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Kort om Corline Biomedical
Corline bedriver läkemedelsutveckling för att hantera immuntrombos,
vilket är ett sjukdomsförlopp som uppstår och/eller förstärks när kroppen
försöker hantera sjukdomar, skador och främmande vävnad genom
samtidig immunologisk reaktion och koagulation. Bolagets utveckling
inom detta område sker längs två huvudspår – Renaparin® för
organtransplantation, särskilt njurtransplantation, och Cytoparin™
för cellterapi.
Baserat på samma grundteknik erbjuder Corline också möjligheten
för kunder i medicinteknikindustrin att säkerställa funktionen för
och minska patientrisken med implanterbara kliniska produkter genom
att öka deras blodkompatibilitet med bolagets egenutvecklade teknik
för ytmodifiering – CHS™.

Marknaden för Renaparin®
Renaparin® är i klinisk utveckling och produkten avses användas
preventivt inför transplantation av njurar från avlidna donatorer
för att förbättra njurfunktionen. Varje år genomförs ca 80 000 njur
transplantationer varav cirka 2/3 med njurar från avlidna donatorer.
Corline uppskattar att den totala marknadsmöjligheten inom denna
indikation uppgår till 4 miljarder SEK årligen. Renaparin® utvärderas
också prekliniskt för att förbättra utfallet av lungtransplantation.
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VD Henrik Nittmar inleder
2019 var ett mycket viktigt år för Corline där
tyngdpunkten av verksamheten centrerats kring
den kliniska utvecklingen av Renaparin®, bolagets
läkemedelskandidat för att förbättra utfallet av
njurtransplantation.

Renaparin® – god framdrift i den kliniska
utvecklingen
Corline är ett utvecklingsbolag med tydligt fokus
och strategi – att förbättra utfallet av organtransplantation genom att kliniskt utveckla den egenutvecklade läkemedelskandidaten Renaparin® fram
till marknadsgodkännande eller utlicensiering. Den
första kliniska indikationen är njurtransplantation
där vi under 2019 doserade 10 patienter inom
ramen för RENAPAIR 01, den fas 1-studie som
genomförs på tre transplantationsenheter i Sverige och som primärt utvärderar säkerhet
vid administrering av Renaparin® i samband med njurtransplantation.
Vidare kunde vi i inledningen av 2020 meddela att ett mycket centralt mål i bolagets utvecklingsplan uppnåtts i och med att rekryteringen i RENAPAIR 01 färdigställts när patient
nummer 16 behandlats. Vi frångick här det ursprungliga studieprotokollet som föreskrev
att utvärderingen omfattar totalt 18 patienter. Beslut om att avvika från protokollet togs i
samråd med Läkemedelsverket och som ett resultat av den pågående Covid 19-pandemin,
vilken för närvarande omöjliggör transplantationsforskning i de flesta länder i världen. Det
något lägre antalet patienter kommer inte att påverka möjligheten att dra vetenskapligt
robusta slutsatser från studien och därmed påverkar det heller inte värdet av studien som
underlag för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering.
Nästa steg i RENAPAIR 01 blir att presentera studieresultaten, där topline-data rörande
säkerhet planeras offentliggöras under juni 2020.
Parallellt med arbetet att avsluta, analysera och rapportera fas-1-studien pågår förberedelserna för den kliniska fas 2-studien. Denna benämns RENAPAIR 02 och syftar till att utvärdera vilken effekt administreringen av Renaparin® har på utfallet av njurtransplantation. Vi
avser att under Q2 2020 återkomma med fler detaljer vad gäller studieplanen, men det står
redan nu klart att RENAPAIR 02 kommer att omfatta mellan 100 och 150 patienter och utföras på kliniska transplantationsenheter i Europa. Beroende på de offertunderlag vi håller på
att ta in från potentiella leverantörer av den kliniska studien (CRO-bolag), kan också amerikanska sjukhus komma att delta i studien.
För att kunna starta studien måste – förutom goda resultat i RENAPAIR 01 – en rad olika
aktiviteter färdigställas såsom utveckling av studieprotokollet och övrig regulatorisk
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dokumentation, tillverkning och distribution av kliniskt studieläkemedel, samt godkännande
av de lokala myndigheter och etiknämnder som beslutar om kliniska studier i respektive
länder där studien genomförs. Även om det idag råder en viss osäkerhet kring situation
med Covid-19, räknar vi med att dessa förberedande aktiviteter är avslutade under Q4 2020.

‘ Ett centralt mål i utvecklingsplanen uppnåddes i och
med att rekryteringen i RENAPAIR 01 färdigställdes’
Renaparin® är också under preklinisk utvärdering för andra organtransplantationsområden,
där lungtransplantation prioriterats i utvecklingsplanen. Här inledde Corline under 2019 ett
samarbete med University Healthcare Network i Toronto, som är världsledande för framtagande och utvärdering av nya behandlingsmetoder inom lungtransplantation. Vi planerar
att redovisa resultat från detta samarbete under innevarande år och, om vi når framgång,
presentera en plan för klinisk utveckling.
Breddningen av indikationsområdena för produkten bygger på en verkningsmekanism
som är väl känd, kombinerat med ett kliniskt angreppsätt som är unikt. Detta har i sin tur
banat väg för att Corline erhållit ett brett immaterialrättsligt skydd genom särläkemedelsstatus omfattande alla typer av solida organtransplantationer i både USA och Europa, samt
patentskydd i USA och Kina. Europeiska myndigheter utvärderar för närvarande bolagets
patentansökan.

Fortsatt kundstöd inom medicinteknik
Parallellt med vårt läkemedelsutvecklingsarbete upprätthåller vi förmågan att leverera
ytor som minskar trombosrisken för medicintekniska implantat. I april 2018 ingick bolaget
avsiktsförklaring med en nordamerikansk kund vilken har utvecklat en ablationskateter som
används vid behandling av hjärtarytmier, något som drabbar mer än 40 miljoner människor
per år. Ablationskateterterapier anses av många läkare mer effektiva än läkemedel för att
bota hjärtarytmi, men är förknippade med risken att kateterytan initierar trombosbildning
i hjärtat. Blodproppar kan då frigöras ut i cirkulationen och orsaka flödesrubbningar i till
exempel lungor och hjärna. För att minska denna risk kommer ablationskatetern att ytbehandlas med Corlines heparinyta, CHS™.
Den ursprungliga tidplanen att inleda försäljning 2019 kunde tyvärr inte hållas av vår kund,
framförallt för att den regulatoriska processen tagit längre tid än vad kunden förväntat sig,
men uppskattningen av potentialen i produkten är oförändrad. Det innebär att en fullt ut
lanserad produkt utgör ett väsentligt kassaflödestillskott till Corline. Vi hoppas därför att
vi inom kort kan gå till nästa steg i relationen med vår kund och underteckna ett slutgiltigt
licens- och leveransavtal.

2020 fokuserar primärt på fortsatta förberedelser och start av klinisk fas 2
Bolaget erhöll positiv och konkret feedback från den amerikanska läkemedelsmyndigheten
FDA i oktober 2019, vilket följdes upp med likaledes positiva besked från den europeiska
5
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motsvarigheten, EMA, i mars 2020. I korthet innebär den regulatoriska granskningen att
vi kan fortsätta med vår kliniska utveckling och förberedelse för marknadslansering enligt
den plan som lagts. Såväl FDA som EMA höll med om att resultaten från Corlines prekliniska studier, toxicitetsprogrammet och tillverknings- och kvalitetsaspekter i tillverkningen av Renaparin® uppfyller kraven för fortsatt klinisk utveckling. Dessutom fick bolaget
vid båda mötena värdefull input kring hur myndigheterna förväntar sig att registreringsgrundande parametrar i de kliniska studierna skall utformas och mätas. Slutsatsen är att
vi har en tydlig målbild för hur den registreringsgrundande studien skall designas och att
denna målbild är gemensam för de båda myndigheterna. Det sistnämnda är inte minst
viktigt eftersom det på ett väsentligt sätt underlättar utförande och minskar kostnader
i utvecklingsprocessen.
Ekonomiskt står Corline fortsatt starkt. Bolaget har finansiella resurser som täcker de
investeringsbeslut som är tagna för de kommande 12 månaderna. En start av RENAPAIR
02 kommer dock kräva att ytterligare finansiella medel behöver tillskjutas. Corline arbetar
därför parallellt med ett antal, kompletterande finansieringskällor för att hantera ett framtida kapitalbehov på ett för aktieägarna så fördelaktigt sätt som möjligt.

Slutligen ett stort tack
Jag vill avsluta med att ödmjukt skänka en tacksam tanke till alla de inom bolaget och
i dess omedelbara närhet som utgör grunden för att Corline framgångsrikt skall kunna
ge ett meningsfullt bidrag till patienter, samhälle och bolagets aktieägare. Resultaten vi
nu ser är frukten av många års hårt arbete av Corlines mycket kompetenta organisation
och jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare fortsätta utveckla bolaget
för att nå nya avgörande framgångar.

Henrik Nittmar
VD Corline Biomedical AB

Milstolpar 2019
– Den kliniska utvecklingen av Renaparin®
når viktiga milstolpar under året. Den första
patienten i studien RENAPAIR 01 doseras
i februari och i oktober har de fyra första
patienterna utvärderats utan några negativa
säkerhetsfynd varefter beslut tas om fortsatt
inkludering av patienter i studien. Vid årets
slut har 10 patienter rekryterats.
– FDA, som är den amerikanska läkemedelsmyndigheten, bjuder i oktober in Corline
till ett pre-IND möte för att diskutera

utvecklingen av Renaparin®. Mötet är mycket
lyckat och banar väg för fortsatt utveckling
av produkten enligt den lagda planen.
– Corline inleder samarbete med University
Healthcare Network (UHN) i Toronto,
Kanada, för att prekliniskt utvärdera effekten
av Renaparin® för att förbättra utfallet av
lungtransplantation. UHN i Toronto är
världsledande i utvecklingen av nya terapier
och metoder för lungtransplantation.

6

33

Corline Biomedical AB Årsredovisning

2019

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Corline Biomedical AB (556417-0743) avger
härmed följande årsredovisning och koncernredovisning.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor och avser koncernen. Uppgifter
inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Corline grundades 1991 och har sitt säte i Uppsala. Bolaget är en spin-off från Pharmacia
och grundades av tre tidigare Pharmacia-anställda, med målet att kommersialisera ett blodpumpssystem som vid den tiden var en intern satsning på Pharmacia. Strax efter bildandet
av Corline skiftades dock den strategiska inriktningen från blodpumpsystemet till pumpens
blodkompatibla yta, som var en del av det ursprungliga projektet. Den nya satsningen innebar att utveckla och erbjuda fristående yttekniska lösningar till leverantörer av medicintekniska produkter. Detta lade grunden för Corlines CHS™-produkt och 1997 började bolaget
leverera ytbehandling av hjärtstentar till en stor tillverkare i Tyskland. Under perioden
1997 till 2004 levererade bolaget över 100 000 CHS™-behandlade stentar.
Som ett resultat av forskning och utveckling som gjorts av Corline adderades 2005 ett nytt
produktområde – regenerativ medicin – då bolaget såg möjligheten i att även kunna ytbelägga levande vävnader med heparinbaserade substanser. I dagsläget ligger bolagets fokus
på läkemedelsutveckling inom segmentet regenerativ medicin med patentskydd till år 2034
och bolagets bedömning är att potentialen är stor för de produkter bolaget utvecklar inom
området.
Inom segmentet regenerativ medicin utvecklar bolaget produkter för att motverka immuntrombos – vilket uppstår när kroppen hanterar skador och/eller främmande vävnad med en
samtidig immun- och koagulationsreaktion. Bolaget bedriver klinisk utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation med produktkandidaten Renaparin® och är i preklinisk
utvecklingsfas inom cellterapi till patienter med diabetes typ 1 med produkten Cytoparin™.
Ett Vinnova-finansierat projekt inom SWElife2-programmet genomförs i Corlines regi och
syftar till att utvärdera om Renaparin® kan användas för fler indikationer, såsom att förbättra
utfallet av lungtransplantation.
Inom ramen för Corlines helägda dotterbolag Corline Pharma AB utvecklas produkter för
indikationer där bolagets heparinsubstans CHC™ administreras in vivo, direkt till patient.
Inom detta område fokuseras indikationer där verkningsmekanismerna för behandling är
desamma som för Cytoparin™ och Renaparin®, det vill säga en lokal behandling för att
påverka koagulations- och inflammationsförloppet. Utvecklingen är i preklinisk fas och
fokuserar kärlkirurgiska indikationer som potentiellt kan leda till att en ny marknad öppnas
för bolaget.
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Corline är ett publikt bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Corline är moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda dotterbolaget Corline
Pharma AB. Dotterbolaget bedriver läkemedelsutveckling baserat på heparinbaserade
substanser. Utöver ovanstående har Corline inga aktieinnehav i andra bolag.

Affärsmodell
Corlines affärsmodell är att bedriva utveckling till och med klinisk fas 2 för att därefter
överväga utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier, regulatoriskt
godkännande och marknadsföring.

8
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Väsentliga händelser under året

Q1 Q2

– Corline inkluderar första patienten i den
kliniska fas 1-studien RENAPAIR 01. Patienten
behandlas vid transplantationsavdelningen på
Uppsala Akademiska sjukhus.
– Corline rekryterar Lars Olsson som
Head of CMC.

– Läkemedelsverket godkänner rekrytering av
patienter till RENAPAIR 01 på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg samt på
Karolinska i Huddinge. Därmed kommer
studien att kunna bedrivas vid tre av Sveriges
fyra njurtransplantationsenheter.
– Styrelsen beslutar om en riktad nyemission
om ca 14 MSEK. Emissionen tecknas av
HealthInvest Small & MicroCap Fund och
av Eccenovo AB.

Q3 Q4

– Corline inleder ett samarbete med University Healthcare Network (UHN) Toronto
för utveckling av Renaparin® för lungtrans
plantation. UHN Toronto är bland de ledande organisationerna i världen för framtagande av nya och förbättrade metoder inom
lungtransplantation.

– De första fyra patienterna i studien
RENAPAIR 01 har inkluderats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I studien erhåller
transplantationspatienter donatornjurar som
behandlats med Renaparin®.

– Corline meddelar att säkerhetskommittén för
RENAPAIR 01 har utvärderat säkerhetsdata för
de fyra första patienterna som behandlats vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inga negativa
säkerhetsfynd kopplade till Renaparin® konstaterades.
– Corline erhåller officiella mötesanteckningar
från pre-IND-möte (Investigational New Drug)
med den amerikanska läkemedelsmyndigheten
FDA. Här bekräftas att Corlines prekliniska
studier och övrigt utvecklingsarbete som
genomförts utgör en bra grund för fortsatt
utveckling av Renaparin®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Bolaget väljer engelska Abzena Ltd. som partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans
för klinisk prövning Fas 2. I samband med att Corlines tillverkningsprojekt går in i operativ
leveransfas omorganiseras ledningsfunktionen inom CMC.
– Patientrekryteringen i RENAPAIR 01 färdigställs i och med att patient nummer 16 rekryterats.
– Bolaget erhåller europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s officiella mötesanteckningar från det
Protocol Assistance-möte som hållits i mars 2020. Dessa stämmer väl överens med den feedback
som tidigare erhållits av FDA.
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Ägare
Corline är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 3 juni 2015. Nedan
presenteras en tabell över de största ägarna i Corline per 2020-03-30.

Namn

Antal aktier

%

Adam Dahlberg

3 299 488

19,9

Silotornet AB*)

1 957 170

11,7

HealthInvest Small & Microcap Fund AB

1 608 274

9,6

Eccenovo AB

1 310 003

7,9

UBS Switzerland AG

1 254 927

7,5

Monika Sunnanväder

854 614

5,1

Tomas Olausson

600 000

3,6

Margareta Nilsson

555 589

3,3

Hennit AB

508 018

3,0

Tobias Ekman

300 250

1,8

Ingo Invest AB

191 962

1,2

Gunvald Berger

187 628

1,2

4 046 995

24,3

16 674 918

100,0

Övriga
Totalt

*) Silotornet AB ägs till 100 % av Adam Dahlberg

Aktien
Aktien i Corline noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015, under
handelsbeteckning “CLBIO”. Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier i Corline
till 16 674 918 (15 774 918) stycken. Vid årets ingång uppgick antalet aktier i Corline till 15
774 918 (14 563 490) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Corline under perioden januari till
december 2019 uppgick till 16 274 918 (15 155 303) stycken.

Finansiering
Vid utgången av 2019 hade bolaget likvida medel om 22 857 KSEK (27 644). Likvidbehållning har under året framförallt säkerställts genom tillskott av externt kapital genom en
riktad emission som tillförde bolaget ca 14 MSEK. Till detta kommer tillskott från den operativa verksamheten, i huvudsak från försäljning av produkter och tjänster till kunder inom
medicintekniksektorn.
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Bolaget tecknade avtal med EU-kommissionen i februari 2017 om ett anslag om totalt
2,362 MEUR (ca 25 MSEK). Den första utbetalningen om ca 10,5 MSEK erhölls i mars 2017.
Under 2018 erhöll bolaget en andra utbetalning från EU-kommissionens anslag, uppgående
till ca 9,6 MSEK. Återstoden av medlen från EU-anslaget utbetalas när kommissionen
granskat och godkänt bolagets slutrapport efter RENAPAIR 01-studiens genomförande.
Under 2019 har därför ingen utbetalning skett.
Bolaget har finansiella resurser som täcker de investeringsbeslut som är tagna för de kommande 12 månaderna. Starten av RENAPAIR 02 kommer dock kräva ytterligare beslut som
innebär att finansiella medel behöver tillskjutas. Det kan således inte uteslutas att bolaget
kommer att vara beroende av kapitaltillskott för att stödja och accelerera de prekliniska
och kliniska utvecklingsprogrammen inom njurtransplantation, cellterapi och övrig läkemedelsutveckling. 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
Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunktur, inflation samt
ränteförändringar kan bland annat ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser.
Corlines kostnader och framtida intäkter kan bli negativt påverkade av dessa faktorer.
Valutarisk

Delar av bolagets kostnader utbetalas i USD, EUR och andra internationella valutor. Även
en del av bolagets projektanslag, såväl som framtida försäljningsintäkter kan komma att
inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras vilket skulle kunna
påverka bolagets kostnader och framtida intäkter negativt.
Prissättning

I bolagets affärsmodell ingår utlicensiering av läkemedelskandidater. Den generella
prisutvecklingen på marknaden för läkemedel står utanför bolagets kontroll. Vidare
fastställs läkemedelspriser i vissa fall av myndigheter. Det finns en risk att prissättningen
av läkemedel kan komma att bli lägre än vad bolaget beräknat, vilket kan påverka Corlines
intjäningsförmåga negativt.
COVID-19

Corline står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen
av COVID-19 (Corona-viruset). Vi konstaterar spridning av viruset i många länder och
implementering av åtgärder runt om i världen för att förhindra att samhällen och
affärsverksamheter påverkas. Per dagen för denna årsredovisnings undertecknande
har Corline sett följande effekter.
I första hand påverkas möjligheterna att bedriva forskningsprojekt inom transplantations
området negativt. Den pågående studien RENAPAIR 01 kunde avslutas innan COVID-19
omöjliggjorde studiens genomförande. RENAPAIR 02 är planerad att starta tidigast Q4
2020. Vid denna tidpunkt är bolagets bedömning att det åter kommer att vara möjligt att
bedriva transplantationsforskning på ett effektivt sätt.
11

33

Corline Biomedical AB Årsredovisning

2019

I tillägg till detta konstaterar Corline en ökad marknadsosäkerhet och potentiell påverkan på
möjligheten att finansiera utvecklingsbolag. Här arbetar Corline parallellt med olika alternativ,
bland annat myndighetsanslag som inte påverkas negativt av den pågående pandemin, samt
med flexibilitet i planeringen för att hantera eventuellt utsträckta tidsrymder
i finansieringshänseende.
Även om pandemin idag inte haft någon konkret påverkan på bolaget, varken operativt eller
finansiellt, är det för närvarande omöjligt att uppskatta den slutliga effekten.

Finansiell information
Corline är moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda dotterbolaget Corline
Pharma AB. Koncernförhållande uppstod den 21 maj 2015.

Översikt över resultat och ställning
(KSEK)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

1 064

1 563

638

947

1 037

1 683

Summa intäkter

11 953

9 536

16 158

10 366

3 508

3 649

Rörelseresultat

-9 540

-6 792

-7 809

-5 220

-5 676

-2 502

Årets resultat

-9 540

-6 793

-7 810

-5 248

-5 845

-2 512

Balansomslutning

63 751

62 915

51 427

41 275

24 995

16 773

Eget kapital

59 318

54 962

45 926

38 746

21 250

5 485

Soliditet

93,05%

87,40%

89,30%

93,90%

85,00%

32,80%

Intäkter och resultat
Försäljningsintäkterna under 2019 uppgick till 1 064 KSEK (1 563).
Rörelseresultatet under 2019 uppgick till -9 540 KSEK (-6 792). Rörelsens kostnader under 2019
uppgick till -21 493 KSEK (-16 328). Ökningen beror på att de ökade kostnaderna bolaget
erhållit under 2019 till följd av det kliniska genomförandet av RENAPAIR 01 och det förberedelsearbete för RENAPAIR 02 som bedrivits parallellt. Aktiverat arbete för egen räkningen under
2019 uppgick till 10 859 KSEK (7 964).

Finansiell ställning
Vid årets utgång uppgick koncernens eget kapital till 59 318 KSEK (54 962) och soliditeten
uppgick till 93 % (87).

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för 2019
uppgick till -13 839 KSEK (-4 104). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 844
KSEK (-937) kr och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 13 896 KSEK (15 829).
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Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 22 857 KSEK (27 644).
Investeringarna under året uppgick till 4 844 KSEK (937) kr vilket framförallt omfattar
investeringar i utvecklingsprojektet Renaparin®, där största delen utgörs av lönekostnader
för personal som direkt arbetar med projekten och en mindre del är patent-, konsult- och
materialkostnader.

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. Nästa årsstämma hålls den 14 maj 2020 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.
Under 2019 har bolaget haft en ordinarie årsstämma.
Styrelsen och styrelsens arbete

Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde. Utöver detta möte ska styrelsen
sammanträda minst tre 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, status i utvecklingsprojekt,
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.
För närvarande består Corlines styrelse av 5 ordinarie ledamöter samt en suppleant.
Under 2019 höll styrelsen sammanlagt 7 möten (9).
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 VDs ansvarsområden och en rapporteringsinstruktion.
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Revision

Revisorn ska granska Corlines årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman.
Bolagets revisor rapporterar till styrelsen i sin helhet minst en gång per år. Senaste rapporteringen skedde den 9 september 2019.
Revisor i Corline är Lars Kylberg, 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 3 i den följande texten.
Resultat och resultatdisposition

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust om 9 531 761 SEK.
Föregående år redovisade bolaget en förlust om 6 711 940 SEK.
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

108 668 863
67 532 003
-9 531 761
31 605 099

SEK
SEK
SEK
SEK

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019 samt
att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 31 605 099 SEK.
Bolagets ekonomiska ställning och resultat av verksamheten för 2019 och 2018 framgår nedanstående balans- och resultaträkningar, kassaflödesanalys samt noter.
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Resultaträkning
KSEK

Koncernen

Moderbolaget

Not

2019

2018

2019

2018

Nettoomsättning

1

1.064

1.563

1.064

1.563

Övriga rörelseintäkter

2

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
30

9

30

9

Aktiverat arbete för egen räkning

10.859

7.964

10.859

7.964

SUMMA INTÄKTER

11.953

9.536

11.953

9.536

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror mm

-4.776

-2.998

-4.776

-2.998

Övriga externa kostnader

3

-6.412

-5.449

-6.404

-5.368

Personalkostnader

4

-10.279

-7.852

-10.279

-7.852

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT

-9

-

-9

-

-17

-29

-17

-29

-21.493

-16.328

-21.485

-16.247

-9.540

-6.792

-9.532

-6.711

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA
INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande
resultatposter

-

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-

-1

-

-1

SUMMA FINANSIELLA POSTER

-

-1

-

-1

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

-9.540

-6.793

-9.532

-6.712

RESULTAT FÖRE SKATT

-9.540

-6.793

-9.532

-6.712

-9.540

-6.793

-9.532

-6.712

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, kr

16.274.918

15.155.303

16.274.918

15.155.303

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, kr

16.274.918

15.155.303

16.274.918

15.155.303

Årets resultat per aktie före utspädning, kr

-0,59

-0,45

-0,59

-0,45

Årets resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,59

-0,45

-0,59

-0,45

Årets skatt
ÅRETS RESULTAT

5
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Balansräkning
KSEK

Koncernen

Moderbolaget

Not

31 dec 2019

31 dec 2018

31 dec 2019

31 dec 2018

6

38.720

33.876

38.431

33.587

38.720

33.876

38.431

33.587

37

46

37

46

37

46

37

46

242

242

1

1

1

1

1

1

243

243

38.758

33.923

38.711

33.876

191

324

191

324

306

282

1.501

460

1.501

456

444

564

444

564

2.136

1.348

2.442

1.626

Kassa och bank

22.857

27.644

22.769

27.562

Summa omsättningstillgångar

24.993

28.992

25.211

29.188

SUMMA TILLGÅNGAR

63.751

62.915

63.922

63.064

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

7

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

8

Ägarintresse i övriga företag

9

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
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Balansräkning forts.
KSEK

Koncernen
Not

31 dec 2019

Moderbolaget

31 dec 2018

31 dec 2019

31 dec 2018

Aktiekapital

2.084

1.971

Reservfond

6.603

6.603

19.207

14.363

27.894

22.937

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital
Aktiekapital

2.084

1.971

Övrigt tillskjutet kapital

115.272

101.489

Annat eget kapital inklusive
årets resultat

-58.038

-48.498

59.318

54.962

Summa eget kapital

Bundet eget kapital

Utvecklingsfond

Fritt eget kapital
Överkursfond

108.669

94.886

Balanserad förlust

-67.532

-55.976

Årets resultat

-9.532

-6.712

Summa fritt eget kapital

31.605

32.198

Summa eget kapital

59.499

55.135

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

818

1.761

818

1.761

Övriga skulder

1.696

4.743

1.696

4.743

Upplupna kostnader

1.919

1.449

1.909

1.425

4.433

7.953

4.423

7.929

63.751

62.915

63.922

63.064

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
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Koncernens förändring av eget kapital
KSEK

Ingående balans per 1 januari 2018

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat
eget
kapital
inklusive
årets
resultat

Summa
eget
kapital

1.820

85.811

-41.705

45.926

151

15.785

15.936

-107

-107

Årets resultat

-6.793

Nyemission
Emissionskostnader

-6.793

Utgående balans per 31 december 2018

1.971

101.489

-48.498

54.962

Ingående balans per 1 januari 2019

1.971

101.489

-48.498

54.962

-9.540

-9.540

Årets resultat
Nyemission

113

Emissionskostnader
Utgående balans per 31 december 2019

2.084

13.838

13.951

-55

-55

115.272

-58.038

59.318

Moderbolagets förändring av eget kapital
KSEK

Ingående balans per
1 januari 2018

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Utvecklingsfond

Överkursfond

Balanserad
förlust
inklusive
årets
resultat

Summa
eget
kapital

1.820

6.603

13.471

79.208

-55.084

46.018

-6.712

-6.712

-892

-

Årets resultat
Omföring utvecklingsfond
Nyemission

892
151

Emissionskostnader

15.785

15.936

-107

-107

Utgående balans per
31 december 2018

1.971

6.603

14.363

94.886

-62.688

55.135

Ingående balans per
1 januari 2019

1.971

6.603

14.363

94.886

-62.688

55.135

-9.532

-9.532

-4.844

-

Årets resultat
Omföring utvecklingsfond
Nyemission

4.844
113

Emissionskostnader
Utgående balans per
31 december 2019

2.084

6.603

19.207

13.838

13.951

-55

-55

108.669

-77.064

59.499
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Kassaflödesanalys
KSEK

Koncernen

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

-9.540

-6.792

-9.532

-6.711

Justeringar för avskrivningar

9

-

9

-

Erhållen ränta

-

-

-

-

Erlagd ränta

-

-

-

-

-9.531

-6.793

-9.523

-6.712

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring
i rörelsekapital
Förändringar av kortfristiga fordringar

-788

238

-816

253

Förändringar av leverantörsskulder

-943

-1.474

-943

-1.474

-2.577

3.925

-2.562

3.914

-13.839

-4.104

-13.844

-4.019

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

6

-4.844

-891

-4.844

-891

Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

7

-

-46

-

-46

Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar

8

-

-

-

-100

-4.844

-937

-4.844

-1.037

13.950

15.829

13.950

15.829

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskonstnader

-54

-

-55

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

13.896

15.829

13.895

15.829

Årets förändring i likvida medel

-4.787

10.788

-4.793

10.773

Likvida medel vid årets början

27.644

16.856

27.562

16.789

Likvida medel vid årets slut

22.857

27.644

22.769

27.562
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper gäller både för koncernen och moderbolaget.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla
ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär
att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande.
Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive
goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda
dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt
emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt
eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några
undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den
utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.

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

20

33

Corline Biomedical AB Årsredovisning

2019

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
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 och skattefordringar sker till nominella belopp och görs
enligt de skatteregler och skattesatser som gäller på balansdagen, medan uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
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.

Immateriella tillgångar
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. I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för internt upparbetade
immateriella tillgångar.
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.
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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.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda utbetalas i takt med utförandet av tjänster i utbyte mot ersättning
i form av lön, milersättningar och traktamenten. Åtaganden för pensioner utgörs av både
avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer vilka fullföljs genom fortlöpande utbetalningar till Collectum.

Leasingavtal
Moderbolaget
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderbolaget. Leasing
avgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Koncernen
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i koncernen. Leasingavgiften
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Leasegivarna ger leasetagaren rätten att använda tillgången under en överenskommen
period i utbyte mot en serie betalningar. Leasingavtalen klassificeras som operationell
leasing då avtalen varken överför alla väsentliga risker eller fördelar som förknippas med
ett ägande av tillgången.

Eget kapital
I koncernbalansräkningen redovisas eget kapital fördelat på posterna aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital samt annat eget kapital inklusive årets resultat. I moderföretaget delas eget
kapital in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, dvs värdering sker
utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
kundfordringar och leverantörsskulder. Ett företag ska redovisa en finansiell tillgång eller
en finansiell skuld i balansräkningen när företaget blir part i det finansiella instrumentets
avtalsmässiga villkor. Ett företag ska inte längre redovisa en finansiell tillgång i balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller
reglerats, eller alla väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet
av tillgången har överförts till en annan part.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för indviduellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader
(upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Ägarintressen
Som ägarintresse redovisas innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja
verksamheten i Corline genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget.
Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med
bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

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
KSEK
NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS
FÖRDELNING

Koncernen

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

Tjänster

298

199

298

199

Varor

766

1.364

766

1.364

-

-

-

-

1.064

1.563

1.064

1.563

Licensintäkter

KSEK
NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
FÖRDELNING
Övriga rörelseintäkter

KSEK
NOT 3 LEASINGAVTAL OPERATIONELL LEASING
Under året har företagets
leasingavgifter uppgått till

Moderbolaget

Koncernen
2019

2018

2019

2018

30

9

30

9

30

9

30

9

Koncernen

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

772

812

767

755

652

685

652

654

1.567

727

1.567

678

-

-

-

-

2.219

1.412

2.219

1.332

Framtida minimileasingavtal förfaller
till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år
Senare än 5 år

Företagets leasingavtal består av hyreskontrakt för företagets lokaler i Uppsala & Mölndal samt leasingkontrakt
för tjänstebilar

KSEK
NOT 4 PERSONAL

Koncernen

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

Kvinnor

5

5

5

5

Män

4

2

4

2

9

7

9

7

Medelantalet anställda har uppgått till
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Forts. Not 4 Personal

2019

Moderbolaget

2018

Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

6.582

3.327

5.016

2.606

(1140)
Dotterföretaget

-

-

(970)
-

-

(-)
Koncernen

6.582

3.327

(-)
5.016

2.606

2019

Moderbolaget

VD och företagsledning (varav
tantiem o d)

Övriga anställda

VD och företagsledning (varav
tantiem o d)

Övriga anställda

2.967

3.615

2.817

2.199

(-)
Dotterföretaget

-

(-)
-

(-)
Koncernen

2018

2.967

-

-

(-)
3.615

2.817

2.199

I underlaget för löner och andra ersättningar VD och företagsledning ingår 3 personer. Verkställande direktören
har för år 2019 erhållit lön och andra skattepliktiga ersättningar om sammanlagt 1 786 160 kr (1 602 669 kr).
Ledande befattningshavare har för år 2019 erhållit lön och andra skattepliktiga ersättningar om sammanlagt
1 181 490 kr (1 214 779 kr).
Av moderbolagets pensionskostnader avser 674 962 kr (640 834 kr) gruppen VD och företagsledning varav
448 288 kr (456 226 kr) avser VD. Motsvarande belopp för koncernen är 674 962 kr (640 834 kr).
Styrelsearvode har betalts ut under året till Kerstin Valinder Strinnholm 93 000 (91 000 kr), Henrik Krok 93 000 kr
(91 000 kr) och till Gunilla Ekström 93 000 kr (0 kr).
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Forts. Not 4 Personal
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. Rörlig lön har endast utbetalats till
VD under 2019.

OPTIONSPROGRAM
Bolaget har idag inga aktiva optionsprogram.

Bolaget erbjuder tjänstepensioner utifrån individuella
avtal med varje anställd. Bolaget strävar efter att även
i detta avseende kunna erbjuda konkurrenskraftiga
lösningar.
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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KSEK
NOT 5 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Skatt på årets resultat

Koncernen

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

Aktuell skatt

-

-

-

-

Summa redovisad skatt

-

-

-

-

-9.540

-6.793

-9.532

-6.712

2.042

1.494

2.040

1.477

-23

-5

-23

-5

55

23

55

23

-2.074

-1.512

-2.072

-1.495

-

-

-

-

Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt gällande
skattesats 21,4% (22%)
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Emissionskostnader
Underskottsavdrag vars skattevärde
ej redovisas som tillgång

Koncernen har ett skattemässigt underskott om 89 273 KSEK som kan nyttjas mot framtida överskott.
Motsvarande för moderbolaget är 89 093 KSEK.
KSEK
NOT 6 IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Moderbolaget

31 dec 2019

31 dec 2018

31 dec 2019 31 dec 2018

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Ingående anskaffningsvärde

33.876

32.984

33.587

32.695

Årets investeringar

10.859

7.964

10.859

7.964

Bidragsfinansierat

-6.015

-7.072

-6.015

-7.072

Utgående anskaffningsvärde

38.720

33.876

38.431

33.587

KSEK
NOT 7 MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Koncernen

Moderbolaget

31 dec 2019

31 dec 2018

31 dec 2019 31 dec 2018

795

749

795

749

-

46

-

46

795

795

795

795

-749

-749

-749

-749

-9

-

-9

-

-758

-749

-758

-749

37

46

37

46
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KSEK

Moderbolaget

NOT 8 FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

31 dec 2019

31 dec 2018

242

142

-

100

Utgående anskaffningsvärde

242

242

Redovisat värde

242

242

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

Dotterföretag
Corline Pharma AB

Org nr

Säte

Andel i %

Bokfört värde

559013-0240

Mölndal

100%

241 779 Kr

Resultatet för år 2019 var -8 KSEK i dotterföretaget och vid utgången av året fanns 61 KSEK i eget kapital.
KSEK
NOT 9 ÄGARINTRESSEN I ÖVRIGA FÖRETAG

Koncernen

Moderbolaget

31 dec 2019

31 dec 2018

31 dec 2019

31 dec 2018

1

1

1

1

Utgående anskaffningsvärde

1

1

1

1

Redovisat värde

1

1

1

1

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

LFF Service AB/Läkemedelsförsäkringen

Org nr

Säte

Bokfört värde

556197-9211

Stockholm

1 000 Kr
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NOT 10 STÄLLDA SÄKERHETER
De ställda säkerheterna om 900 KSEK (900 KSEK ) avser företagsinteckningar ställda som säkerhet för tidigare
skuld till kreditinstitut.

NOT 11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
– Bolaget väljer engelska Abzena Ltd. som partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans för klinisk
prövning Fas 2. I samband med att Corlines tillverkningsprojekt går in i operativ leveransfas omorganiseras
ledningsfunktionen inom CMC.
– Patientrekryteringen i RENAPAIR 01 färdigställs i och med att patient nummer 16 rekryterats.
– Bolaget erhåller europeiska läkmedelsmyndigheten EMA:s officiella mötesanteckningar från det Protocol
Assistance-möte som hållits i mars 2020. Denna stämmer väl överens med den feedback som tidigare erhållits
av FDA.* Corline inkluderar den första patienten i fas 1-studien RENAPAIR 01. Patienten behandlades vid
transplantationsavdelningen på Uppsala Akademiska sjukhuset.

NOT 12 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Monika Sunnanväder närstående till styrelseledamoten Lars Sunnanväder har sedan 2014 tillhandahållit
konsulttjänster till Bolaget genom sitt nederländska bolag Üppig Identity Store. Tjänsterna har avsett arbete med
marknadsföring och webbdesign. För sitt arbete har Üppig Identity Store fakturerat ett marknadsmässigt arvode
som under 2019 uppgick till 34 KSEK.
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Underskrifter
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 23 april 2020

Lars Sunnanväder
Ledamot

Adam Dahlberg
Ordförande

Kerstin Valinder Strinnholm
Ledamot

Gunilla Ekström
Ledamot

Henrik Krook
Ledamot

Henrik Nittmar
VD

Min revisionsberättelse har angivits den 23 april 2020.

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Corline Biomedical AB, org.nr 556417-0743

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Corline
Biomedical AB för år 2019.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-5. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte
denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen
att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen
och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 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 verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller mina 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.
se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Corline Biomedical AB för
år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret..
Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
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Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden.
Styrelsens och 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 och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens 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 och koncernens 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.
Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller 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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust,
och därmed mitt 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.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uppsala den 23 april 2020

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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