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Årsredovisning för 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Corline® startades 1991 och har under mer än 20 år arbetat med att leverera produkter till kunder över hela
världen för ytbeläggning av medicinska implantat. Bolaget har på senare år i tillägg till basverksamheten utvecklat
en preklinisk produktportfölj med läkemedelskandidater för att förbättra resultaten av organ- och
celltransplantation. De första applikationerna är njurtransplantation samt cellterapi för svårt sjuka patienter med
diabetes typ 1.
Bolaget arbetar i samtliga produktområden med omformuleringar av ett mycket väldokumenterat läkemedel heparin. Heparin är ett kroppseget ämne som minskar blodets koagulation, men nedreglerar också effektivt
andra delar av kroppens omedelbara immunförsvar där detta är önskvärt. Heparin är ett biologiskt läkemedel
som dagligen används över hela världen vid kirurgiska ingrepp för att minska risken för blodproppar. För att ge
önskad effekt måste patienten erhålla höga koncentrationer av läkemedlet, men om heparin överdoseras finns
risk för att patienten förblöder och avlider. Utmaningen är alltså att få tillräckligt höga koncentrationer lokalt där
man vill undvika koagulation, men samtidigt minimera den systemiska risken för förblödning.
Corlines lösning på detta problem är att klä ytor som riskerar att sätta igång blodkoagulation med höga
koncentrationer av heparin och på sätt erhålla stor effekt lokalt. Då minskar risken för koagulation på den
heparinklädda ytan. Samtidigt minimeras risken för förblödning eftersom inget heparin administreras systemiskt.
Bolaget åstadkommer detta genom sin egenutvecklade heparinsubstans Corline Heparin Conjugate (CHC™).
CHC™ är unikt på marknaden eftersom det kan användas för att belägga alla typer av ytor: plast, metall, glas,
men också biologiska produkter såsom vävnadssegment, levande celler och till och med insidan på organ för
transplantation. Corline® tillverkar i sin anläggning i Uppsala de reagenser som är nödvändiga för att bygga upp
ytan. Reagenserna kan sedan enkelt användas antingen av bolaget självt eller av våra kunder i deras
produktionslokaler i en mild och helt ofarlig vattenbaserad ytbeläggningsprocess som ger ett mycket
förutsägbart resultat med jämn och hög funktionalitet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under 2014 intensifierade Corline® arbetet med att utveckla bolagets prekliniska portfölj inom
njurtransplantation och cellterapi för diabetes typ 1.
För diabetes typ 1 har sedan tidigare Corline® svenska Läkemedelsverkets godkännande att starta en klinisk
prövning med inriktning på att visa att behandlingen är säker. Målet är att markant minska det antal donatorer
som krävs för att behandla en svårt sjuk diabetes typ 1-patient. Idag behövs i genomsnitt 2,7 donatorer för en
behandlad patient, vilket med tanke på den begränsade tillgången på donatorer är en ohållbar situation.
Under året fokuserades arbetet i projektet kring att utveckla och kvalitetstesta en logistik- och tillverkningskedja
för insulinproducerande celler som kläs med bolagets heparinprodukt Cytoparin™. I detta projekt samarbetar
Corline® med Rikshospitalet i Oslo, Karolinska sjukhuset i Huddinge samt Akademiska sjukhuset i Uppsala. Under
året fattade bolaget beslut om att starta klinisk prövning så snart detta är möjligt. I november erhölls 1 MSEK i
anslag från SWELife, Vinnovas strategiska program för folksjukdomar med inriktning mot diabetes, så att bolaget
skall kunna inleda sin planerade kliniska studie. Patientrekrytering förväntas starta under 2015 och studien
omfattar upp till 10 patienter.
För njurtransplantation och produkten Renaparin™ inleddes under året ett omfattande prekliniskt program
tillsammans med forskargrupper från Uppsala universitet och transplantationskirurger vid Akademiska sjukhuset
i Uppsala. Syftet är att förbättra utfallet av njurtransplantation, med fokus på att reparera de kärlskador i
njurarna som sker till följd av syrebrist när organen tas ut från donatorn. Skadorna ger upphov till ett sämre
fungerande organ efter transplantation. Forskagrupperna kunde under året i en inledande ’proof-of principle’Corline Systems AB | Årsredovisning 2014
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studie visa att insidan på blodkärlen i njurar kan kläs med Corlines heparinteknologi och att dessa njurar fungerar
signifikant bättre än ej behandlade njurar. Resultaten publicerades under året i en doktorsavhandling vid Uppsala
Universitet (Sedigh, 2014). I mars 2014 erhöll konsortiet 2 MSEK i anslag från Uppsala Bios program för
omformulering av existerande läkemedel för att stödja det prekliniska programmet, BIO-X. I augusti 2014 erhöll
Renaparin™ status som särläkemedel (Orphan Drug) av europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.
Corline® verkar också på marknaden för medicinsk teknik. Här pågick under året arbete med ett antal olika
applikationer, dels tillsammans med vår amerikanska distributionspartner N2, dels med andra större och mindre
USA-baserade och europeiska företag. Applikationerna spänner över ett tämligen brett spektrum och har det
gemensamma målet att förbättra blodkompatibiliteten hos kundens slutprodukt.
Corline® arbetar aktivt med att patentskydda sin teknologi och detta arbete resulterade under slutet av året i att
patent för behandling av biologisk vävnad erhölls i Kanada.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I januari 2015 accepterades en vetenskaplig studie för publikation i tidskriften Thrombosis and Hemostasis.
Studien beskriver hur Renaparin™ fäster in på blodkärl och skyddar mot inflammation och koagulation. Studien
har utförts av en forskargrupp vid Uppsala Universitet.
I februari 2015 beslutades att Corline® skall ansöka om att bli ett publikt bolag listat på Nasdaq First North.

ÄGARE
Corline® är ett icke noterat aktiebolag som i huvudsak ägs av medlemmar ur familjen Crafoord, kanske mest känd
för att ha byggt upp medicinteknikbolaget Gambro, samt medlemmar ur familjen Sunnanväder, välkänd
entreprenörsfamilj som med bas i södra Tyskland har grundat ett flertal medicinteknik- och life science-bolag
såsom Jostra, tillverkare av hjärt-/lungmaskiner och utrustning för koronarkirurgi, lungräddningsbolaget
Novalung samt Jotec, Jolife, Joline och andra bolag inom närliggande områden.

FINANSIERING
Under året har verksamheten finansierats genom att bolagets huvudägare lånat in ytterligare medel i bolaget.
Bolagets totala skuld till huvudägarna uppgår vid året slut till 9,1 mkr. I februari 2015 togs beslut om att tillföra
bolaget ytterligare 1,5 mkr i aktieägarlån. Samtidigt föreslog styrelsen att det totala lånebeloppet om 10,6 mkr
skall omvandlas till aktier i en kvittningsemission, vilken beslutas om i samband med ordinarie bolagsstämma.
Bolaget kommer under 2015 att fortsatt vara beroende av kapitaltillskott för att stödja och accelerera de
prekliniska utvecklingsprogrammen inom njurtransplantation och cellterapi. I november 2014 beslutade bolagets
styrelse att externt rekrytera kapital, en process som förväntas vara slutförd under Q2 2015. Bolagets beroende
av externt tillskjutet kapital för att bedriva sin fortsatta utveckling utgör en icke oväsentlig risk eftersom denna
process styrs av externa faktorer som till del är utom bolagets kontroll.

FINANSIELLA RISKER
Utöver finansieringsrisken som beskrivs ovan består bolagets finansiella risker främst i valuta där försäljning till
största delen sker i utländsk valuta och ränterisken för de lån bolaget upptagit.
Bolaget vidtar inga säkringsåtgärder för försäljning i utländsk valuta, förutom att prisklausulerna i
leveranskontrakten medger rätt att genomföra prisjusteringar vid kraftiga valutasvängningar. Denna
avtalsmässiga rätt är affärsmässigt möjlig att utnyttja om konkurrenssituationen tillåter detta. Förändrad
valutakurs får därför viss påverkan på bolagets resultat och ställning.
Bolagets aktieägarlån löper utan ränta varför ränterisken för närvarande är begränsad.
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ÖVERSIKT ÖVER RESULTAT OCH STÄLLNING
En flerårsöversikt över väsentlig ekonomisk information framgår av nedanstående tabell:
2014

2013

2012

2011

2010

1 683 256
3 648 830
- 2 501 788
- 2 512 187
16 772 879
5 484 748
32,8%

1 787 627
4 261 850
- 2 417 129
- 2 487 798
13 757 284
7 996 935
58,1%

3 642 147
5 999 753
- 833 318
- 911 471
12 460 666
584 732
4,7%

1 369 534
3 682 049
- 2 829 633
- 2 902 688
9 286 425
1 496 202
16,1%

3 077 620
4 957 327
- 1 694 415
- 1 775 764
3 867 300
1 498 890
38,8%

Kr
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelseresultat
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

I den följande framställningen avser siffror inom parentesen föregående år.
Nettoomsättningen uppgick för 2014 till 1,7 mkr (1,8), vilket är helt i linje med föregående år. Finansiellt stöd
från statliga myndigheter och EU till pågående utvecklingsprojekt uppgick till 0,2 mkr. Stöden balanserades dock
helt av motsvarande kostnader, eftersom de projekt där Corline® är förmånstagare ger Corline® rätt att via bidrag
täcka projektspecifika externa kostnader för utveckling medan Corlines interna kostnader täcks med hjälp av
bolagets egna medel.
Bolagets totala omkostnader uppgick till -6,2 mkr (-6,7).
Årets resultat uppgår till -2,5 mkr (-2,5). Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 1,6 mkr (1,2) och eget
kapital till 5,5 mkr (8,0). Bland skulderna ingår inlåning från ägare om 9,1 mkr (3,5).

BOLAGSSTYRNING
Corlines bolagsorgan består av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisor och baseras på svensk
lag, interna regler och föreskrifter och bolagsordningen. Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
Under 2014 har bolaget hållit ordinarie årsstämma.

STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETE
Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde. Utöver detta möte ska styrelsen sammanträda minst 3
gånger årligen. Vid det konstituerande styrelsemötet ska bland annat styrelsens ordförande utses i det fall
stämman ej utsett ordförande, bolagets firmatecknare fastställas samt styrelsens arbetsordning gås igenom och
fastställas. På bolagets styrelsemöten behandlas normalt bolagets finansiella situation, investeringsbehov,
kvalitet, organisation samt status i förhandlingar med samarbetspartners, kunder och leverantörer. Årligen
beslutas dessutom om budget och godkännande av aktuellt bokslut.
Bolagets revisor rapporterar vid behov direkt till styrelsen vid ett styrelsemöte.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Den av bolaget antagna arbetsordningen
för styrelsens arbete anger gemensamma riktlinjer för styrelsens samtliga ledamöter och särskilt
arbetsfördelningen mellan styrelsens ordförande och VD. I styrelsen finns inga särskilda kommittéer utsedda.
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För närvarande består Corlines styrelse av två ledamöter och en suppleant. Bolagets styrelse kommer att utökas
med ytterligare en ordinarie ledamot som väljs in vid bolagets årsstämma den 11 mars 2015.
Under 2014 höll styrelsen sammanlagt 5 (3) möten.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Corlines verkställande direktör ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i
aktiebolagslagen. Styrelsen har upprättat en VD-instruktion som innehåller en beskrivning av VD:s
ansvarsområden och en rapporteringsinstruktion.

REVISION
Revisorn ska granska Corlines årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje
räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman.
Revisor i Corline® är Leonard Daun, PWC.

ERSÄTTNINGSFRÅGOR
Styrelsen beslutar i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen. Stämman har ej fattat
något särskilt beslut om ersättningsprinciper. Rådande förhållanden anges under Not 2 i den följande texten.

RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust om 2 512 187 kr. Föregående år redovisade bolaget
en förlust om 2 487 798 kr.
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

20 879 462 kr
-20 289 735 kr
-2 512 187 kr
-1 922 459 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten om 1 922 459 kr balanseras i ny
räkning.
Bolagets ekonomiska ställning och resultatet av verksamheten för 2014 och 2013 framgår av nedanstående
balans- och resultaträkningar, kassaflödesanalys samt noter.
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Resultaträkning

2014

2013

1 683 256
100 000
1 865 574

1 787 627
133 680
2 340 543

3 648 830

4 261 850

-158 231
-1 422 436
-4 536 144
-33 807

-101 098
-1 826 985
-4 723 771
-27 125

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-6 150 618

-6 678 979

RÖRELSERESULTAT

-2 501 788

-2 417 129

22 956
-33 355

6 775
-77 444

-10 399

-70 669

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-2 512 187

-2 487 798

ÅRETS RESULTAT

-2 512 187

-2 487 798

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning

Not

1

SUMMA INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

2

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA FINANSIELLA POSTER
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Balansräkning

Not

2014-12-31

2013-12-31

3

14 584 409

11 899 895

14 584 409

11 899 895

26 800
3 885

25 812
5 180

30 685

30 992

14 615 094

11 930 887

116 750
218 166
178 072

261 630
224 539
161 442

512 988

647 611

1 644 797

1 178 786

2 157 785

1 826 397

16 772 879

13 757 284

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

4
5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

Aktiekapital

803 869

803 869

Reservfond

6 603 338

6 603 338

7 407 207

7 407 207

20 879 462
-20 289 734
-2 512 187

20 879 462
-17 801 936
-2 487 798

-1 922 459

589 728

6

5 484 748

7 996 935

7

-

262 500

139 060
9 312 502
1 008 242
828 327

31 729
3 547 048
1 184 678
734 394

11 288 131

5 497 849

16 772 879

13 757 284

900 000
Inga

900 000
Inga

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

6

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga lån
Övriga skulder
Upplupna kostnader

7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Corline Systems AB | Årsredovisning 2014

8

8 (15)

Kassaflödesanalys

2014

2013

-2 501 788

-2 417 129

Justeringar för avskrivningar

33 807

27 125

Erhållen ränta

22 956

6 775

33 355

-77 444

-2 478 380

-2 460 673

134 623
107 331
-82 503

600 657
-126 997
-772 335

-2 318 929

-2 759 348

-2 684 514
-33 500

-3 078 450
-6 475

-2 718 014

-3 084 925

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering lån/Upptagna lån

5 502 954

9 900 000
-5 216 252

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 502 954

4 683 748

Årets förändring i likvida medel
Likvida medel vid årets början

466 011
1 178 786

-1 160 525
2 339 311

Likvida medel vid årets slut

1 644 797

1 178 786

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggninstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Corlines årsredovisning har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Då det är första gången detta samlade regelverk tillämpats innebär det byte av redovisningsprincip. Detta har dock
inte väsentligt påverkat jämförbarheten med föregående år trots att företaget valt att tillämpa 3 kap. 5 § fjärde
stycket i årsredovisningslagen och inte räknat om jämförelsetalen.

Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Licensintäkter utgörs av engångsersättningar vilket avser rättigheter att använda och sälja Corlines produkter
enligt specifika villkor. Dessa ersättningar intäktsredovisas då villkor i respektive avtal är uppfyllda och utbetalning
av ersättning därmed sker. För utförda tjänsteuppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till
uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen
(successiv vinstavräkning). Royalty och liknande betalas i enlighet med den aktuella överenskommelsens
ekonomiska innebörd. Samtlig försäljning redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.

Statliga stöd och EU-bidrag
Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den
period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.
Statliga stöd för anskaffning av materiella och immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångens
redovisade värde.

Inkomstskatter, företag och koncerner
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Bolagets
bedömning är för närvarande att kriterierna för redovisning av underskottsavdragen som tillgång inte är uppfyllda
och värdet av underskottsavdrag har inte upptagits som skattefordran.
Företaget har inga temporära skillnader.
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Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till konstruktion
och test av nya eller förbättrade produkter) balanseras som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa
utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de
uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder.
Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas
komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden överstiger
inte fem år. Då tillgångarna ännu ej kommersialiserats har avskrivning ännu ej påbörjats.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs
systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas:
Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5
5

Nedskrivningar
Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Uppskattningar och bedömningar
Redovisning av balanserade utvecklingskostnader
Bolaget har som princip att aktivera utvecklingskostnader. I varje bokslut görs en bedömning av om periodens
utgifter uppfyller krav på aktivering i enlighet med redovisningsregelverket K3 och om något nedskrivningsbehov
föreligger avseende tidigare aktiverade kostnader. Att fastställa aktiverbarhet och eventuellt nedskrivningsbehov
av tidigare aktiverade projekt är en svår bedömningsfråga. Riskerna och bedömningssvårigheterna avser främst
bedömningen av kommersialiserbarhet av ett enskilt projekt.
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NOTER
NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

2014

2013

627 859
888 011
166 250
1 136

261 372
1 364 755
161 500
0

1 683 256

1 787 627

2014

2013

Kvinnor

3

3

Män

4

4

7

7

3 065 369
935 108
495 731
39 936

3 248 233
1 000 019
443 371
32 148

4 536 144

4 723 771

Varor
Tjänster
Licensintäkter
Övrigt

NOT 2 Personal
Medelantalet anställda har uppgått till

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader

BOLAGETS LÖNEPOLICY
För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare skall bolaget erbjuda konkurrenskraftiga totala
ersättningspaket. Lönenivåerna skall ligga i linje med lönenivåerna på den marknad där den aktuella
befattningshavaren är anställd. Eventuellt rörliga löner uppgår maximalt till ett belopp motsvarande 5
månadslöner. Några rörliga löner har inte betalats för räkenskapsåret.
Bolaget erbjuder tjänstepensioner utifrån individuella avtal med varje anställd. Bolaget strävar efter att även i
detta avseende kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar.
Bolaget har inga långsiktiga incitamentsprogram.
För anställd personal tillämpas uppsägningstider i linje med arbetslagstiftning och de ingångna fackliga
avtalen.
Avtal med bolagets VD har träffats om sex (6) månaders ömsesidig uppsägningstid.
Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till, utöver lönen under uppsägningstiden, en
engångsersättning som efter ett års men före 3 års anställningstid utgörs av 6 månadslöner och efter 3 års
anställningstid av 18 månadslöner. Styrelsen skall besluta om VD:s ersättning, inbegripet beslut om modell
och mål.
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NOT 3 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2014

2013

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Bidragsfinansierat

11 899 895
2 867 845
-183 331

8 821 445
3 078 450
0

Utgående anskaffningsvärde

14 584 409

11 899 895

2014

2013

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

3 228 304
33 500

3 228 304
0

Utgående anskaffningsvärde

3 261 804

3 228 304

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-3 202 492
-32 512

-3 176 662
-25 830

Utgående avskrivningar

-3 235 004

-3 202 492

26 800

25 812

2014

2013

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

749 150
0

742 675
6 475

Utgående anskaffningsvärde

749 150

749 150

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-743 970
-1 295

-742 675
-1 295

Utgående avskrivningar

-745 265

-743 970

3 885

5 180

NOT 4 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Redovisat värde

NOT 5 INVENTARIER

Redovisat värde
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Not 6 EGET KAPITAL
Aktiekapitalet utgörs av 3 215 477 aktier med kvotvärde 0,25 kr
Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

- 17 801 936

584 733
9 900 000
2 487 798
7 996 935

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Belopp vid 2013 års ingång
Nyemission 2013
Årets resultat 2013
Belopp vid 2013 års utgång

638 869
165 000

6 603 338

11 144 462
9 735 000

803 869

6 603 338

20 879 462

- 2 487 798
- 20 289 734

Belopp vid 2014 års ingång
Nyemission 2014
Årets resultat 2014
Belopp vid 2014 års utgång

803 869

6 603 338

20 879 462

- 20 289 734

803 869

6 603 338

20 879 462

- 2 512 187
- 22 801 921

NOT 7 LÅNESKULDER

-

7 996 935
-

2 512 187
5 484 748

2014-12-31

2013-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

0

0

Långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

0

262 500

Kortfristiga skulder som förfaller till betalning inom ett år
Skulder till kreditinstitut
Lån från aktieägare

262 500
9 050 002

0
3 547 048

Summa Kortfristiga skulder som förfaller till betalning inom ett år

9 312 502

3 547 048

Lån från bolagets största aktieägare belöper utan ränta och tanken är lånen ska kvittas mot nyemitterade aktier i
kvittningsemission under 2015.

NOT 8 STÄLLDA SÄKERHETER
De ställda säkerheterna om 900 000 (900 000 ) avser företagsinteckningar ställda som säkerhet för skulder till kreditinstitut.
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen ger en
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Uppsala den 10 mars 2015

Lars Sunnanväder
Ordförande

Adam Dahlberg
Ledamot

Henrik Nittmar
VD

Min revisionsberättelse har angivits den 10 mars 2015

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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