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“Givet den djupgående utvärdering EU-kommissionen har gjort av
Renaparin®-projektet, såväl tekniskt som kommersiellt, känns det
mycket tillfredsställande att de genom sitt Horizon-2020-program har
beslutat finansiera studien till 100 procent, med mer än 23 MSEK.”
Henrik Nittmar, VD

Januari – december 2016
Väsentliga händelser under första kvartalet 2016
 Corline meddelade i slutet av januari att bolagets
patentombud genomfört en så kallad Freedom to
Operate-analys för applikationen att behandla
blodkärl med Renaparin®. Analysen gjordes i USA,
Europa och PCT och visade att det inte finns några
hinder för Corlines Freedom to Operate.
 Den 19 februari 2016 meddelade Corline att
styrelsen i bolaget beslutat att kalla till extra
bolagsstämma och föreslagit för stämman att
besluta om genomförande av en
företrädesemission om cirka 25,5 MSEK.
 Corline presenterade i början av mars 2016
förslag till ny styrelseledamot – Gunilla Ekström.
Ekström har mer än 20 års erfarenhet från
läkemedelsindustrin och har innehaft framskjutna
positioner i utvecklingsorganisationerna för
AstraZeneca, Orexo och Karolinska Development.
 Extra bolagsstämma hölls den 8 mars 2016 och
stämman beslutade att i enlighet med styrelsens
förslag om genomförandet av en
företrädesemission.
 Den 10 mars 2016 offentliggjorde Corline ett av
Finansinspektionen godkänt prospekt med
anledning av företrädesemissionen.
 Den 31 mars 2016 publicerade Corline
årsredovisning för räkenskapsåret 2015.
Årsredovisningen finns för nedladdning via
bolagets hemsida.

teckningsrätter. Genom företrädesemissionen
tillfördes Corline cirka 25,5 MSEK före
emissionskostnader. Inga emissionsgarantier togs
i anspråk.
 Corlines ansökan om varumärkesregistrering av
Renaparin® inom EU erhöll godkännande i april
2016.
 Bolaget presenterade i april 2016 resultat från en
studie som utförts tillsammans med
forskargrupper vid Uppsala universitet och
University of Melbourne, Australien. I studien
transplanterades Renaparin®-behandlade njurar
till möss. Studien visade att njurfunktionen efter
transplantation är signifikant bättre för njurar
som behandlats med Renaparin® jämfört med
kontrollgruppen som inte erhållit behandlingen.
 Den 20 april 2016 hölls årsstämma i Corline.
Kommuniké från årsstämma finns att tillgå på
bolagets hemsida.
 Den 12 maj meddelade Corline att den regionala
Etikprövningsnämnden i Uppsala godkänt
ändringsansökan gällande Cytoparin™-studien för
patienter med svår diabetes typ 1.
 Corline meddelade den 31 maj att bolaget fått
1 MSEK i anslag av Vinnova för de avslutande
prekliniska stegen avseende Renaparin®. Med
anslaget kommer Corline att komplettera befintlig
data, vilket krävs för att Läkemedelsverket ska
godkänna en framtida ansökan om klinisk
prövning.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016
 Teckningstiden i Corlines företrädesemission
avslutades i början av april 2016.
Företrädesemissionen tecknades till cirka
125,4 procent. Cirka 23,5 MSEK, motsvarande
92,2 procent, tecknades med stöd av
teckningsrätter och cirka 2,0 MSEK, motsvarande
7,8 procent, tecknades utan stöd av

 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016
I augusti meddelade Läkemedelsverket tillstånd
för genomförande av en klinisk fas Iläkemedelsprövning med Cytoparin™. Fas 1studien omfattar upp till 10 patienter som skall
transplanteras med insulinproducerande
betaceller vilka behandlats med Cytoparin™ i syfte
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att bota diabetes typ 1. Studien kommer att
utföras tillsammans med Akademiska sjukhuset i
Uppsala, Karolinska sjukhuset i Huddinge och
Rikshospitalet i Oslo.
 Den 14 september meddelade Corline att bolaget
tecknat kontrakt med externa leverantörer för att
genomföra produktion av Renaparin® enligt GMP
och en toxikologistudie enligt GLP.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016
 I slutet av oktober medverkade Corline på FrenchSwedish Life Science Day 2016 i Paris.
 Den 30 november - 1 december medverkade och
presenterade Corline på Nordic-American Life
Science Conference i New York, en investerar- och
partneringkonferens där amerikanska partners
möter innovativa nordiska Life Science-bolag.
 Corline meddelade i slutet av november att
bolaget erhåller över 23 MSEK i anslag från EUkommissionen. Anslaget ges ur Horizon 2020programmet SME Instruments, inom vilket EUkommissionen väljer ut innovationsprojekt som
kan förändra konkurrensförhållandena på en
marknad.
 Corline meddelade i slutet av november att dess
läkemedelkandidat Renaparin®, i en proof of
principle-studie där njurar transplanteras till råtta,
konstaterats ge bättre njurfunktion än
obehandlade njurar.
Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång
 I början av februari meddelades att såväl Corline
som EU-kommissionen har skrivit under
anslagsavtalet, varför utbetalning av den första
delbetalningen kan ske.
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 Den 7 februari meddelade Corline att NPITG, en
underavdelning av Scandiatransplant, önskar
granska den prekliniska datamängden innan
Cytoparin™-studien startas. Studiestart
senareläggs därmed jämfört med tidigare
kommunikation.
 Den 16 februari meddelade Corline att Bolaget
hållit ett möte med representanter för NPITG där
befintlig datamängd i Cytoparin™-projektet
presenterats.
Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2016
 Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2016
uppgick till 206 KSEK (150).
 Resultatet efter finansiella poster för årets fjärde
kvartal uppgick till -1 524 KSEK (-2 228).
 Resultatet per aktie uppgick för det fjärde
kvartalet 2016 till cirka -0,12 SEK (-0,23).
 Soliditeten uppgick per 31 december 2016 till
94 % (85).
Ekonomisk översikt över januari – december 2016
 Nettoomsättningen uppgick under januari –
december 2016 till 947 KSEK (1 037).
 Resultatet efter finansiella poster för januari –
december 2016 uppgick till -5 220 KSEK (-5 845).
 Resultatet per aktie uppgick för januari –
december 2016 till cirka -0,45 SEK (-0,69).
 Likvida medel uppgick per den 31 december 2016
till cirka 11,9 MSEK (4,9).
Definitioner
- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier under perioden.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
- Med ”Corline” avses koncernen. Om inte annat anges så avser
samtliga uppgifter koncernen.
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VD Henrik Nittmar kommenterar
Det fjärde kvartalet har nu nått sitt slut och jag vill därför sammanfatta kvartalets och årets mest väsentliga
händelser.
2016 har varit ett framgångsrikt år för Corline. Den produkt i vår portfölj som vi bedömer har den största
potentialen är Renaparin®. Produkten utvecklas för att förbättra resultatet av njurtransplantation och den
potentiella marknaden uppskattar vi till 4 miljarder SEK på årsbasis.
Under året har vi genomfört två olika prekliniska proof of
principle-studier med Renaparin®, en i musmodell och en i
råttmodell. Båda dessa studier har visat att Renaparin®behandling ger en signifikant förbättrad funktion efter
transplantation av njurar som har en ischemiskada. I den
senare studien på råtta kunde vi visa att
behandlingseffekten kvarstod även efter tre dagar, vilket är
helt i linje med våra förväntningar. Vår hypotes är att om
primär prevention genom Renaparin®-behandling av
njuren kan bidra till utebliven immunförsvarsreaktion direkt efter transplantation, så kommer det att ha effekter
på njurfunktionen på längre sikt, vilket alltså är precis vad studien indikerar. Sammantaget har vi nu i tre olika
djurslag (mus, råtta och gris) visat att behandlingen som vi utvecklar ger förbättrad njurfunktion vid
ischemiskada.

”Vi har i tre djurslag – mus, råtta
och gris – visat att Renaparin®
ger förbättrad njurfunktion vid
ischemiskada”

Baserat på goda prekliniska resultat genomförde vi under året ett utvecklingsprogram som skall möjliggöra
klinisk utvärdering av Renaparin®. I detta program ingår till exempel GMP-produktion av substansen, att ta fram
och sammanställa kvalitets- och karakteriseringsdata om substansen och utveckla ett kliniskt program
tillsammans med transplantationsläkare. Målet för detta program är att vi först kan visa att Renaparin® är säker
att använda på människa, samt i ett senare skede visa att de goda prekliniska resultaten ovan kan översättas till
en positiv behandlingseffekt även för transplantationspatienter vid våra sjukhus.
Vår entusiasm inför möjligheterna med Renaparin® delas
också av andra – inte minst visade det sig när vi i november
erhöll ca 23 MSEK i anslag från EU:s Horizon 2020-program.
58 ansökningar av 1 376, eller endast 4 %, beviljades och
Corlines Renaparin®-projekt var dessutom ett av endast fyra
projekt som erhöll 100 % finansieringsgrad. Anslaget
innebär att den kliniska fas 1-studien med Renaparin® är
fullt finansierad. I tillägg till detta erhöll vi i maj 2016 ett anslag från Vinnova om ca 1 MSEK för att tillsammans
med forskargrupper vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset slutföra det prekliniska arbetet med
produkten. Målet är att under innevarande år lämna in ansökan till Läkemedelsverket om att få inleda den
planerade kliniska fas 1-studien.

”EU har beslutat att till 100 %
finansiera vår kliniska fas 1studie med Renaparin®”

För produkten Cytoparin™ som utvecklas för att skydda celler vid cellterapi mot kroppens omedelbara
immunförsvar, där första applikationen är transplantation av Langerhanska öar till patienter med svår diabetes
typ 1, har Corline under året erhållit samtliga tillstånd som krävs av myndigheter för genomförande av vår
planerade kliniska fas 1-studie. Vi har också ingått avtal med såväl sjukvården som GMP-producenter för
produktleverans i studien. I februari 2017 meddelade dock NPITG, som är den avdelning inom Scandiatransplant
som koordinerar forskning om Langerhanska öar i Norden, att man önskar granska den prekliniska datamängden
innan Cytoparin™-studien startas. Studiestarten senarelades därmed jämfört med tidigare kommunikation. Jag
konstaterar med tillfredställelse att vi snabbt har fått till en dialog med NPITG. Vi har under ett möte med
representanter för gruppen presenterat befintlig datamängd i projektet och besvarat de frågor som ställts i
anslutning därtill.
Corline Pharma, bolagets helägda dotterbolag som verkar inom AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal, har
under året fortsatt med arbetet att utvärdera användandet av Corlines teknikplattform i nya möjliga
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indikationer. Det som skiljer Corline Biomedical från hur vi inom Corline Pharma använder den tekniska
plattformen är att medan Biomedical arbetar med tillämpningar utanför kroppen (ex vivo) som till exempel
behandlingen av celler och organ innan de transplanteras, utvecklar Pharma indikationer där vi genom
intravenös administrering av substansen behandlar patienten direkt (in vivo) i syfte att påverka immunförsvaret.
Under första halvåret 2016 genomförde vi en övertecknad nyemission om cirka 25,5 MSEK. Emissionslikviden
tillsammans med den övriga finansiering vi erhållit under året utgör en finansiell plattform för det
utvecklingsprogam vi står inför under 2017. Ett stort antal viktiga milstolpar skall uppnås, både för Renaparin®
och för Cytoparin™. Genom vårt omfattande prekliniska program och stärkta finansierar bedömer vi att vi har
goda möjligheter att lyckas.
Henrik Nittmar
VD Corline Biomedical AB
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Corline Biomedical AB
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 regenerativ medicin med patentskydd till år
2029, medan verksamheten inom området medicintekniska produkter utgör ett komplement. Affärspotentialen
inom området för medicintekniska produkter är måttlig, medan potentialen inom regenerativ medicin är stor.
Mellan åren 2005 och 2015 finansierades Corlines verksamhet av bolagets försäljningsintäkter, forskningsanslag
från bl.a. EU samt kapitaltillskott från medlemmar ur familjerna Sunnanväder och Crafoord. Sedan juni 2015 är
Corlines aktie noterad på Nasdaq First North i Stockholm.
Corline är sedan den 21 maj 2015 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
För medicintekniska produkter är Corlines strategi att utlicensiera rättigheterna att använda bolagets
ytbeläggningsteknik CHS™ för specifika applikationer och att i egen regi tillverka och separat till kunderna sälja
de kritiska reagenser som krävs för att tillverka ytan. Där så är lämpligt erbjuder Corline också tjänsten att i
bolagets regi och lokaler CHS-modifiera kundprodukter och leverera dem tillbaka till kunden för vidare
försäljning till sjukvården. I båda fallen skapas en återkommande faktureringsrelation med kunderna.
Affärsmodellen för området regenerativ medicin, med produkterna Cytoparin™ och Renaparin®, skiljer sig från
den för CHS™. För både Cytoparin™ och Renaparin® är Corlines strategi att driva klinisk utveckling genom klinisk
fas II för att därefter överväga utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier, lansering och
marknadsföring.
Aktien
Aktien i Corline listades på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015, under handelsbeteckning ”CLBIO”.
Per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i Corline till 12 743 490 (9 557 618) stycken. Vid årets ingång
uppgick antalet aktier i Corline till 9 557 618 (6 430 954) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Corline under
perioden januari till december 2016 uppgick till 12 743 490 (9 557 618) stycken.
Teckningsoptioner av serie 2015/2018
Vid extra bolagsstämma den 25 mars 2015 beslutades att införa ett optionsprogram för Corlines anställda.
Optionsprogrammet innebär att det finns 370 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018, vilka berättigar till
teckning av 370 000 nya aktier i bolaget till en kurs om 11,90 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper från den
1 juni 2018 till och med den 20 juni 2018. Teckningsoptionerna kan dock nyttjas tidigare till följd av fusion,
tvångsinlösen av aktier, likvidation eller dylikt. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018 utges
370 000 nya aktier och bolagets aktiekapital ökar med 46 250 SEK. Fullt nyttjande av utestående
teckningsoptioner av serie 2015/2018 innebär en utspädning om cirka 3,7 procent under förutsättning att det
inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptionerna nyttjas.
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner och dylikt.
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Teckningsoptionerna har överlåtits till anställda vilka erlagt en marknadsmässig premie beräknad utifrån Black &
Scholes.
Nedan presenteras optionsinnehavare serie 2015/2018
Henrik Nittmar, VD: 207 143 optioner
Kerstin Valinder-Strinnholm, styrelseledamot: 155 357 optioner
Jessica Magnusson, Regulatory Affairs/Quality management: 20 714 optioner
Optionerna är omräknade mot bakgrund av företrädesemissionen.
Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 –
2016-12-31.
Årsredovisning och årsstämma
Corlines årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 är planerad att publiceras på bolagets
hemsida (www.corline.se) i maj 2017. Årsstämma i bolaget är planerad att hållas i maj 2017 i Uppsala.
Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Räkenskaperna i Corlines bokslutskommuniké har upprättats enligt samma principer som den senaste
årsredovisningen, det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av Corlines revisor.
Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
Kommande finansiella rapporter
 Delårsrapport 1
2017-05-18
 Delårsrapport 2
2017-08-23
 Delårsrapport 3
2017-11-16
 Bokslutskommuniké 2018-02-22
Personal
Medelantalet anställda i Corline uppgick för perioden januari till december 2016 till 7 (7) personer, varav 5 (4) är
kvinnor.
Avlämnande av bokslutskommuniké
Uppsala, den 23 februari 2017
Corline Biomedical AB
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nittmar
VD, Corline Biomedical AB
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se
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Finansiell information
Intäkter och resultat
Försäljningsintäkterna under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 206 KSEK (150). Under perioden januari-december
2016 uppgick försäljningsintäkterna till 947 KSEK (1 037).
Rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2016 uppgick till -1 524 KSEK (-2 068). Under perioden januari-december
2016 uppgick rörelseresultatet till -5 220 KSEK (-5 676). Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet uppgick till
-4 804 KSEK (-2 971) och för perioden januari – december 2016 till -15 586 KSEK(-9 184). Kostnadsökningen
beror på att bolaget är i en intensivare fas av utvecklingen och till följd av det så har även aktiveringen av
utvecklingskostnader ökat. Aktiverat arbete för egen räkningen under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 2 538
KSEK (749) och för perioden januari – december 2016 till 8 535 KSEK (2 463).
Finansiell ställning
Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till 38 746 KSEK (21 250) och soliditet uppgick till 94 %
(85).
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för fjärde kvartalet 2016
uppgick till -2 302 KSEK (-515). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 444 KSEK (-2 350).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 KSEK (0).
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för perioden januari-december
2016 uppgick till -7 211 KSEK (-4 231). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8 537 KSEK
(-4 844) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 22 744 KSEK (12 298).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11 864 KSEK (4 868).
Investeringarna under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 2 444 KSEK och under perioden januari-december 2016
till 8 537 KSEK vilket omfattar investeringar i utvecklingsprojekten för Cytoparin™ och Renaparin™, där största
del utgörs av aktiverade lönekostnader för personal som direkt arbetar med projekten och en mindre del är
patent-, konsult- och materialkostnader.
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Koncernens resultaträkning
Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

2016

2015

2016

2015

206
536
2 538

150
4
749

947
884
8 535

1 037
8
2 463

3 280

903

10 366

3 508

-1 307
-1 600
-1 867
-30

-95
-632
-2 235
-3
-6

-2 032
-6 915
-6 600
-1
-38

-299
-2 537
-6 308
-28
-12

-4 804

-2 971

-15 586

-9 184

-1 524

-2 068

-5 220

-5 676

0

-160

-28

1
-170

0

-160

-28

-169

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-1 524

-2 228

-5 248

-5 845

PERIODENS RESULTAT

-1 524

-2 228

-5 248

-5 845

9 557 618 11 770 029
9 557 618 11 770 029
-0,23
-0,45
-0,23
-0,45

8 573 100
8 573 100
-0,69
-0,69

KESK

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
SUMMA INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA FINANSIELLA POSTER

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st
Periodens resultat per aktie före utspädning, kr
Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr
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12 743 490
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Koncernens balansräkning
KSEK

N
o

2016-12-31

2015-12-31

27 964
1
1
27 966

19 428
3

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

265
879
301
11 864
13 309

44
411
241
4 868
5 564

SUMMA TILLGÅNGAR

41 275

24 995

38 746

21 250

768
214
1 547
2 529

1 601
1 017
1 127
3 745

41 275

24 995

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

19 431

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens förändring av eget kapital
KSEK

Ingående balans per 1 januari 2015
Kvittningsemission
Nyemission
Emissionskostnader
Teckningsoptioner
Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2015
Ingående balans per 1 januari 2016
Nyemission
Emissionskostnader
Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2016

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

804
176
215

27 483
10 374
11 825
-1 194
214

-22 802

1 195

48 702

5 485
10 550
12 040
-1 194
214
-5 845
21 250

1 195
398

48 702
25 089
-2 743

1 593

71 048

-5 248
-33 895

21 250
25 487
-2 743
-5 248
38 746

Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

2016

2015

2016

2015

Aktiekapital

-5 845
-28 647
-28 647

Koncernens kassaflödesanalys
KSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

-1 524

-2 068

-5 220

-5 676

Justeringar för avskrivningar

-

3

1

28

Erhållen ränta

-

-

-

1

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

-

-160

-28

-170

-1 524

-2 225

-5 247

-5 817

-60
-414
-304
-2 302

579
819
312
-515

-748
-833
-383
-7 211

-183
1 462
307
-4 231

-2 444

-2 350

-4 844

-2 444

-2 350

-8 536
-1
-8 537

22 744

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 anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering lån/Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens förändring i likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Corline Biomedical AB | Bokslutskommuniké 2016

-4 844

0

0

22 744

11 061
1 237
12 298

-4 746
16 610
11 864

-2 865
7 733
4 868

6 996
4 868
11 864

3 223
1 645
4 868
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Moderbolagets resultaträkning
Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

2016

2015

2016

2015

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

206
631
2 457

150
4
749

947
884
8 450

1 037
8
2 463

3 294

903

10 281

3 508

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-1 311
-1 606
-1 867
0
-30

-95
-597
-2 235
-3
-6

-2 032
-6 809
-6 600
-1
-38

-299
-2 501
-6 308
-28
-12

-4 814

-2 936

-15 480

-9 148

RÖRELSERESULTAT

-1 520

-2 033

-5 199

-5 640

-160

-28

1
-170

0

-160

-28

-169

-1 520

-2 193

-5 227

-5 809

KSEK

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

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade koncernbidrag
PERIODENS RESULTAT
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-36
-1 520

-2 229

-36
-5 227

-5 845

12 (15)

Moderbolagets balansräkning
KSEK

2016-12-31

2015-12-31

27 675
1
51
27 727

19 224
3
50
19 277

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

265
302
874
301
11 813
13 555

44
176
411
241
4 818
5 690

SUMMA TILLGÅNGAR

41 282

24 967

38 767

21 250

768
214
1 533
2 515

1 601
1 017
1 099
3 717

41 282

24 967

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets förändring av eget kapital
SEK
Ingående balans per 1 januari 2015
Kvittningsemission
Nyemission
Emissionskostnader
Teckningsoptioner
Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2015
Ingående balans per 1 januari 2016
Kvittningsemission
Nyemission
Emissionskostnader
Omföring utvecklingsfond
Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2016

Aktiekapital

Reservfond Utvecklingsfond Överkursfond

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

-22 802

5 485
10 550
12 040
-1 194
214
-5 845
21 250

804
176
215

6 603

20 880
10 374
11 825
-1 194
214

1 195

6 603

42 099

-5 845
-28 647

1 195

6 603

42 099

-28 647

398

25 089
-2 743
8 450

21 250
25 487
-2 743
-5 227
38 767

8 450

64 445

-8 450
-5 227
-42 324

Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

2016

2015

2016

2015

-1 520

-2 033

-5 199

-5 640

Justeringar för avskrivningar

-

3

1

28

Erhållen ränta

-

-

-

1

-160

-28

-170

1 593

6 603

Moderbolagets kassaflödesanalys
KSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

Erlagd ränta
Bokslutsdispositioner
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 anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering lån/Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets förändring i likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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-36

-36

-1 520

-2 226

-5 226

-5 817

-76
-414
-279
-2 289

435
819
284
-688

-870
-833
-369
-7 298

-359
1 462
279
-4 435

-2 457

-2 178

-8 450

-4 640

-2 457

-2 178

-1
-8 451

-50
-4 690

22 744
0

0

22 744

11 061
1 237
12 298

-4 746
16 559
11 813

-2 866
7 684
4 818

6 995
4 818
11 813

3 173
1 645
4 818
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Not 1 Ställda säkerheter
SEK
Företagsinteckningar

2016-12-31

2015-12-31

900 000

900 000

Corline Biomedical – heparinbaserade substanser för att förbättra njurtransplantation och cellterapi

