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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för A+ Science AB (publ), 556652-6835 får härmed avge
 årsredovisning för 2016.

 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Alla belopp redovisas om inte annat anges, i
 Kkr.

Information om Verksamheten

 A+ Science AB bedriver konsultverksamhet inom kliniska prövningar. Styrelsens säte är i Stockholm.

 Koncernen består numera av moderbolaget A+ Science AB och det helt vilande dotterbolaget A+
 Science Outsourcing AB. Någon koncernredovisning upprättas därför inte 2016.

 Kärnverksamheten består av Clinical Services, Pharmacovigilance, City Site, Outsourcing of
 Consultants och Continuing Medical Education, (CME). Samtliga verksamheter har utvecklats väl
 under verksamhetsåret.

 Clinical Services tjänster innefattar alla tjänster för utförande av kliniska prövningar från framtagning av
 studieprotokoll till slutrapport. Vi utför anpassade uppdrag enligt önskemål inom såväl farmaceutiska
 prövningar fas I-IV som för medicinteknik.

 Pharmacovigilance hanterar alla tjänster inom drug safety, både inom post-marketing och kliniska
 prövningar, men utför även tjänster inom regulatory affairs, artwork, medicinsk information och
 reklamationshantering. Vi tillhandahåller en global safetydatabas för våra kunder. Tjänsterna innefattar
 allt från full PV-Service till kundspecifika uppdrag. 

 City Site bedriver kliniska läkemedelsprövningar i öppenvårdsmiljö inom flera olika terapiområden och
 samarbetar med läkemedelsföretag och CRO företag. Nära samarbete sker  med prövare inom olika
 specialitetsområden för hög patientsäkerhet. 

 Outsourcing of consultants erbjuder engagerade och kompetenta konsulter för bemanning inom alla
 yrkeskategorier för klinisk forskning inom våra verksamhetsområden. Från junior till senior erfarenhet
 med uppdrag anpassade enligt kundens önskemål.

 Continuing Medical Education, (CME) är specialistubildning för läkare som i Europa varit nödvändig för
 att bibehålla sin specialistkompetens. A+ har under många år administrerat sådan utbildning i
 samarbete med Universitetssjukhusen i Sverige. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång

 A+ har under 2016 följt upp föregående års positiva resultat med ännu ett år med ett positivt utfall. Vi
 har jobbat aktivt för att nå lönsamhet inom alla verksamhetsområden med hjälp av stort engagemang
 för att gemensamt skapa en organisation som speglar gott arbetsklimat, kompetensutveckling och
 arbetsglädje för att leverera tjänster med hög kvalitet till nya och befintliga kunder.

 Majoriteten av bolagets ägande, 76,5 %,  ligger nu hos bolagets anställda som har samlats i ett
 gemensamt aktieägaravtal med syfte att behålla ägarandelar hos bolagets anställda och hantera röster
 gemensamt i majoritet.

 Verksamheten har under första kvartalet  2017 löpt på stabilt enligt plan och fortsatt utvecklats väl
 inom alla verksamhetsområden.
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Resultat och ställning

 Årets resultat uppgick till 391 Kkr. (296 Kkr). 

 Investeringar i materiella anläggningsgtillgångar under året uppgick till  92 (191) Kkr.

 Bolagets soliditet uppgick till 36,9 (39,6) per 2016-12-31.

Likviditet

 De likvida medlen i bolaget uppgick vid årsskiftet till MSEK 8,4 (6,5). I bolaget finns en beviljad
 checkkredit på totalt 1 MSEK som inte har utnyttjats.

 Baserat på budget bedömer styrelsen att kassaflödet kommer ligga positivt under 2017.

Finansiella och andra risker

 De finansiella risker som föreligger utgörs av valutarisker och kreditrisker.

 Valutariskerna är beroende av de avtal med kunder som är tecknade i andra valutor än svenska
 kronor. För närvarande är dessa marginella och alla större avtal, även med utländska beställare är i
 svenska kronor. I den mån inköp från utlandet i annan valuta än svenska kronor förekommer
 motsvaras dessa av en vidarefakturering till beställarna med motsvarande belopp.

 Kreditriskerna bedöms vara begränsade då huvuddelen av koncernens kundfordringar avser större
 läkemedelsbolag. Nya kunder erhåller kredit efter individuell prövning. Under året har 0 SEK skrivits
 ned i kundfordringar.

 Övriga risker i verksamheten avser bland annat risken att studier avbryts i förtid eller att omfattningen
 minskar från avtalat kontrakt. I samtliga avtal med bolagets kunder finns klausuler om hur detta ska
 hanteras genom avvecklingsplaner och hur ersättningen för återstående tjänster ska regleras. Bolaget
 löper inga risker vad gäller de medicinska resultaten av utförda kliniska prövningar. Dessa åligger helt
 och hållet uppdragsgivarna.

Personal

 Uppgifter om medelantal anställda framgår av not 2.

Framtidsutsikter

 A+ Science AB kommer fortsatt att satsa på en aktiv försäljning för att bygga ett lönsamt bolag genom
 att bedriva verksamhet inom klinisk forskning.
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Aktieägarinformation
Namn Antal aktier Andel i %

Aktier som innehas av bolagets personal 477 401 064 76,5
Övriga ca 600 ägare 147 055 314 23,5

Totalt antal aktier 624 456 378 100,0

Flerårsöversikt Belopp i kkr
 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 31 039 28 848 25 858 27 555 53 572
Resultat efter finansiella poster 61 296 2 914 -15 250 -8 736
Balansomslutning 16 327 14 192 14 040 11 594 40 202
Soliditet, % 36,9 39,6 38,0 20,8 44,0
Antal anställda 23 19 16 21 23

Eget kapital
 Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat  Årets 
 kapital fond fond resultat resultat
Ingående balans 520 1 896 111 837 -108 922 296
Disposition enl 
årsstämmobeslut 296 -296
Årets resultat 391

Belopp vid årets utgång 520 1 896 111 837 -108 626 391

Resultatdisposition
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, (kronor), disponeras enligt följande:

 Belopp i kr
balanserad vinst 3 210 723
årets vinst 391 141

Summa 3 601 864

disponeras så att i ny räkning överföres 3 601 864

 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
 tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kkr Not 2016-01-01- 2015-01-01-

2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 31 039 28 848
Övriga rörelseintäkter 658 779

Summa rörelseintäkter 31 697 29 627

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -11 565 -10 832
Personalkostnader 2 -19 940 -18 314
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -89 -95
Övriga rörelsekostnader -44 -105

Summa rörelsekostnader -31 638 -29 346

Rörelseresultat 59 281

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 15

Summa finansiella poster 2 15

Resultat efter finansiella poster 61 296

Resultat före skatt 61 296

Skatter
Skatt på årets resultat 3 330 0

Årets resultat 391 296
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Balansräkning
Belopp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 209 205

Summa materiella anläggningstillgångar 209 205

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 100 100
Uppskjuten skattefordran 3 330 0
Andra långfristiga fordringar 185 185

Summa finansiella anläggningstillgångar 615 285

Summa anläggningstillgångar 824 490

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 914 3 774
Aktuell skattefordran 600 600
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 567 2 862
Summa kortfristiga fordringar 7 081 7 236

Kassa och bank
Kassa och bank 8 422 6 466

Summa kassa och bank 8 422 6 466

Summa omsättningstillgångar 15 503 13 702

SUMMA TILLGÅNGAR 16 327 14 192



A+ Science AB (publ)  6(10)

556652-6835

Balansräkning
Belopp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 6 520 520
Reservfond 1 896 1 896

Summa bundet eget kapital 2 416 2 416

Fritt eget kapital
Överkursfond 111 837 111 837
Balanserat resultat -108 627 -108 923
Årets resultat 391 296

Summa fritt eget kapital 3 601 3 210

Summa eget kapital 6 017 5 626

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 132 132

Summa långfristiga skulder 132 132

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 3 097 1 994
Leverantörsskulder 1 874 554
Övriga skulder 1 257 1 344
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 950 4 542

Summa kortfristiga skulder 10 178 8 434

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 327 14 192
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Tilläggsupplysningar

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisnings - och värderingsprinciper
 Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
 reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej
 ange.

 Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och
 kursförluster på rörelsefordringar redovisas i rörelseresultat medan kursvinster och kursförluster på
 finansiella fordringar och skulder redovisas som fiansiella poster.

 Intäktsredovisning
 Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att
 företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företager får ersättning i likvida
 medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

 Pågående tjänsteuppdrag
 Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Pågående,
 ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört
 arbete och redovisas i posten Övriga fordringar.

 Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, sk successiv
 vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som
 nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget.
 Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten
 Övriga fordringar.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
 Anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
 Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År
Inventarier, verktyg och installationer 20 %
Datorer 33 %

 Leasing
 Leasingavtal omfattar hyresavtal som redovisas som operationell leasing samt kontorsutrustning och
 en bil.

 Skatt
 Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt
 som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med
 utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar,
 skulder och avsättninar.               
 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
 redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
 överskott. Bolagets underskott uppgår till 11 668 Kkr. Uppskjuten skattefordran har beräknats på en
 försiktig budget för kommande år.
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Koncernförhållanden
 Företaget är ett moderföretag till A+ Science Outsourcing AB, men med hänvisning till
 undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tilllgångar.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till  balansomslutningen.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Not 1  Leasingavtal
 Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår 1 727 tkr (f.å. 1 724 tkr.)

 2016 2015
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till  betalning enligt följande:
Inom ett år 1 705 1 746
Senare än ett år men inom fem år 2 788 2 406

4 493 4 152

Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2016 Varav män 2015 Varav män

23 2 19 2

Totalt 23 2 19 2
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Not 3  Skatt på årets resultat
 2016 2015

Belopp Belopp
Resultat före skatt 61 296

Avstämning årets skattekostnad
Skatt beräknad med skattesats 22% -13 -65
Skatteeffekt av ej avsdragsgilla kostnader -20 -19
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0
Skatteeffekt av utnyttjat underskottsavdrag 33 84

0 0

Uppskjuten skatteskuld 330 0

Total redovisad skatteintäkt 330 0

 Bolaget har ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som uppgår till 11 668 tkr.

Not 4  Inventarier, verktyg och installationer
 2016 2015
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 519 1 327
-Nyanskaffningar 92 191

1 611 1 518

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 313 -1 218
-Årets avskrivning -89 -95

-1 402 -1 313

Utgående redovisat värde 209 205

Not 5  Andelar i koncernföretag
 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 100 100

Redovisat värde vid årets slut 100 100

Specifikation andelar i koncernföretag

 Kapital- rösträtts Antal Bokfört
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar andelar värde
A+ Science Outsourcing AB, 556746-2444, 100 1 000 100
Stockholm

100
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Not 6  Antal aktier och kvortvärde

 Antal aktier: 624 456 378
 Kvotvärde: 0,00083

Not 7  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2016 2015

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
 
Eventualförpliktelser Inga Inga

Underskrifter

 Stockholm den 

  

Håkan Gartell Anna Fröling
Styrelseordförande Verkställande direktör

Johanna Andlin Helena Erlandsson Harris

Jennifer Heyno

Vår revisionsberättelse har lämnats den      mars 2017
Ernst & Young AB

Inger Sjöberg
Auktoriserad revisor
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