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Kort om Corline Biomedical
Corline erbjuder kunder inom medicinteknikindustrin och transplan
tationskliniker produkter för att hantera immuntrombos. Immuntrombos
är ett sjukdomsförlopp som uppstår och/eller förstärks när kroppen
försöker hantera sjukdomar, skador och främmande vävnad genom
samtidig immunologisk reaktion och koagulation.
Till kunder inom medicinteknikindustrin erbjuder Corline i detta syfte
en egenutvecklad ytbehandlingsteknik, CHS™, som kan användas
i kombination med alla vanligt förekommande implantatmaterial
såsom en mängd polymerer (plaster) och olika metaller, men också
för utrustning där blodcirkulation sker utanför kroppen. CHS™ ökar
materialytans blodkompatibilitet och säkerställer därmed implantatets
respektive den medicintekniska produktens funktion och minskar risken
för blodproppsbildning i samband med användningen.
För transplantationskliniker utvecklar Corline ett läkemedel, Renaparin®,
som har potentialen att förbättra utfallet av njurtransplantation,
och i förlängningen även för andra organtransplantationsområden.
Renaparin® används som tillsats till preservationsvätskan som njuren
befinner sig i inför transplantation och tas upp på skadeområden
i njurens blodkärlssystem. Därmed kan Renaparin® i ett tidigt skede bryta
det immuntrombotiska förloppet och skydda underliggande njurvävnad.
Marknaderna för CHS™ och Renaparin®
CHS™ är en högvärdig heparinyta med en positiv effekt på blod
kompatibilitet som är i paritet med de allra bästa ytorna på marknaden.
Ytmodifiering av medicinteknikutrustning är en global miljardmarknad
där produkter som ökar blodkompatibiliteten utgör en väsentlig del.
Sammantaget konkurrerar 5-6 bolag på marknaden för heparinytor,
varav somliga som dotterbolag i större medicinteknikkoncerner.
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 100 000 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.
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Milstolpar 2021 och för inledningen av 2022
– Under året konstaterades successivt ökande intäkter från medicin
tekniksegmentet. Intäktsökningen signalerar att utvecklingsinsatserna
i CHS-projekten intensifierats. Imperative Care valde att teckna ett
utökat support- och leveransavtal med Corline omfattande 7,5 MSEK
i augusti 2021, och Kardium meddelade i december att man startat
kliniska försök i Tjeckien med CHS™-coatade ablationskatetrar. Corline
kunde också meddela att ett Term Sheet tecknats med ytterligare en
amerikansk kund verksam inom implantat för att motverka venös
insufficiens.
– Renaparin®-projektet tog ytterligare betydande steg mot start av klinisk
fas 2, varav ett sådant utgjordes av den kapitalanskaffning om totalt
ca 50 MSEK som genomfördes under Q1 2021, bland annat genom en
starkt övertecknad företrädesemission. Kassatillskottet innebar att den
kliniska studien är finansierad till och med viktiga interimsdata, som kan
utläsas efter att halva patientpopulationen är analyserad. Covid-19
pandemin under året påverkade projektets tidplan negativt, dels till följd
av ändrade prioriteringar på transplantationsenheter, dels på grund av
leveranssvårigheter av material för tillverkning av prövningsläkemedlet.
– Flera viktiga rekryteringar gjordes för att stärka Corlines organisation
inför det ökade utvecklingsprogrammet och förestående lanseringen
av CHS™-coatade produkter tillsammans med bolagets medicinte
knikkunder. Under början av året förlängdes också kontraktet med
Corlines agent i USA som arbetar med försäljning av CHS™ på den
amerikanska marknaden.
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VD Henrik Nittmar kommenterar
Corline har under 2021 positionerat sig för signifikant värdetillväxt genom en stark intäktsökning i
sin medicinteknikverksamhet och parallellt arbete
med förberedelser för starten av fas 2-studien
inom njurtransplantation. Inledningen av 2022 ger
fortsatt stöd till bolagets strategi med två kompletterande verksamhetsgrenar.
Corlines egenutvecklade ytmodifieringsprodukt
CHS™ minskar risken för att blodproppar skall
bildas när kroppsfrämmande material kommer i
blodkontakt. CHS™ efterfrågas av bolagets kunder
inom medicintekniksektorn för att säkerställa funktionen av ett implantat eller ett medicintekniskt
instrument eller system. Bolagets försäljningsintäkter – som helt och hållet genereras genom leveranser till kunder inom medicintekniksektorn – närapå
fördubblades under 2021 jämfört med året före. Diagrammet nedan illustrerar den tydliga
tillväxttakten.
Försäljningsintäkterna generas i dagsläget nästintill uteslutande från leveranser av tjänster
och produkter till utvecklingsändamål. När kommersiella lanseringar genomförts förväntar
vi oss kraftigt ökade intäktsnivåer, dels till följd av markanta volymökningar på produkt- och
materialleveranser, dels för att royaltybetalningar adderas till intäktsströmmen. Vi har tidigare konstaterat att vi i de två avtal och det Term Sheet som vi kommunicerat, har en årlig
intäktspotential om ca 135 MSEK.
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Jämförbara bolag inom coatning av medicintekniska implantat uppvisar en vinstmarginal på
EBIT-nivå på mer än 60 %. Denna marginalnivå är också Corlines mål när kundernas produkter lanserats på marknaden och volymer ökar. Men vi är redan idag nära att nå break-even
för den CHS™-relaterade delen av vår verksamhet. Om man undantar externa kostnader
för utveckling av Renaparin®, är Corlines kostnadsmassa till stor del hänförlig till utveckling,
marknadsföring och leverans av CHS™-relaterade produkter och tjänster. Dock finns överlappande kostnader också i den interna verksamhetsdelen. För att få ett CHS™-relaterat
resultatmått måste en justering av framför allt personalkostnader göras eftersom samma
personer på bolaget arbetar i olika roller, såväl inom utveckling som produktion. En representativ kostnadsmassa för CHS™-relaterat arbete erhålls i dag om 35 % av de totala personalkostnaderna allokeras till Renaparin® och resterande 65 % bibehålls för CHS™-verksamheten. Diagrammet nedan åskådliggör ett justerat CHS™-relaterat resultat för Q4
2021. Externa kostnader för Renaparin tas ut av de aktiveringar som görs. Om vi dessutom
justerar personalkostnader med den del som, förutom aktiveringar, är direkt hänförlig till
Renaparin-projektet (-35 %) erhålls ett justerat resultat för kvartalet om ca -300 kSEK. Det
innebär att redan på dagens intäktsnivåer täcks kostnadsmassan för CHS™ i princip av
motsvarande intäkter.

Justerat result för CHS™-relaterad verksamhet i Q4 2021
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För att möta de krav som ställs på bolaget när CHS™ går in i en kommersiell fas måste en
utökning av resurser ske för att stödja framför allt aktiviteter inom produktion, regulatory
och kvalitet. Hävstången för ökande volymer och fler kunder är dock uppenbar, vilket gör
att Corline räknar med vinstnivåer i paritet med eller överstigande de för jämförbara bolag.
Denna uppfattning stödjs också av villkoren i de kundkontrakt som Corline har tecknat för
CHS™ inom medicinteknik.
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Med läkemedelskandidaten Renaparin® har Corline som mål att förbättra utfallet av
njurtransplantation. Ett av de största problemen för denna verksamhet är den rådande
bristen på njurar tillgängliga för transplantation, vilket gör det ytterst viktigt att varje njure
som doneras också får bästa möjliga förutsättningar att efter transplantation bli ett väl
fungerande organ i en behövande patient. En begränsande faktor och förklaring till att
njurfunktionen inte blir tillfredställande är skador som uppstår under lagring inför och i
direkt anslutning till transplantationen, s.k. ischemi-/reperfusionsskador (IRI/ DGF). Dessa
skador på kärlväggarna inne i njurarna orsakar immunologiska reaktioner och proppbildning omedelbart efter transplantation, något som drabbar många av de ca 100 000
njurar som årligen transplantateras i världen. I värsta fall kan detta leda till behov av en ny
transplantation.
Problemet med IRI/DGF och organbrist förvärras ytterligare genom att sjukvården i
många länder tvekar att acceptera organ som donerats eftersom risken för IRI/DGF är
för stor. Enbart i USA tackar transplantationskirurger idag nej till 3 500 (18 %) av de njurar
årligen som doneras, på grund av rädslan att dessa organ innebär kliniska utmaningar för
patienterna efter transplantationen. En lösning på problemet med IRI/DGF skulle innebära att signifikant fler patienter får tillfredställande njurfunktion, dels för de som idag
transplanteras, dels för de patienter som får tillgång till njurar som idag inte accepteras
för transplantation. Det skulle också ge stora samhällsekonomiska besparingar då dessa
patienter kan avsluta sin dialys. Dialysvård är en av de största utgiftsposterna i många
länders hälsovårdsbudgetar.
Idag finns inte något godkänt läkemedel för att förebygga eller bota IRI/ DGF. Renaparin®-behandlingen syftar till att säkerställa att ny proppbildning i den transplanterade
njuren hos mottagande patient undviks, och har möjlighet att bli först på marknaden för
att adressera ett kliniskt problem som medför betydande patientlidande samt stora kostnader för sjukvård och samhälle.
Under det gångna året har arbetet pågått med att förbereda fas 2-studien för Renaparin®, vilken avser rekrytera 80 patienter för att utvärdera om Renaparin® effektivt kan förebygga IRI/DGF i samband med njurtransplantation. De dominerande aktiviteterna under
året har varit att överföra tillverkningen av prövningsläkemedlet till vår partner Abzena i
USA, utveckla studieprotokollet samt utse och inleda arbetet med vår kliniska utförandepartner (CRO). Vi har nu identifierat 15 transplantationsenheter i Europa med vilka vi skall
förhandla fram avtal för genomförande av studien.
Covid-19 medförde under 2021 att tekniköverföringen till Abzena försvårades och
försenades i och med att reseförbud rådde till USA under stora delar av året. Därutöver försenades, och under vissa tider uteblev, responsen från transplantationskliniker i
Europa eftersom de tidvis var hårt upptagna med att hantera effekterna av Covid-19 på
sin ordinarie verksamhet. Dessa effekter minskade under andra halvåret, vilket gjorde att
vi med vissa begränsningar har kunnat besöka vår leverantör i USA, men restriktionerna
intensifierades åter med spridningen av Omikron-varianten. För resterande del av 2022
bedömer vi att det finns en viss risk för liknande effekter, men att huvudscenariot är en
återgång till en mer normal situation.
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Slutligen vill jag kommentera bolagets finansiella situation. Efterhand som intjäningen
inom medicintekniksidan ökar bär sig denna verksamhet utan ytterligare tillskott och vi
förväntar oss en mycket bra vinstgenerering när kommersialisering inletts av CHS™coatade medicinteknikprodukter. De finansiella medel som idag finns i bolaget har därför
till stora delar öronmärkts till utvecklingen av Renaparin®. Vi har tidigare uttalat att vi
i första hand finansierar läkemedelsprojektet till dess att interimsdata erhålls, vilka avses
utvärderas när hälften av patienterna rekryterats och analyserats. Detta är fortfarande
avsikten och vi kan konstatera att våra likvida medel med marginal täcker de kostnader
som uppskattats för att nå denna milstolpe.
Jag vill ta tillfället i akt och tacka samtliga medarbetare, samarbetspartners och
aktieägare för insatser och stöd under året. Våra intäkter växer, allt fler kunddialoger
inleds och vi är välfinansierade inför fortsatt Renaparin®-utveckling. Det är med stor
glädje Corline tar sig an alla utmaningar och möjligheter som bjuds av innevarande
verksamhetsår.

Henrik Nittmar
VD Corline Biomedical AB
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Corline Biomedical AB (556417-0743) avger
härmed följande årsredovisning.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. 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 fokus för
bolagets forskning och utveckling på läkemedel där bolaget har erhållit patentskydd till år
2034 och bolagets bedömning är att potentialen är stor för de produkter bolaget utvecklar
inom området. Parallellt med detta arbete pågår kundanpassningar och projektutveckling
för medicinteknikkunder baserat på den redan kommersialiserade CHS-tekniken.
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.
Corline har bibehållit sin förmåga att ytmodifiera medicintekniska produkter med
produkter CHS™ för att åstadkomma en antitrombotisk effekt och därmed bibehålla
produkternas funktion och samtidigt minska patientrisker vid kliniskt bruk. CHS™ är en
högfunktionell heparinbaserad produkt som står sig väl i jämförelse med konkurrensen på
den internationella marknaden. Bolaget bedömer att verksamhetsområdet erbjuder en
betydande intäktspotential till god lönsamhet. Corline närmar sig återigen kommersiell fas
inom medicintekniksegmentet baserat på de nya kundkontrakt som nyligen avtalats.
Corline är ett publikt bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
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Affärsmodeller
Corlines affärsmodell är att bedriva läkemedelsutveckling till och med klinisk fas 2 för
att därefter överväga utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier,
regulatoriskt godkännande och marknadsföring. Inom medicintekniksegmentet kombinerar
Corline en licensieringsmodell där intäkter sker genom royaltybetalningar, med att erbjuda
coatning av kundernas produkter i bolagets produktionsanläggning i Uppsala.
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Viktiga händelser under 2021

Q1 Q2

– Corline meddelar i januari 2021 att den
nyligen genomförda förträdesemissionen
övertecknades med 342 procent, motsvarande
67 MSEK. Totalt tillförs Corline ca 15 MSEK
före emissionskostnader.

– Delårsrapport för första kvartalet publicerades
den 10 maj. Denna visade en intäktsökning
inom medicintekniksegmentet och fortsatt
planenlig utveckling för Renaparin-projektet.
– Corline höll årsstämma den 11 maj.

– Bolaget avtalar i februari om att förlänga det
existerande distributionsavtalet med sin agent
JNT Technologies Inc. gällande distribution av
Corlines yta för medicintekniska applikationer,
CHS™ på den amerikanska marknaden.

– I slutet av mars meddelar Corline att man
genomfört en riktad emission som tillför
bolaget 35,5 MSEK före emissionskostnader.
Emissionen tecknades bland annat av svenska
institutionella investerare, däribland M2 Asset
Management, samt den befintliga aktieägaren
HealthInvest Partners.

Q3 Q4

– Den 7 juli meddelar Corline att bolaget
ingått Term Sheet med ytterligare en
kund i USA avseende en medicinteknisk
produkt där huvudsakliga villkor för framtida
royalties, priser och volymer för kommande
leveranser av bolaget heparin CHS™,
specificeras. Efter genomförd utvecklingsoch uppskalningsperiod förväntas
applikationen kunna generera intäkter till
Corline om över 50 MSEK årligen.

– I oktober meddelas att Imperative Care förlänger sitt existerande avtal med Corline angående produktleveranser samt teknisk och
regulatorisk support. I en första fas förbinder
sig Imperative Care att under de närmsta
15 månaderna köpa CHS™-belagda produkter för minst 7,5 MSEK. Till detta kommer
separat fakturerade supporttjänster.

– De 16:e december tillkännager Corlines kund
och partner Kardium att bolaget erhållit godkännande av lokala myndigheter i Kanada
respektive Tjeckien för klinisk utvärdering av
en CHS™-belagd version av Globe-systemet.
Totalt skall 80 patienter rekryteras. Kort efter
tillkännages att den första patienten behandlats i studien.

Viktiga händelser efter perioden

– Inga viktiga händelser har meddelats efter perioden
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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 2022-03-31.

Namn

Antal aktier

%

Adam Dahlberg med bolag

5.734.535

26,7%

Healthinvest Alpha Fund AB

2.100.000

9,8%

Eccenovo AB

1.684.326

7,8%

Annika Sunnanväder

1.255.777

5,8%

M2 Asset Management

930.000

4,3%

Monika Sunnanväder

854.614

4,0%

Thomas Krishan

665.792

3,1%

Margareta Nilsson

627.915

2,9%

Henrik Nittmar genom bolag

554.201

2,6%

Thomas Olausson

287.085

1,3%

6.796.574

31,6%

21.490.819

100%

Övriga/Other
Totalt

Aktien
Aktien i Corline noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015, under
handelsbeteckning ”CLBIO”. Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier i Corline
till 21 490 819 (16 674 918) stycken. Vid årets ingång uppgick antalet aktier i Corline till
16 674 918 (16 674 918) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Corline under perioden januari
till december 2021 uppgick till 20 439 879 (16 674 918) stycken.

Finansiering
Vid utgången av 2021 hade bolaget likvida medel om 41 635 KSEK (8 905). Inga externa
kapitaltillskott har gjorts under året. Tillskott har skett genom intjäning i den operativa
verksamheten, i huvudsak från försäljning av produkter och tjänster till kunder inom medicintekniksektorn.
Bolaget genomförde under 2021 en företrädesemission om ca 15 MSEK före emissionskostnader och en riktad emission uppgående till ca 35,5 MSEK. Corline har finansiella resurser
att starta den kliniska studien RENAPAIR 02 och nå effektdata efter halva studiens genomförande samt att fortsatt driva projekt- och kundutveckling inom medicintekniksegmentet
under ytterligare minst 12 månader.
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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. Majoriteten av Corlines intäkter från medicinteknikkunder betalas i framförallt USD men också
i EUR. Valutakurser kan väsentligen förändras vilket skulle kunna påverka bolagets kostnader
och framtida intäkter negativt.
Prissättning
I bolagets affärsmodell ingår bland annat 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 negativ. För tjänste- och produktförsäljning inom medicinteknik
indexerar Corline priserna i förhållande till allmänt erkända producentprisindex för
kontrakt med löptid längre än 1 år. Med ett ökat inflationstryck har dessa inslag i avtalet
blivit allt viktigare.

Covid-19 och allmänna leveransstörningar
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 transplantationsområdet negativt. RENAPAIR 02 är planerad att starta tidigast Q2 2022. Det är bolagets
bedömning att det vid denna tidpunkt åter kommer att vara möjligt att bedriva transplantationsforskning på ett effektivt sätt.
– Efterhand som intäkterna från medicintekniksegmentet ökar, kommer nya bedömningar göras kring en eventuell påverkan av Covid-19 på denna intäktsström. Idag bedöms
påverkan som ringa.
– Leveransstörningar till följd av Covid 19 eller det pågående kriget i Ukraina har inte
drabbat Corline. Bolaget har varken kunder eller leverantörer i Kina, Ryssland eller
Ukraina. Dock väntas händelserna få effekter på möjligheterna till finansiering av framtida utveckling. Idag finns inget sådant behov, men Corline kommer nogsamt att följa
utvecklingen och anpassa sig därefter.
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Finansiell information
Corline Biomedical AB är ett publikt bolag utan några koncernförhållande. Det tidigare
helägda dotterbolaget Corline Pharma AB konsoliderades med moderbolaget under
verksamhetsåret 2021.

Översikt över resultat och ställning
(KSEK)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

7 062

3 696

1 064

1 563

638

947

Summa intäkter och aktiverat arbete

17 262

15 104

11 953

9 536

16 158

10 366

Rörelseresultat

- 6 909

-7 285

-9 540

-6 792

-7 809

-5 220

Årets resultat

- 6 922

-7 285

-9 540

-6 793

-7 810

-5 248

101 661

58 455

63 751

62 915

51 427

41 275

Eget kapital

92 234

52 215

59 318

54 962

45 926

38 746

Soliditet

90,72%

89,32%

93,05%

87,40%

89,30%

93,90%

Balansomslutning

Intäkter och resultat
Försäljningsintäkterna under 2021 uppgick till 7 062 KSEK (3 696). Intäkterna kommer i sin
helhet från medicinteknikverksamheten, som under året visat en markant ökad aktivitet.
Rörelseresultatet under 2021 uppgick till -6 909 KSEK (-7 285). Rörelsens kostnader under 2021
uppgick till -24 171 KSEK (-22 389). Kostnaderna är till stor del förknippade med förberedelsearbetet för den kliniska studien RENAPAIR 02. Aktiverat arbete för egen räkning under 2021
uppgick till 10 132 KSEK (11 380).

Finansiell ställning
Vid årets utgång uppgick koncernens eget kapital till 92 234 KSEK (52 215) och soliditeten
uppgick till 91% (89).

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för
2021 uppgick till -4 835 KSEK (-5 064). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -9 561 KSEK (-8 800) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
47 126 KSEK (0).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 41 635 KSEK (8 905).
Investeringarna under året uppgick till 9 561 KSEK (8 800) vilket framförallt omfattar investeringar i utvecklingsprojektet Renaparin®, där största delen utgörs externa kostnader förknippade med tillverkning av förberedande tillverkning av kliniskt material (CMC). En mindre del är
patent- och konsultkostnader.
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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 18 maj 2022 i form
av poströstningsförfarande.
Under 2021 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 2021 höll styrelsen sammanlagt 9 möten (10).

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.
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.
Revisor i Corline är Lars Kylberg, PwC.
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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 5 i den följande texten.
Resultat och resultatdisposition

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust om 6 922 167 SEK.
Föregående år redovisade bolaget en förlust om 7 285 096 SEK.
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

155 193 249 SEK
-102 472 095 SEK
-6 922 167 SEK
45 798 987 SEK

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för (2021) samt
att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 45 798 987 SEK.
Bolagets ekonomiska ställning och resultat av verksamheten för 2021 och 2020 framgår av
nedanstående balans- och resultaträkningar, kassaflödesanalys samt noter.
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Resultaträkning
KSEK
Not

2021

2020

Nettoomsättning

2

7.062

3.696

Övriga rörelseintäkter

3

68

28

Aktiverat arbete för egen räkning

10.132

11.380

SUMMA INTÄKTER

17.262

15.104

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror mm

-8.092

-4.756

Övriga externa kostnader

4

-6.913

-8.943

Personalkostnader

5

-9.036

-8.564

Avskrivningar

1

-31

-14

-99

-112

-24.171

-22.389

-6.909

-7.285

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-13

0

SUMMA FINANSIELLA POSTER

-13

0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-6.922

-7.285

RESULTAT FÖRE SKATT

-6.922

-7.285

-6.922

-7.285

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, kr

20.439.879

16.674.918

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, kr

Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA
NVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Årets skatt
ÅRETS RESULTAT

6

20.439.879

16.674.918

Årets resultat per aktie före utspädning, kr

-0,34

-0,44

Årets resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,34

-0,44
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Balansräkning
KSEK
Not

31 dec 2021

31 dec 2020

7

56.659

47.181

56.659

47.181

182

73

182

73

9

0

242

10

1

1

1

243

56.842

47.497

2.295

908

0

306

Övriga fordringar

470

451

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

419

388

3.184

2.053

Kassa och bank

41.635

8.905

Summa omsättningstillgångar

44.819

10.958

101.661

58.455

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

8

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Ägarintresse i övriga företag

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning forts.
KSEK
Not
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Utvecklingsfond

2.686

2.084

6.603

6.603

37.144

27.956

46.433

36.643

Fritt eget kapital
Överkursfond

155.193

108.669

-102.470

-85.812

Årets resultat

-6.922

-7.285

Summa fritt eget kapital

45.801

15.572

Summa eget kapital

92.234

52.215

Leverantörsskulder

1.959

1.441

Övriga skulder

2.906

2.650

Upplupna kostnader

4.562

2.149

9.427

6.240

101.661

58.455

Annat eget kapital

SKULDER
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19

36

Corline Biomedical AB Årsredovisning

2021

Förändring av eget kapital
KSEK

Ingående balans per 1 januari 2020

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Utvecklingsfond

Överkursfond

Annat
eget
kapital
inklusive
årets
resultat

Summa
eget
kapital

2.084

6.603

19.207

108.669

-77.063

59.500

Årets resultat
Omföring utvecklingsfond

8.749

-7.285

-7.285

-8.749

-

Utgående balans per
31 december 2020

2.084

6.603

27.956

108.669

-93.097

52.215

Ingående balans per
1 januari 2021

2.084

6.603

27.956

108.669

-93.097

52.215

-6.922

-6.922

-185

-185

-9.188

-

Årets resultat
Fusionsdifferens
Omföring utvecklingsfond
Nyemission

9.188
602

Emissionskostnader
Utgånede balans per
31 december 2021

2.686

6.603

37.144

50.032

50.634

-3.508

-3.508

155.193

-109.392
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Kassaflödesanalys
KSEK
2021

2020

-6.909

-7.285

31

14

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring
av rörelsekapital

-

-

-13

-

-6.891

-7.271

-1.131

389

Kassaflöde från förändring
i rörelsekapital
Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den
löpande verksamheten

518

623

2.669

1.195

-4.835

-5.064

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

7

-9.477

-8.750

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8

-140

-50

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

9

56

-

-9.561

-8.800

Nyemission

50.634

-

Emissionskonstnader

-3.508

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

47.126

0

Årets förändring i likvida medel

32.730

-13.864

8.905

22.769

41.635

8.905

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Not 1								
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).							
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.						
		

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								
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.							
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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. 							
									

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 utbetalnin
gar till Collectum.								
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Leasingavtal								
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderbolaget. Leasing
avgiften 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								
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens
indelning.		

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 balans
räkningen 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.						
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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 2 NETTOOMSÄTTNINGENS
FÖRDELNING

2021

2020

Tjänster

2.505

1.851

Varor

4.557

1.845

0

0

7.062

3.696

2021

2020

68

28

68

28

2021

2020

813

806

Licensintäkter

KSEK
NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
FÖRDELNING
Övriga rörelseintäkter

KSEK
NOT 4 LEASINGAVTAL OPERATIONELL LEASING
Under året har företagets
leasingavgifter uppgått till
Framtida minimileasingavtal förfaller
till betalning enligt följande:
Inom 1 år

680

697

Mellan 2 till 5 år

544

1.224

-

-

1.224

1.921

Senare än 5 år

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

KSEK
NOT 5 PERSONAL

2021

2020

Kvinnor

6

5

Män

3

3

9

8

Medelantalet anställda har uppgått till
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Forts. Not 5 Personal

2021

2020

Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

5.899

2.768

5.851

2.651

(1126)
Totalt

5.899

2.768

VD och företagsledning (varav
tantiem o d)

(1046)

5.851

2.651

Övriga
anställda

VD och företagsledning (varav
tantiem o d)

Övriga
anställda

2.759

3.140

2.986

2.865

2.759

3.140

2.986

2.865

2021

Totalt

2020

I underlaget för löner och andra ersättningar VD och företagsledning ingår 3 personer. Verkställande direktören
har för år 2021 erhållit lön och andra skattepliktiga ersättningar om sammanlagt 1 752 280 kr (1 796 560 kr).
Övriga ledande befattningshavare har för år 2021 erhållit lön och andra skattepliktiga ersättningar om sammanlagt 1 006 275 kr (1 189 886 kr).
Av bolagets pensionskostnader avser 654 707 kr (700 371 kr) gruppen VD och företagsledning, varav 522 053 kr
(440 007 kr) avser VD.
Styrelsearvode har avsatts under året till Kerstin Valinder Strinnholm 0 kr (94 600 kr), Henrik Krok 95 200 kr
(94 600 kr) och till Gunilla Ekström 95 200 kr (94 600 kr).
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Forts. Not 5 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 2021.

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 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2021

2020

Aktuell skatt

-

-

Summa redovisad skatt

-

-

-6.922

-7.285

1.426

1.559

Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt gällande
skattesats 20,6% (21,4%)
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader

-10

Emissionskostnader

723

0

-2.139

-1.558

0

-0

Underskottsavdrag vars skattevärde
ej redovisas som tillgång

Bolaget har ett skattemässigt underskott om 92 912 KSEK som kan utnyttjas
mot framtida överskott.

KSEK
NOT 7 IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

47.181

38.431

Årets investeringar

10.422

11.380

-944

-2.630

56.659

47.181

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

845

795

Årets investeringar

140

50

Utgående anskaffningsvärde

985

845

-772

-758

-31

-14

-803

-772

182

73

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Bidragsfinansierat
Utgående redovisat resultat

KSEK
NOT 8 MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Utgående redovisat resultat
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KSEK
NOT 9 FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde

2021

2020

242

242

-242

-

Årets investeringar

0

0

Utgående anskaffningsvärde

0

242

Redovisat värde

0

242

2021

2020

1

1

Utgående anskaffningsvärde

1

1

Redovisat värde

1

1

Fusion

KSEK
NOT 10 ÄGARINTRESSEN I ÖVRIGA FÖRETAG
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

LFF Service AB/Läkemedelsförsäkringen

Org nr

Säte

Bokfört värde

556197-9211

Stockholm

1 000 Kr
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NOT 11 STÄLLDA SÄKERHETER
De ställda säkerheterna om 900 KSEK (900 KSEK ) avser företagsinteckningar ställda som säkerhet för tidigare
skuld till kreditinstitut.

NOT 12 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga viktiga händelser efter räkenskapsårets slut.

NOT 13 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 2021 uppgick till 19 KSEK.
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Underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen ger
en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Uppsala den 27 april 2022

Adam Dahlberg
Ordförande

Lars Sunnanväder
Ledamot

Magnus Nilsson
Ledamot

Gunilla Ekström
Ledamot

Henrik Krook
Ledamot

Henrik Nittmar
VD

Vår revisionsberättelse har angivits den 27 april 2022.
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Corline Biomedical AB för år 2021. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 9-32 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Corline Biomedical ABs finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
Corline Biomedical AB.
Grund för uttalanden

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

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på
sidorna 1-9. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.]
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen
att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi 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
upprättas och att den 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 som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Corline Biomedical AB för år 2021 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Corline Biomedical AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra 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 verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust,
och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uppsala den 27 april 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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