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VD HENRIK NITTMAR INLEDER
År 2015 utgjordes av en fortsatt positiv
utveckling för Corline. I och med att bolaget
noterades på Nasdaq First North Stockholm i
juni och tack vare den lyckade nyemission som
föregick noteringen kunde vi markant öka
utvecklingstakten i bolaget.
Corline var tidigare en underleverantör till
medicinteknikbranschen, men tack vare
kapitaltillskottet har vi i hög takt fortsatt att
utvecklas till ett bolag som utvecklar en egen
portfölj av biologiska läkemedel. Baserat på den
kompetens och teknologibas vi har inom
bolaget, står styrelse och ledning fast vid att
läkemedelsutveckling i egen regi skapar
överlägset störst aktieägarvärde. Därför är det
också ytterst glädjande att över 850 nya ägare valde att dela denna syn och stödja
förändringen genom att investera i bolaget vid listningsemissionen.
Vi bedriver läkemedelsutveckling inom tre huvudspår – Cytoparin™ för att förbättra
botande terapi till svårt sjuka patienter med diabetes typ 1, Renaparin™ för att förbättra
njurtransplantation, samt inom det nyligen annonserade in vivo-spåret, där vi använder vår
substans för att administrera intravenöst till patienter med vaskulära sjukdomar. För vårt
huvudprojekt Renaparin™ vill jag särskilt framhålla den studie vi genomförde tillsammans
med Uppsala universitet, genom vilken vi konstaterade ett upptag av vår
läkemedelskandidat vid så kallad Cold Storage av njurarna som är i likhet med det tidigare
uppmätta upptaget vid maskinassisterad lagring. Detta pekar på att en förbättrad
njurfunktion kan förväntas även i dessa fall. Resultaten är mycket uppmuntrande då
uppskattningsvis 75 % av de cirka 70 000 njurar som årligen transplanteras lagras under
Cold Storage-förhållanden. Resultaten från studien medför att marknadspotentialen för
Renaparin™ fyrdubblas, från tidigare uppskattade 1 mdr till 4 mdr SEK, vilket är mycket
positivt för Corlines framtidsutsikter.

”Baserat på den kompetens och teknologibas vi
har inom bolaget, står styrelse och ledning fast
vid att läkemedelsutveckling i egen regi skapar
överlägset störst aktieägarvärde.”
Vi har även lämnat in en ansökan om särläkemedelsstatus för Renaparin™ hos Food and
Drug Administration (den amerikanska läkemedelsmyndigheten). Renaparin™ har sedan
tidigare särläkemedelsstatus i Europa, för att förebygga ischemi-reperfusionsskada i
samband med organtransplantation. Särläkemedelsstatus underlättar den regulatoriska
processen, med betydande hjälp från myndigheterna, och ger marknadsexklusivitet i sju
respektive tio år i USA och Europa.
Något jag härutöver vill nämna är utvecklingen i helägda dotterbolaget Corline Pharma, det
bolag som utvecklar in vivo-läkemedel. I november presenterade vi resultat från en
preklinisk doseringsstudie. Resultaten visade på en hög tolerabilitet för Renaparin™, det vill
säga att en hög dos av läkemedlet kan ges intravenöst utan några akut negativa effekter.
Corline Pharma utvärderar nu, tillsammans med experter inom AstraZenecas

Sida 3 av 24

internationella organisation, vilka medicinska indikationer som är mest intressanta att gå
vidare med. Hittills har bl.a. vaskulära sjukdomstillstånd i samband med akut njurskada och
sepsis diskuterats särskilt. Resultaten från doseringsstudien breddar avsevärt
möjligheterna för Renaparin™ inom det nya utvecklingsområdet in vivo och verksamheten
inom Corline Pharma har potential att bygga stora framtida värden i bolaget. Därför är
framgångar i denna verksamhetsgren särskilt viktiga och tillfredställande.
Vår kompetensbas förändras för att på bästa möjliga sätt stödja strategin. I december 2015
kunde vi bekräfta att Patrizia Caldirola skulle ansluta till Corline och tillträda tjänsten som
senior projektledare med ansvar för Renaparin™-utvecklingen. Tidigare har Patrizia
innehaft flertalet andra seniora R&D-positioner inom läkemedelsindustrin, bland annat
inom Pharmacia och Biovitrum, och kommer senast från ett bolag ägt av Karolinska
Development. Under året har vi även knutit till oss Kerstin Valinder Strinnholm (tidigare
AstraZeneca, Nycomed) som styrelseledamot och kommer att vid bolagsstämman 2016
föreslå inval av Gunilla Ekström (tidigare AstraZeneca, Orexo, KD) som ledamot i styrelsen
– två mycket betydelsefulla tillskott till Corline.

”Efter Freedom to Operate-analysen, som avsåg
USA, Europa och PCT, kan vi konstatera att
inga patent står i vägen för Corlines möjligheter
att marknadsföra sin heparinteknologi för
kärlreparation.”
Jag vill även kommentera den Freedom to Operate-analys som genomförts av vårt
patentombud. Efter Freedom to Operate-analysen, som avsåg USA, Europa och PCT, kan vi
konstatera att inga patent står i vägen för Corlines möjligheter att marknadsföra sin
heparinteknologi för kärlreparation. Detta är ett glädjande besked som innebär att det inte
finns några patentmässiga hinder för våra planer att utveckla och kommersialisera
Renaparin™ för njurtransplantation.
Jag ser nu mycket fram emot att med den nyligen offentliggjorda och till 100 % säkrade
kapitaliseringen i ryggen ta flera viktiga steg i den fortsatta utvecklingen av Corline.
Henrik Nittmar
VD Corline Biomedical AB
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MILSTOLPAR
2016
Diabetes typ 1
 Inledning av klinisk studie fas I/IIa.-studie för diabetes typ 1.
 Resultat från fas I/IIa-studien rapporteras.
Njurtransplantation
 Start av preklinisk GLP-toxikologisk studie för Renaparin™.
 Rapport avseende resultat från ovan nämnd toxikologisk och preklinisk studie erhålls.
 Genomförande av Läkemedelsverkets GMP-inspektion för produktion av Renaparin™.
Godkännande, alternativt en åtgärdsplan, erhålls i snar anslutning till denna.
 Inlämning av ansökan om fas I/IIa ”first-in-man” klinisk studie till svenska Läkemedelsverket.
In vivo-administrering
 Val av fokuserad indikation för utveckling av CHC™ för in-vivo-administrering.
 Genomförande och rapportering av preklinisk proof of principle-studie.
2017
Diabetes typ 1
 Ansökan om multicenterstudie med Cytoparin™-behandlade ö-celler för diabetes typ 1
inlämnas till EMA, europeiska läkemedelsverket. Avtal om medverkan tecknas med
transplantationscentra i Europa.
 Första patient rekryteras till europeiska diabetes typ 1-multicenterstudie.
Njurtransplantation
 Första patient erhåller Renaparin™-behandlad njure i samband med transplantation. Totalt
uppskattas att ett tiotal patienter ingår i studien under hela 2017.
 Preliminära resultat från fas I/IIa-studien med Renaparin™-behandlade njurar rapporteras.
 Corline lämnar in ansökan till EMA om en multicenterstudie om upp till 250-300 patienter för
njurtransplantation med Renaparin™-behandlade njurar. Första patient rekryteras samma
kvartal som eventuellt godkännande från EMA.
In-vivo-administrering
 Genomförande av preklinisk toxikologistudie för in-vivo-administrering.
 Framtagande av ADME-data anpassat för in-vivo-indikationer (absorption, distribution,
metabolism, avsöndring).
 Utveckling av kliniskt behandlingskoncept tillsammans med clinical advisory board.

Under hela perioden, 2016-2017, fortgår den löpande verksamheten inom området medicintekniska
produkter, dels med kunder som genererar försäljning och dels med utvärderingar (och därtill kopplade
intäkter) av nya applikationer.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Corline Biomedical AB 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 är en spin-off från Pharmacia och grundades 1991 av tre tidigare Pharmacia-anställda, med
målet att kommersialisera ett blodpumpssystem som vid den tiden var en intern satsning på
Pharmacia. En tid efter bildandet av Corline skiftades dock den strategiska inriktningen från
blodpumpssystemet till pumpens blodkompatibla yta, som även 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 produkten Corline Heparin Surface
(”CHS™”) och 1997 började bolaget leverera ytbehandlade medicinska stentar till en stor tillverkare i
Tyskland. Under perioden 1997 till 2004 levererade bolaget över 100 000 stentar.
Som ett resultat av forskning och utveckling adderades 2005 ett nytt produktområde – regenerativ
medicin – då man i bolaget såg möjligheten till ytbeläggning av levande vävnader med
heparinbaserade substanser. Teknikplattformen CHC™ som utgörs av en av bolaget egenutvecklad
heparinsubstans kan alltså även användas på vävnadssegment, levande celler och organ. I dagsläget
ligger bolagets fokus på läkemedelsutveckling och regenerativ medicin medan verksamheten inom
området medicintekniska produkter utgör ett komplement.
Inom regenerativ medicin utvecklar bolaget idag produkter för cellterapi inom diabetes typ 1
(Cytoparin™) och njurtransplantation (Renaparin™). Bolaget har samarbeten med forskarteam i ett
antal länder i Europa, USA och Australien och har byggt upp en portfölj av läkemedelskandidater som
idag är i preklinisk fas med plan att initiera kliniska studier både för diabetes typ 1 och
njurtransplantation under 2016/2017.
Inom ramen för Corlines dotterbolag Corline Pharma AB utvärderar och utvecklar bolaget sedan i maj
2015 även möjliga indikationer där Corlines heparinsubstans CHC™ administreras in vivo direkt till
patient. Bolaget fokuserar på indikationer där verkningsmekanismerna för behandling är desamma
som för Cytoparin™ och Renaparin™, det vill säga en lokal behandling för att påverka koagulationsoch inflammationsförloppet. Fokus är reparation av vaskulära skador och exempel på applikationer
som är under utvärdering är akut njurskada (AKI) som drabbar 1 av 5 intensivvårdspatienter, till
exempel i samband med bland annat hjärtkirurgi. Ett annat sådan exempel är sepsis (blodförgiftning)
som är ett livshotande tillstånd som drabbar 50-100 personer per 100 000 invånare och ger upphov till
allvarliga kärlskador. Ytterligare ett exempel är artär-ven fistel (AVF) som används som accesspunkt för
dialyspatienter men där det vid det initiala kirurgiska ingreppet och under användningstiden föreligger
risk för betydande kärlskada, vilket gör att man till exempel i Sverige årligen måste åtgärda 24 % av
fistlarna. I USA står 400 000 patienter på dialysvård.
Corline bytte under året 2015 firma från Corline Systems AB till Corline Biomedical AB, i syfte att
firmanamnet bättre skall representera verksamheten.

Sida 6 av 24

Väsentliga händelser under året


Bolaget genomförde i april en nyemission inför listning på Nasdaq First North Stockholm.
Emissionen tecknades till cirka 75,4 MSEK, motsvarande 626 procent av det totala
emissionsbeloppet. Genom nyemissionen, vilken tillförde Corline cirka 12 MSEK före avdrag
för emissionskostnader, nyemitterades 1 720 000 aktier. Bolaget kunde även välkomna drygt
850 nya aktieägare. Den 3 juni inleddes handeln i Corlines aktie på Nasdaq First North
Stockholm.



Under 2015 erhöll Corline godkännande av patentansökan med nummer 2,612,621 av det
kanadensiska patentverket.



Bolaget införde ett optionsprogram för anställda – 370 000 teckningsoptioner av serie
2015/2018 tecknades i den riktade emissionen som skedde med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.



Corline bildade det helägda dotterbolaget Corline Pharma AB, med syfte att utveckla nya in
vivo-indikationer och att bolaget anslutits till AstraZeneca BioVentureHub.



Corline fick under året vetenskaplig rådgivning från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA,
vad gäller bolagets prekliniska program för Renaparin™. EMA uttryckte sitt stöd för Corlines
prekliniska plan med ansökning om klinisk prövning under 2016. Arbetet med att starta upp
dotterbolaget Corline Pharma AB vid AstraZeneca BioVentureHub intensifierades.



Dialog fördes under året med Läkemedelsverket, vilken ledde Corline till att besluta om att
ansöka om läkemedelsprövning för Cytoparin™.



Erik Penser Bankaktiebolag utsågs till Corlines likviditetsgarant för handeln i aktien.



Ansökan om Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för Renaparin™ lämnades in hos
den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA).



Corline meddelade resultat från en preklinisk doseringsstudie som visar på att en mycket hög
dos av Renaparin™ kan ges intravenöst och därmed på hög tolerabilitet av substansen.



I prekliniska försök på njurar kunde bolaget konstatera ett upptag av Renaparin™ vid s.k. Cold
Storage i paritet med upptaget vid maskinassisterad organlagring.



Corline rekryterade Patrizia Caldirola till tjänsten som senior projektledare med särskilt ansvar
för att driva utvecklingen av Renaparin™. Kerstin Valinder- Strinnholm rekryterades som
ledamot i Corlines styrelse.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång


Corlines patentombud genomförde en så kallad Freedom to Operate-analys för applikationen
och användningen att behandla blodkärl med bolagets heparinkonjugat. Analysen gjordes i
USA, Europa och PCT och visade att det inte finns några hinder för Corlines Freedom to
Operate.
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Extra bolagsstämma beslutade om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
om cirka 25,5 MSEK. Företrädesemissionen avtalades på förhand, genom tecknings- och
garantiåtaganden, till 100 %. Teckningskursen i företrädesemissionen var 8,0 SEK.

Ägare
Corline är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan den 3 juni 2015. Nedan presenteras en tabell
över de största ägarna i Corline.
Ägare
Adam Dahlberg
Silotornet AB
Annika Sunnanväder
Monika Sunnanväder
Margareta Nilsson
Hennit AB
Övriga
Totalt

Antal aktier
2 899 488
1 957 170
1 262 304
830 614
551 756
508 018
1 548 268
9 557 618

%
30,3
20,5
13,2
8,7
5,8
5,3
16,2
100

Aktien
Aktien i Corline listades på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015, under handelsbeteckning
”CLBIO”. Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i Corline till 9 557 618 (6 430 954) 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 2015 uppgick till 9 557 618 (6 430 954) aktier.

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. Teckningsoptionerna har överlåtits
till anställda vilka erlagt en marknadsmässig premie beräknad utifrån Black & Scholes.
Nedan presenteras optionsinnehavare serie 2015/2018
Henrik Nittmar, VD: 200 000 optioner
Kerstin Valinder-Strinnholm, styrelseledamot: 150 000 optioner
Jessica Magnusson, Regulatory Affairs/Quality management: 20 000 optioner

Finansiering
Under det första kvartalet 2015 genomfördes en kvittningsemission om 10,5 mkr. Emissionen innebar
att bolagets huvudägare kvittade tidigare inlånade medel. För att finansiera verksamheten
genomfördes därefter en publik nyemission som före emissionskostnader tillförde bolaget ca 12 mkr.
I mars 2016 togs beslut på extra bolagsstämma om att genomföra ytterligare en nyemission om totalt
25,5 mkr. Det tillförda kapitalet är avsett att tillgodose bolagets kapitalbehov under minst 18 månader.
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Det kan inte uteslutas att bolaget fortsatt kommer att vara beroende av kapitaltillskott för att stödja
och accelerera de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen inom njurtransplantation, cellterapi
och 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 blir negativt påverkade av dessa faktorer.

Valutarisk
Delar av bolagets kostnader utbetalas i USD, EUR och andra internationella valutor. Även en del av
bolagets framtida försäljningsintäkter kan komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan
väsentligen förändras vilket skulle kunna påverka bolagets kostnader och framintäkter 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.

Finansiell information
Corline är moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda dotterbolaget Corline Pharma
AB. Koncernförhållande uppstod den 21 maj 2015 vilket medför att jämförande siffror avser
moderbolaget.

Översikt över resultat och ställning
(SEK)
2015
2014
2013
2012
Nettoomsättning
1 037 089 1 683 256 1 787 627 3 642 147
Summa intäkter
3 508 499 3 648 830 4 261 850 5 999 753
Rörelseresultat
-5 676 308 -2 501 788 -2 417 129
-833 318
Årets resultat
-5 845 275 -2 512 187 -2 487 798
-911 471
Balansomslutning 24 994 909 16 772 879 13 757 284 12 460 666
Eget kapital
21 250 301 5 484 748 7 996 935
584 732
Soliditet
85,0 %
32,8 %
58,1 %
4,7 %

2011
1 369 534
3 682 049
-2 829 633
-2 902 688
9 286 425
1 496 202
16,1 %

2010
3 077 620
4 957 327
-1 694 415
-1 775 764
3 867 300
1 498 890
38,8 %

Intäkter och resultat
Försäljningsintäkterna under 2015 uppgick till 1 037 089 (1 683 256) kr.
Rörelseresultatet under 2015 uppgick till -5 676 308 (-2 501 788) kr. Ökningen av rörelsekostnaderna
beror till största del på högre utvecklingskostnader för de pre-kliniska programmen för Renaparin™
och Cytoparin™, som tar sig uttryck i högre personalkostnader samt högre konsultkostnader.
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Finansiell ställning
Vid årets utgång uppgick koncernens eget kapital till 21 250 301 (5 484 748) kr och soliditeten uppgick
till 85,0 (32,8) %.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för 2015 uppgick till
-4 231 183 (-2 318 929) kr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 844 165
(-2 718 014) kr och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 12 298 326 (5 502 954) kr.
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 867 775 (1 644 797) kr.
Investeringarna under året uppgick till 4 844 165 (2 718 014) kr 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-, konsultoch 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 20 april 2016 i Advokatfirman Lindahls
lokaler i Uppsala.
Under 2015 har bolaget haft en ordinarie årsstämma samt en extra bolagsstämma.

Styrelsen och styrelsens arbete
Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde. Utöver detta möte ska styrelsen
sammanträda minst 3 gånger årligen. Vid det konstituerande styrelsemötet ska bland annat
styrelsens ordförande utses i det fall stämman ej utsett ordförande, bolagets firmatecknare
fastställas samt styrelsens arbetsordning gås igenom och fastställas. På bolagets styrelsemöten
behandlas normalt bolagets finansiella situation, investeringsbehov, kvalitet, organisation, samt
status i förhandlingar med samarbetspartners, kunder och leverantörer. Årligen beslutas dessutom
om budget och godkännande av aktuellt bokslut.
Bolagets revisor rapporterar vid behov direkt till styrelsen vid ett styrelsemöte.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Den av bolaget antagna
arbetsordningen för styrelsens arbete anger gemensamma riktlinjer för styrelsens samtliga
ledamöter och särskilt arbetsfördelningen mellan styrelsens ordförande och VD. I styrelsen finns inga
särskilda kommittéer utsedda.
För närvarande består Corlines styrelse av tre ledamöter och en suppleant, bolagets styrelse kommer
att utökas med ytterligare en ledamot som kommer att väljas in vid bolagets årsstämma 20 april.
Under 2015 höll styrelsen sammanlagt 10 (5) möten.
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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
rapporterat till styrelsen i sin helhet minst en gång per år.
Revisor i Corline är Leonard Daun, PWC.

Ersättningsfrågor
Styrelsen beslutar i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen. Stämman har
ej fattat något särskilt beslut om ersättningsprinciper. Rådande förhållanden anges under Not 3 i den
följande texten.

Resultat och resultatdisposition
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust om 5 845 275 kr. Föregående år
redovisade bolaget en förlust om 2 512 187 kr.
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

42 099 457 kr
-22 801 921 kr
-5 845 275 kr
13 452 261 kr

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015 samt att
vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 13 452 261 kr.
Bolagets ekonomiska ställning och resultat av verksamheten för 2015 och 2014 framgår nedanstående
balans- och resultaträkningar, kassaflödesanalys samt noter.
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RESULTATRÄKNING
Koncernen
Not

2015

2014

Moderbolaget
2015

2014

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning

1

Övriga rörelseintäkter

1 037 089 1 683 256
8 204

Aktiverat arbete för egen räkning
SUMMA INTÄKTER

100 000

1 037 089 1 683 256
8 204

100 000

2 463 206 1 865 574

2 463 206 1 865 574

3 508 499 3 648 830

3 508 499 3 648 830

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror mm

-299 673

-158 231

-299 673

-158 231

Övriga externa kostnader

2

-2 537 213 -1 422 436

-2 501 430 -1 422 436

Personalkostnader

3

-6 307 857 -4 536 144

-6 307 857 -4 536 144

Avskrivningar

-28 096

Övriga rörelsekostnader

-11 968

-33 807

-28 096

-33 807

-11 968

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-9 184 807 -6 150 618

-9 149 024 -6 150 618

RÖRELSERESULTAT

-5 676 308 -2 501 788

-5 640 525 -2 501 788

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

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

807
-169 774

22 956
-33 355

807
-169 774

22 956
-33 355

-168 967

-10 399

-168 967

-10 399

-5 845 275 -2 512 187

-5 809 492 -2 512 187

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade koncernbidrag

-35 783

RESULTAT FÖRE SKATT
Årets skatt
ÅRETS RESULTAT

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, kr *
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, kr *
Årets resultat per aktie före utspädning, kr
Årets resultat per aktie efter utspädning, kr

-5 845 275 -2 512 187

-5 845 275 -2 512 187

-5 845 275 -2 512 187

-5 845 275 -2 512 187

8 573 100 6 430 954
8 573 100 6 430 954
-0,68
-0,39
-0,68
-0,39

8 573 100 6 430 954
8 573 100 6 430 954
-0,68
-0,39
-0,68
-0,39

4

* Under 2015 har Aktieuppdelning (2:1) skett, jämförande siffror är omräknade för detta.
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BALANSRÄKNING
Koncernen
Not

Moderbolaget

31 dec 2015

31 dec 2014

31 dec 2015

31 dec 2014

19 428 574

14 584 409

19 224 574

14 584 409

19 428 574

14 584 409

19 224 574

14 584 409

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

5

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

6

Inventarier

7

26 800

26 800

2 589

3 885

2 589

3 885

2 589

30 685

2 589

30 685

0

0

50 000

0

19 431 163

14 615 094

19 277 163

14 615 094

44 221

116 750

44 221

116 750

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

8

50 000

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

176 169

Övriga fordringar

411 180

218 166

411 011

218 166

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

240 570

178 072

240 570

178 072

695 971

512 988

871 971

512 988

4 867 775

1 644 797

4 817 775

1 644 797

5 563 746

2 157 785

5 689 746

2 157 785

24 994 909

16 772 879

24 966 909

16 772 879

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING FORTS.
Koncernen
Not

31 dec 2015

Moderbolaget

31 dec 2014

31 dec 2015

31 dec 2014

Aktiekapital

1 194 702

803 869

Reservfond

6 603 338

6 603 338

7 798 040

7 407 207

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

1 194 702

803 869

48 702 795

27 482 800

-28 647 196

-22 801 921

21 250 301

5 484 748

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

42 099 457

20 879 462

-22 801 921

-20 289 734

-5 845 275

-2 512 187

Summa fritt eget kapital

13 452 261

-1 922 459

Summa eget kapital

21 250 301

5 484 748

-

-

-

139 060

1 601 217

Balanserad förlust
Årets resultat

SKULDER
Långfristiga skulder

9

-

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

10

Kortfristiga lån

9

1 601 217

9 312 502

139 060
9 312 502

Övriga skulder

1 016 685

1 008 242

1 016 685

Upplupna kostnader

1 126 706

828 327

1 098 706

828 327

3 744 608

11 288 131

3 716 608

11 288 131

24 994 909

16 772 879

24 966 909

16 772 879

900 000

900 000

900 000

900 000

Inga

Inga

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

11

1 008 242
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2014

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

803 869

27 482 800

-20 289 734

7 996 935

-2 512 187

-2 512 187
5 484 748

Nyemission

-

Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2014

803 869

27 482 800

-22 801 921

Ingående balans per 1 januari 2015

803 869

27 482 800

- 22 801 921

5 484 748

-5 845 275

-5 845 275

Årets resultat
Kvittningsemission

175 833

10 374 147

10 549 980

Nyemission

215 000

11 825 000

12 040 000

-1 193 752

-1 193 752

214 600

214 600

Emissionskostnader
Teckningsoptioner
Utgående balans per 31 december 2015

1 194 702

48 702 795

-28 647 196

21 250 301

Summa eget
kapital

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2014

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserat
resultat

803 869

6 603 338

20 879 462

-20 289 734

7 996 935

-2 512 187

-2 512 187
5 484 748

Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2014

803 869

6 603 338

20 879 462

-22 801 921

Ingående balans per 1 januari 2015

803 869

6 603 338

20 879 462

-22 801 921

5 484 748

-5 845 275

-5 845 275

Årets resultat
Kvittningsemission

175 833

10 374 147

10 549 980

Nyemission

215 000

11 825 000

12 040 000

-1 193 752

-1 193 752

Emissionskostnader
Teckningsoptioner
Utgående balans per 31 december 2015

214 600
1 194 702

6 603 338

42 099 457

214 600
-28 647 196

21 250 301
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen
2015

2014

Moderbolaget
2015

2014

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

-5 676 308 -2 501 788

Justeringar för avskrivningar

28 096

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Bokslutsdispositioner
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

33 807

-5 640 525 -2 501 788
28 096

33 807

807

22 956

807

22 956

-169 774

-33 355

-169 774

- 33 355

-35 783
-5 817 179 -2 478 380

-5 817 179 -2 478 380

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

-182 983

134 623

-358 983

134 623

1 462 157

107 331

1 462 157

107 331

306 822

-82 503

278 822

-82 503

-4 231 183 -2 318 929

-4 435 183 -2 318 929

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggninstillgångar

3

-4 844 165 -2 684 514

-4 640 165 -2 684 514

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

4

-33 500

-33 500

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

5
-4 844 165 -2 718 014

-4 690 165 -2 718 014

11 060 848

11 060 848

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-50 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering lån/Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 237 478 5 502 954

1 237 478 5 502 954

12 298 326 5 502 954

12 298 326 5 502 954

Årets förändring i likvida medel

3 222 978

Likvida medel vid årets början

1 644 797 1 178 786

1 644 797 1 178 786

Likvida medel vid årets slut

4 867 775 1 644 797

4 817 775 1 644 797

466 011

3 172 978

466 011
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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)
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 färdig-ställandegrad 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.
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Statliga stöd för anskaffning av materiella och immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångens
redovisade värde.
Inkomstskatter, företag och koncerner
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer
att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget
kapital.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Bolagets bedömning är för närvarande att kriterierna för redovisning av
underskottsavdragen som tillgång inte är uppfyllda och värdet av underskottsavdrag har inte upptagits
som skattefordran.
Företaget har inga temporära skillnader.
Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till
konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter) balanseras som immateriella tillgångar i den
omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga
utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare
kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder.
Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna
beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas.
Avskrivningstiden överstiger inte fem år. Då tillgångarna ännu ej kommersialiserats har avskrivning
ännu ej påbörjats.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell
anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5
5

Nedskrivningar
Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
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Leasingavtal
Moderbolaget
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing) i moderbolaget. Leasingavgiften
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Koncernen
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till koncernen klassificeras i koncernredovisningen som finansiella
leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång
respektive skuld i balansräkningen. "
Eget kapital
I koncernbalansräkninen 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.
Finansiella instrument
Finansiella instrument
leverantörsskulder.

som

redovisas

i

balansräkningen

inkluderar

kundfordringar

och

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."
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
Koncernen

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

Varor

617 951

627 859

617 951

627 859

Tjänster

419 095

888 011

419 095

888 011

NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Licensintäkter

166 250

Övrigt

166 250

43

1 136

43

1 136

1 037 089

1 683 256

1 037 089

1 683 256

2015

2014

2015

2014

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

684 104

466 284

649 729

466 284

Framtida minimileasingavtal förfaller till betalning
enligt följande:
Inom 1 år

718 632

649 729

649 884

649 729

215 694

796 830

146 946

796 830

-

-

-

-

934 326

1 446 559

796 830

1 446 559

Koncernen

NOT 2 Leasingavtal - operationell leasing
leastagare

Mellan 2 till 5 år
Senare än 5 år

Moderbolaget

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

Koncernen

NOT 3 Personal

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

Kvinnor

3

Män

4

3

3

3

4

4

7

4

7

7

7

Medelantalet anställda har uppgått till

2015
Löner och andra Sociala kostnader (varav
ersättningar
pensionskostnader)
Moderbolaget

3 896 804

2 142 643

2014
Löner och andra Sociala kostnader (varav
ersättningar
pensionskostnader)
3 065 369

1 430 839

(865 557)
Dotterföretaget

-

-

(495 731)
-

-

(-)
Koncernen

3 896 804

(-)

2 142 643

3 065 369

VD och
företagsledning
(varav tantiem o d)

Övriga anställda

VD och
företagsledning
(varav tantiem o d)

Övriga anställda

2 353 888

1 542 916

1 873 251

1 192 118

2015

Moderbolaget

2014

(-)
Dotterföretaget

-

(-)
-

(-)
Koncernen

2 353 888

1 430 839

-

-

(-)
1 542 916

1 873 251

1 192 118

I underlaget för löner och andra ersättningar VD och företagsledning ingår 3 personer. Verkställande direktören har för år 2015 erhållit lön och andra
skattepliktiga ersättningar om sammanlagt 1 316 291 kr (862 226 kr). Ledande befattningshavar har för år 2015 erhållit lön och andra skattepliktiga
ersättningar om sammanlagt 1 037 597 kr (1 011 025 kr).
Av moderbolagets pensionskostnader avser 702 889 kr (404 553 kr) gruppen VD och företagsledning varav 306 731 kr (254 727 kr) avser VD. Motsvarande
belopp för koncernen är 702 889 kr (404 553 kr).
Någon ersättning till styrelsen har inte betalats ut.
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Forts. Not 3 Personal
BOLAGETS LÖNEPOLICY

OPTIONSPROGRAM

För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare skall bolaget erbjuda
konkurrenskraftiga totala ersättningspaket. Lönenivåerna skall ligga i linje
med lönenivåerna på den marknad där den aktuella befattningshavaren är
anställd. Eventuellt rörliga löner uppgår maximalt till ett belopp motsvarande
5 månadslöner. Några rörliga löner har inte betalats för räkenskapsåret.

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.
Teckningsoptionerna har överlåtits till anställda vilka erlagt en marknadsmässig
premie beräknad utifrån Black & Scholes.

Bolaget erbjuder tjänstepensioner utifrån individuella avtal med varje
anställd. Bolaget strävar efter att även i detta avseende kunna erbjuda
konkurrenskraftiga lösningar.
Bolaget har inga långsiktiga incitamentsprogram.
För anställd personal tillämpas uppsägningstider i linje med
arbetslagstiftning och de ingångna fackliga avtalen.
Avtal med bolagets VD har träffats om sex (6) månaders ömsesidig
uppsägningstid.
Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till, utöver lönen under
uppsägningstiden, en engångsersättning som efter ett års men före 3 års
anställningstid utgörs av 6 månadslöner och efter 3 års anställningstid av 18
månadslöner. Styrelsen skall besluta om VD:s ersättning, inbegripet beslut om
modell och mål.

Nedan presenteras optionsinnehavare serie 2015/2018
Henrik Nittmar, VD: 200 000 optioner
Kerstin Valinder-Strinnholm, styrelseledamot: 150 000 optioner
Jessica Magnusson, Regulatory Affairs/Quality management: 20 000 optioner

Koncernen

NOT 4 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt
Summa redovisad skatt

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

2015

Moderbolaget
2014

Ingående anskaffningsvärde

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-5 845 275 -2 512 187
1 285 961

552 681

-3 053

-1 740

262 625

-5 845 275 -2 512 187
1 285 961

552 681

-3 053

-1 740

262 625

121

1 737

121

1 737

-1 545 654

-552 678

-1 545 654

-552 678

0

0

0

0

Koncernen

NOT 5 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015

2015

Moderbolaget
2014

14 584 409 11 899 895

2015

2014

14 584 409 11 899 895

Årets investeringar

5 705 526

2 867 845

5 501 526

2 867 845

Bidragsfinansierat

-861 361

-183 331

-861 361

-183 331

Utgående anskaffningsvärde

19 428 574 14 584 409

19 224 574 14 584 409
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NOT 6 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Ingående anskaffningsvärde

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

3 261 804

3 228 304

3 261 804

3 228 304

3 261 804

3 261 804

3 261 804

3 261 804

Årets investeringar

33 500

Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

-3 235 004 -3 202 492

Årets avskrivningar

-26 800

Utgående avskrivningar

-32 512

-3 261 804 -3 235 004

Redovisat värde

0

33 500

-3 235 004 -3 202 492
-26 800

26 800

0

Koncernen

NOT 7 INVENTARIER

-32 512

-3 261 804 -3 235 004
26 800

Moderbolaget

2014

2014

2014

2014

749 150

749 150

749 150

749 150

Utgående anskaffningsvärde

749 150

749 150

749 150

749 150

Ingående avskrivningar

-745 265

-743 970

-745 265

-743 970

-1 296

-1 295

-1 296

-1 295

-746 561

-745 265

-746 561

-745 265

2 589

3 885

2 589

3 885

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

Moderbolaget

NOT 8 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2015

2014

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

50 000

Utgående anskaffningsvärde

50 000

0

Redovisat värde

50 000

0

Dotterföretag
Coline Pharma AB

Org nr

Säte

Andel i %

559013-0240

Mölndal

100%

Bokfört värde
50 000
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NOT 9 LÅNESKULDER

Moderbolaget

31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Kortfristiga skulder som förfaller till betalning inom ett år
Skulder till kreditinstitut

-

262 500

-

262 500

-

9 050 002

-

9 050 002

-

9 312 502

-

9 312 502

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

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

Lån från bolagets största aktieägare belöper utan ränta lånen har kvittats mot nyemitterade aktier i kvittningsemission under 2015.

NOT 10 LEVERANTÖRSSKULDER
I posten leverantörsskulder så ingår en skuld till Collectum om 692 KSEK avseende en pensionskuld som avser perioden fram till och med
februari 2015. Uppskattningsvis kommer skulden uppgå till 1,1 MSEK. Diskussioner pågår för närvarande mellan Bolaget, Collectum och
Alecta för att fastställa det slutliga beloppet som Bolaget ska betala till Collectum. Med anledning av pensionskulden ingicks i april 2015 en
skriftlig överenskommelse mellan Coline och Bolagets huvudägare. Huvudägarna har förbundit sig att hålla Bolaget skadelöst för den
monetära del av pensionsskulden som överstiger 500 KSEK.

NOT 11 STÄLLDA SÄKERHETER
De ställda säkerheterna om 900 000 (900 000 ) avser företagsinteckningar ställda som säkerhet för skulder till kreditinstitut.

NOT 12 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Styrelseledamoten Kerstin Valinder Strinnholm har sedan 2014 och fram till dess hon valdes in som styrelseledamot i Bolaget vid
årsstämman den 11 mars 2015 genom sitt bolag Cavastor AB tillhandahållit konsulttjänster till Bolaget. Konsulttjänsterna har avsett
strategisk rådgivning och Kerstin Valinder Strinnholm har fått ersättning i form av marknadsmässigt konsultarvode. Arvodet uppgick under
2015 till 60 KSEK.
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 Monika
Sunnanväder fått ett marknadsmässigt arvode som under 2014 uppgick till 3 KSEK och som under 2015 uppgick till 109 KSEK.
Bolagets huvudägare Adam Dahlberg, Annika Sunnanväder och Monika Sunnanväder har tidigare lämnat lån till Bolaget. I samband med att
Bolagets aktier togs upp till handel löstes samtliga utestående aktieägarlån genom att det utestående lånebeloppet om totalt 10,6 MSEK
kvittades som betalning för nya aktier i Bolaget.
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UNDERSKRIFT
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 30 mars 2016

Adam Dahlberg
Ordförande

Lars Sunnanväder
Ledamot

Kerstin Valinder Strinnholm
Ledamot

Henrik Nittmar
VD

Min revisionsberättelse har angivits den 30 mars 2016.

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Corline Biomedical AB , org.nr 556417-0743
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Corline Biomedical AB för år 2015.

Utöver min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Corline
Biomedical AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Uppsala den 30 mars 2016

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Corline Biomedical AB s och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Leonard Daun
Auktoriserad revisor

