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfylls, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls.
Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag,
skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs.
Fordringar har tagits upp till det belopp som det förväntas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat sägs.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Bolaget bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Risken i pågående utvecklingsprojekt är
sammantaget hög. Risken består bland annat av tekniska och tillverkningsrelaterade risker, säkerhetsoch effektrelaterade risker som kan uppstå i kliniska studier, regulatoriska risker relaterade till
ansökningar om godkännande av kliniska studier samt marknadsgodkännande, samt IP-risker
relaterade till godkännande av patentansökningar och upprätthållande av patent. Samtliga utgifter som
uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets
avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har
förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den
immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och det finnas adekvata tekniska,
ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången,
det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången
under dess utveckling. I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med
utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.
Styrelsen gör bedömningen att kriterierna för aktivering inte uppfylls under 2016.
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Övriga immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivingar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av
utan nedskrivningsprövas årligen.
Anskaffade Patent skrivs av på 20 år från registrering av respektive patenten.
Posten för 2015 har rättats enligt not 3, rättelse av fel.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar

År

Patent

20

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först in /först ut principen, och
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. Varor under tillverkning värderas
till anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda.
Bolagets anställa erhåller fast månadslön, pensionsförmåner och övriga försäkringar. Utöver detta
betalar bolaget även hänförliga lagstadgade sociala kostnader.
Pensionsförpliktelser
Pensionsplanerna finansieras genom betalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade
fonder, där betalningarna fastställs utifrån bolagets vid var tids fastställda pensionspolicy. Bolaget har
endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt
vilken bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har inte några rättsliga eller
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga
tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med den anställdas
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentlig eller privat administrerade
pensionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när
de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant
återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen till godo.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsknings- och utvecklingsverksamhet samt
förseningar vid kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller
andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets
framtidsutsikter.
Styrelsen gör kontinuerligt uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar
kommer sällan att motsvara det verkliga utfallet. De uppskattningar och antaganden som kan komma
att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst
värdering av immateriella tillgångar.
Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar redovisas för temporära skillnader mellan redovisade belopp för
rapporteringsändamål och belopp som används för beskattningsändamål och för outnyttjade
underskottsavdrag. Underskottsavdragen kan utan tidsbegränsning avräknas mot Bolagets framtida
resultat (utan slutligt datum för nyttjande). Värderingen av underskottsavdrag och Bolagets förmåga att
utnyttja underskottsavdrag baseras på styrelsens och ledningens uppskattningar av framtida
skattepliktiga inkomster och skattesats, som i sin tur bygger på en uppskattning av marknadens
efterfrågan på bolaget produkt och gjorda investeringar. Bolaget är idag i en utvecklingsfas där
framtida positiva resultat är svårbedömda och man har därför valt att inte aktivera
underskottsavdragen.

Not 3 Rättelse av fel
Bolaget har rättat fel i 2015 års och 2014 års siffror för att ge en rättvisande bild av bolaget.
Rättelserna är gjorde enligt BFNAR 2012:1. Jämförelsesiffrorna har därmed omräknats i enlighet med
den nya tillämpningen och tolkningen av ramverket för redovisning.
Under 2015 har bolaget aktiverat kostnader för egen tid relaterad till forskning och utveckling om 282
TSEK. Dock har kriterierna för att göra denna aktivering inte uppfyllts och det har där med rättats vilket
har påverkat resultatet negativt och samtidigt minskat den immateriella tillgången. Vad gäller kostnader
för patent har bolaget aktiverat även dessa direkt på balansräkning, dessa fyller inte heller kraven för
aktivering vilket gör att även detta rättats och påverkat bolagets resultat för 2015 med 1 111 TSEK, där
avskrivningarna påverkats positivt om 384 TSEK och övriga externa kostnader negativt om
1 496 TSEK. Rättningen har även minskat den immateriella tillgången med motsvarande belopp.
Bolaget hade även under 2015 klassificerat inköpet av sin mastercellbank som en materiell tillgång.
Den har i sin tur skrivits av. Bolagets mastercellbank är att betrakta som lager och har därmed
omklassats så, vilket haft en resultatmässig påverkan på avskrivningarna. Rättningen som gjorts har
minskat kostnaderna med 85 TSEK, samtidigt som materiella anläggningstillgångar minskats och lager
ökat med totalt 852 TSEK. Totalt har rättningarna påverkat resultatet om 1 308 TSEK vilket minskat
det egna kapitalet med motsvarande belopp. Liknande justeringar har gjorts av redovisningen för 2014
vilket påverkat resultatet för det året med 983 TSEK vilket även det påverkat det egna kapitalet.
Tillsammans gjorde dessa rättningar att bolaget redovisar negativt eget kapital för 2015. Då
felaktigheterna upptäcktes gjordes bedömningen att ingen kontrollbalansräkning behövdes göras då
kapitalet vid den tidpunkter var återställt.
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Not 4 Övriga rörelseintäkter
2016-01-012016-12-31
700 000
199 786

Bidrag från Vinnova
Valutakursvinst
Övrigt
Summa

2015-01-012015-12-31
525 000

899 786

17 315
542 315

2015-01-012015-12-31
3
3

Varav män
1
1

Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2016-01-012016-12-31
2
2

Varav män
-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

2016-01-012016-12-31
1 296 400
470 050
153 205

2015-01-012015-12-31
1 122 436
300 669

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 kr (f.å. 0 kr) företagets VD och styrelse. Företagets
utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr(f.å. 0 kr).

Not 6 Övriga rörelsekostnader
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Summa

2016-01-012016-12-31
31 082
31 082

2015-01-012015-12-31
18 975
18 975

2016-01-012016-12-31
177
177

2015-01-012015-12-31
95
95

2016-01-012016-12-31
47 097
47 097

2015-01-012015-12-31
3 438
3 438

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, övriga
Summa

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, övriga
Summa
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Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Årets anskaffning
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

2015-12-31

1 507 247
1 507 247

600 000
907 247
1 507 247

-55 000
-75 362
-130 362

-25 000
-30 000
-55 000

1 376 885

1 452 247

2016-12-31

2015-12-31

729 167

2 400 000

2016-12-31
1 000 000
1 000 000

2015-12-31
1 000 000
1 000 000

Posten för 2015 har rättats enligt not 3 , rättelse av fel.

Not 10 Långfristiga skulder
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Almi Företagspartner
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Ställda säkerheter för övriga skulder
Företagsinteckningar

Not 11 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.
Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).
Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder.
Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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2017

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Annexin Pharmaceuticals AB (publ) för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Annexin Pharmaceuticals AB (publ)s finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen och rubriken
om finansiering och kapitalbehov. Av denna framgår att bolaget är i behov av ytterligare likviditet för att hantera
bolagets lång- och kortfristiga finansiering. För att hantera likviditetsbehovet till bolagets fortsatta drift planerar
bolaget att genomföra en större nyemission. Ifall denna emission ej kommer kunna genomföras enligt plan
bedömer styrelsen att bolaget har goda möjligheter till alternativa finansieringsalternativ. För att säkerställa
bolagets fortsatta drift är det av stor betydelse att finansieringen av verksamheten kommer kunna genomföras
enligt något av dessa alternativ.

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och den verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och den verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och den
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och den verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister
i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och den verkställande
direktörens förvaltning för Annexin Pharmaceuticals AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Annexin Pharmaceuticals AB (publ) enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller den
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 27 januari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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