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Sammanfattning av bokslutskommuniké 2016
Helåret, januari—december 2016


Nettoomsättningen uppgick till 165 913 SEK (645 145) där 500 000 SEK under samma period
2015 avsåg intäkt för tidigare förutbetalda intäkter i ett Vinnova-projekt för 6 år sedan



Kassaflöde från den löpande verksamheten var -9 639 325 SEK (-12 423 324)



Resultat efter finansiella poster var -16 706 667 SEK (-16 077 759)



Resultat efter skatt var -16 706 239 SEK (-16 141 656)



Resultat per aktie var -13,92 SEK (-17,31)

Väsentliga händelser under helåret 2016


Exklusiva distributörsavtal tecknade i april/maj med fyra distributörer avseende fem marknader i
Mellanöstern



Exklusivt distributörsavtal tecknat med GDS Medtech Ltd. avseende England



Styrelsen beslutade 28 oktober 2016 att Chordate skulle ansöka om att listas och dess aktie
handlas på Nasdaq First North – avtal tecknat med Mangold Fondkommission AB som finansiell
rådgivare. Extra bolagstämma beslutade 9 december 2016 att Chordate ska bli publikt, ändring
av bolagskatetegori och bolagsordningen ändrades för att uppfylla kraven som ställs på publika
bolag



Det schweiziska dotterbolaget Chordate Medical AG:s ordnade likvidation avslutades per 22
december 2016 varefter bolaget inte längre är registrerat i Schweiz



Styrelsen beslutade 23 december enligt bemyndigande att genomföra en riktad nyemission som
tillförde Chordate 5,5 MSEK och ligger som pågående emission vid periodens utgång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:


En riktad nyemission beslutad av styrelsen 29 december 2016 tillförde Chordate 1,55 MSEK per
den 9 januari 2017.



Styrelsen beslöt 25 januari 2017 att ansöka om listning vid Nordic Growth Market då
listningsprocessen vid Nasdaq First North dragit ut mer på tiden än vad som bedömdes rimligt.
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VD Fredrik Henckel kommenterar
Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller
infektion – de har en icke-allergisk rinit (kronisk nästäppa). Det här innebär liknande symtom som för
allergiker men utan inflammatorisk förklaring. Trots det behandlas de allt som oftast liksom förkylda
eller allergiker med bland annat nässpray vilket på grund av kortvarig verkan i sin tur relativt snart
kan leda till ytterligare bekymmer i form av överanvändning och problem med nässlemhinnorna. I
vissa fall genomförs kirurgiska ingrepp vilka även de har sina begränsningar i långvarig effekt.
Man kan tycka att detta är en mindre fråga, men faktum är att den negativa påverkan kronisk
nästäppa har på dessa personers livskvalitet är påtaglig och samhällskostnaden i form av nedsatt
arbetsförmåga samt kostnader för läkemedel och sjukvård är betydande. Det har vi tagit fasta på och
efter drygt tio års utveckling är vi i mål med en metod och ett system som vi efter flera studier och
påbörjad marknadslansering bedömer kommer kunna ta betydande andelar på en global marknad
som är stor och växande.
Nu står vi inför det andra stora steget efter ett CE-märkt och beprövat produktsystem, och det är en
bredare marknadslansering. Vi har redan viss försäljning men har haft begränsade resurser att fullt ut
lansera vårt produktsystem Chordate System S100 och unika behandlingsmetod. Glädjande är att vi
inte bryter helt ny mark vilket alltid kan vara en utmaning, utan snarare ersätter alternativa
behandlingsmetoder som har begränsningar i såväl patientnytta som i ekonomi för samtliga parter.
Initialt kommer vi rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader,
men över tid kommer vi givetvis rikta oss mot andra kontinenter och marknader.
Vi har också en affärsmodell som kommer underlätta såväl etablering som intjäning som vi kallar
”pay-per-treatment”. I grunden innebär detta att vi för en i sammanhanget mindre kostnad
installerar våra system hos kunden som i sin tur betalar för varje behandling i förskott. Systemet är
låst till oss vilket innebär att vi har full kontroll över alla flöden av antal behandlingar och
förbrukningsmaterial. Det här ger en låg etableringströskel med god intjäning över tid och de diskussioner vi haft med ett flertal distributörer, kliniker och sjukhus inför lanseringen bekräftar detta.
Nu breddar vi ägarbasen och tar in kapital för vår fortsatta framväxt, samtidigt som vi noterar
Chordate på Nordic Growth Market NGM i första kvartalet 2017 vilket kommer ge oss de finansiella
resurser vi behöver för att kunna fortsätta utveckla bolaget med ökad kraft.

Denna rapport har upprättats i enlighet med antagandet om fortsatt drift.
Kista den 30 januari 2017
Fredrik Henckel

Verkställande direktör, Chordate Medical Holding AB (publ)
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Kort om Chordates verksamhet
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt 10 år har utvecklat, patenterat och CE-märkt
en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Kronisk nästäppa kan drabba
personer trots att de inte är förkylda, har en allergi eller infektion, och berör 10–20 procent av
befolkningen.1,2 Problemet anses vara en folksjukdom som negativt påverkar livskvaliteten i form av
andningssvårigheter och som även bidrar till ytterligare besvär såsom muntorrhet, snarkningar samt
nedsatt talförmåga.3 Få är dock medvetna om att det är en kronisk sjukdom och att det finns
långsiktiga och effektiva behandlingar. Symptomen uppfattas ofta som vanliga förkylningar, vilket
normalt behandlas med enklare metoder såsom nässpray som har kortvarig effekt. Den metoden
riskerar att medföra överanvändning som i sin tur kan leda till att nässlemhinnan svarar sämre och
sämre på behandling med nässpray över tid.
Sammantaget medför detta att miljontals personer lider i onödan, omedvetna om sin diagnos och
om Chordates enkla och effektiva behandling som långsiktigt kan öka välbefinnandet. Samtidigt
skulle samhällskostnaderna för behandlingar, nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivningar minska
avsevärt.

Stor marknad
Chordate uppskattar enbart sina första marknader i Europa och Mellanöstern till sammantaget 100–
200 miljoner presumtiva patienter.4,5 Utöver det är Nord- och Sydamerika, Asien och övriga världen
intressanta marknader där etablerings- och tidsplan kommer fastställas i ett senare skede. Produkter
som delvis används för det kirurgiska alternativet och bygger på radiofrekvens omsätter över 8,4
miljarder årligen. Chordate bedömer att sin egen icke-kirurgiska metod kan nå högre användning på
befintliga marknader samt adressera nya marknader där det helt eller delvis saknas
behandlingsformer.

Affärsmodell
Chordate säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via
distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Med ökad satsning på
marknadsföring vill bolaget bygga upp en större medvetenhet kring kronisk nästäppa och Chordates
lättanvända och effektiva behandlingsmetod.
Chordate System S100:

Kontrollenhet, basenhet

Kateter, engångsartikel

Pannband, tillbehör

Chordates intjäning bygger på två delar – systemförsäljning (fast intäkt med god men lägre marginal)
samt betalning per behandling inklusive engångsartikel (rörlig intäkt med högre marginal). Systemet
bygger på Chordates ”pay per treatment”-modell där varje installerat system laddas elektroniskt med
det antal behandlingar som beställts och som kan fyllas på varefter dessa använts upp. Laddningen
sker via en kod som kunden knappar in i systemet och denna procedur upprepas sedan i valda
intervaller. För att underbygga både publik och privat subventionering avser Chordate parallellt med
kommersialisering av produktsystemet fortsätta satsa på ökad evidens och genomföra ytterligare
kliniska studier där patientnytta och samhällsekonomisk nytta vidare ska påvisas.
4 (20)

Bokslutskommuniké 2016

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Omsättning
Nettoomsättningen under perioden januari-december 2016 uppgick till 165 913 SEK (645 145).
Nettoomsättningen avser försäljningsintäkter för två stycken Chordate System S100, hyra av sex
stycken Chordate System S100 för december och för 159 behandlingar. För motsvarande period 2015
togs 500 000 SEK i nettoomsättning som legat som förutbetald intäkt i 6 år som var del av ett
Vinnova-projekt.
Övriga rörelseintäkter innehåller ett belopp om 1 913 662 SEK avseende nedskriven ränta från
långivaren tillika aktieägaren som Chordate har ett nytt låneavtal med från 31 december 2016,
närmare bekrivet nedan under Närståendetransaktioner. Räntan skrevs ned då en större del av lånet
ska återbetalas snabbare än i det tidigare låneavtalet.
Resultat
Resultat efter skatt för perioden januari-december 2016 uppgick till -16 706 239 SEK (-16 141 656) för
koncernen och 23 885 059 SEK (-25 236 221) för moderbolaget, där utskiftning av dotterbolaget
Chordate Medical AG påverkar moderbolagets resultat positivt med 23 222 178 SEK för året.
Koncernens resultat innehåller av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar med
-8 064 905 SEK (-5 972 761).
Kassa och bank
Per den 31 december 2016 uppgick koncernens totala kassa och bank till 5 344 078 SEK (7 822 696)
med en soliditet om 71,8% (75,0%) för koncernen och 87,8% (50,1%) för moderbolaget.
Resultat per aktie
Resultat per aktie -13,92 SEK (-17,31) beräknat på ett vägt snitt om 1 199 896 (932 455) aktier under
perioden januari-december 2016. Antal aktier vid utgången av verksamhetsåret 2016 var 2 568 666.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Chordate har ett helägt dotterbolag, Chordate Medical AB (556682–5062) och är moderbolag för
koncernen. För det andra och tidigare dotterbolaget Chordate Medical AG (CH-020.3.035.912-2)
slutfördes en ordnad likvidation per 22 december 2016. Bolaget har inte något eget aktieinnehav i
Chordate.

Närståendetransaktioner
Styrelsearvoden faktureras till bolaget av ledamöternas privata bolag. Per-Olov Norberg har
identierats som närstående då han är både aktieägare och långivare till bolaget. Lånet från Per-Olov
har nyligen omförhandlats och villkoren från 2016-12-31 är att lånekapitalet uppgår till 8 200 000 SEK
som löper på en årlig ränta om 5 procent. Vid betalning efter 10 januari 2017 för den första
delåterbetalningen på 5 500 000 SEK utgår 10 procent istället för 5 procent tills betalning gjorts helt.
Den andra och sista delåterbetalningen på 2 700 000 SEK samt ackumulerad ränta ska ske 10 januari
2019. Även här gäller att om betalning inte sker på förfallodatum utgår ränta på 10 procent tills
betalning gjorts.

Riskfaktorer
Finansiella risker innebär att det inte kan uteslutas att ytterligare finansiering kommer att krävas för
Chordate’s fortsatta verksamhet. Detta kan äga rum i ett mindre förmånligt marknadsläge och på
villkor som är mindre förmånliga än vad styrelsen anser att de är idag. En sådan extern finansiering
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kan ha en negativ inverkan på Chordate’s verksamhet eller på aktieägarnas rättigheter. Om aktier
eller andra värdepapper utfärdas, kan aktieägarna bli utspädda och lånefinansieringen kan innehålla
villkor som begränsar företagets flexibilitet. Det är inte säkert om finansiering vid en sådan tidpunkt
kan säkras överhuvudtaget eller på villkor som företaget kan acceptera. Styrelsen anser att
koncernen på sikt kan nå en uthållig lönsamhet.
Ledning och styrelse arbetar intensivt för tillfället för att säkra Bolagets fortsatta drift genom en
pågående listningsprocess på Nordic Growth Market NGM AB tillsammans med Mangold
Fondkommission. Godkännande begärs från NGM i februari 2017 och därefter erbjuds allmänheten
att teckna aktier i Chordate under första halvan av februari 2017. Om listningsprocessen skulle
avbrytas av något skäl är ledning och styrelse trygga i att befintliga aktieägare deltar i en eller flera
nyemissioner för att säkra Bolagets fortsatta drift i minst 12 månader framåt.
Chordate är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär.
Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna
bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Bolagets produkter kännetecknas av krav på
klinisk evidens och tillräckligt god effekt och längd för behandlingsmetoder. Bolaget verkar på
marknader med stor potential men där försäljningen tar tid att få igång, och där publik ersättning
inom sjukvården är en lång process utan garanterat utfall.

Aktien
Aktiekapitalet är fördelat på 2 568 666 aktier. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till
andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är
0,25 SEK.

Granskning av revisorer
Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisorer.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
För fullständig redogörelse av redovisningsprinciper, se Chordate Medical Holding ABs årsredovisning
för 2015. Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen,
förutom i de fall som anges nedan i not 1 gällande redovisnings- och värderingsprinciper specifikt för
koncernredovisningen.

Kommande finansiella rapporter
Årsredovisning för 2016
Delårsrapport för första kvartalet
Delårsrapport för andra kvartalet

Senast den 10 februari 2017
Senast den 28 april 2017
Senast den 31 augusti 2017

Varken årsredovisningen eller delårsrapporter kommer att distribueras till aktieägare via post, utan
den kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via
info@chordate.com.

Årsstämma 2017
Årsstämman är beräknad att hållas 31 maj 2017. För ytterligare information se kommande
delårsrapporter, eller ta kontakt med bolaget.
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Valutakurser
För jämförelser har vissa belopp räknats om från SEK till CHF (källa: Sveriges Riksbank):
Resultat för perioden 1 januari – 31 december 2015, valutakurs 8,7655
Resultat för perioden 1 januari – 31 december 2016, valutakurs 8,6882
Balans per 31 december 2015, valutakurs 8,4287
Balans per 31 december 2016, valutakurs 8,9111

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, Verkställande direktör, tel: 08-400 115 46, e-post: fredrik.henckel@chordate.com
Hennrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Styrelsen och verkställande direktören intygar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kista 30 januari 2017
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktören
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring av lager
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Not
1
2

3
4, 5, 6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7
8

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Övriga skatter

10
10

PERIODENS RESULTAT
.
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2016-01-01--

2015-01-01--

2016-12-31

2015-12-31

165 913
214 976
2 445 961
2 826 850

645 145
-388 474
171 798
428 469

-4 623 294
-6 101 033

-6 033 923
-5 106 240

-8 064 905
0
-18 789 232

-5 972 761
-16 742
-17 129 666

-15 962 382

-16 701 197

5 527
-749 812
-744 285

1 361 767
-738 329
623 438

-16 706 667

-16 077 759

0
428

0
-63 897

-16 706 239

-16 141 656
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
TILLGÅNGAR

2016-12-31

2015-12-31

Not

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent och varumärken
Goodwill

11
12
13

12 002 012
10 911 975
6 871 650
29 785 637

15 627 213
10 716 803
10 150 667
36 494 683

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

15

56 793
56 793

43 741
43 741

0
204 500
204 500

421 435
204 500
625 935

30 046 930

37 164 359

534 129
330 099
3 211 136
4 075 364

305 000
536 657
913 277
1 754 934

238 187
433 097
985 646
1 656 930

0
615 576
251 008
866 584

5 344 078

7 822 696

Summa omsättningstillgångar

11 076 372

10 444 214

SUMMA TILLGÅNGAR

41 123 302

47 608 573

Finansiella anläggningstillgångar
Ej inbetalt aktiekapital för dotterbolaget CM AG
Hyresdeposition

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

Kassa och bank
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Rapport över finansiell ställning för koncernen

2016-12-31

2015-12-31

642 166
5 500 044
166 504 640
-126 395 405
-16 706 239
29 545 206

490 637
9 067 320
152 175 488
-109 870 442
-16 141 656
35 721 347

29 545 206

35 721 347

2 700 000
2 700 000

7 600 000
7 600 000

1 136 849
6 719
5 771 830
1 962 698
8 878 096

845 330
0
337 767
3 104 129
4 287 226

41 123 302

47 608 573

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Pågående emission
Övrigt tillskjutet kapital
Annat kapital & årets resultat
Årets resultat

17

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

19
20

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Årets resultat
Summa övrigt totaltresultat
Summa redovisad förlust för året
Pågående emission
Emissioner
Utgående balans per 31 december 2016

0
0
0
0
151 530
642 167

0
0
0
-9 067 320
5 500 044
5 500 044

0
0
0
0
14 329 152
166 504 640
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0
-143 101 645

-16 706 239
-383 308
-17 089 547

-16 706 239
-383 308
-17 089 547
-9 067 320
19 980 726
29 545 206

35 721 347
-126 012 098

152 175 488

9 067 320

490 637

Ingående balans per 1 januari 2016

Totalresultat för januari-december 2016

-16 141 656
2 015 184
-14 126 472
3 865 032
11 189 844
35 721 347
-16 141 656
2 015 184
-14 126 472
0
0
-126 012 098

0
0
0
0
11 047 140
152 175 488

0
0
0
3 865 032
0
9 067 320

34 792 943

-111 885 626

141 128 348

5 202 288

347 933
0
0
0
0
142 704
490 637

Totalt eget
kapital

Annat kapital &
årets resultat

Övrigt tillskjutet
kapital

Pågående
nyemission

Aktiekapital

Årets resultat
Summa övrigt totaltresultat
Summa redovisad förlust för året
Pågående emission
Emissioner
Utgående balans per 31 december 2015

Totalresultat för januari-december 2015

Ingående balans per 1 januari 2015

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
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2016-01-01-2016-12-31

2015-01-01-2015-12-31

-16 706 239
3 266 390
-13 439 849

-16 141 656
5 344 160
-10 797 496

-790 346
4 590 870

-272 509
-1 353 319

-9 639 325

-12 423 324

Minskning/ökning av varulager
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-2 320 430
-26 444
-1 342 463

-585 593
0
-670 110

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 689 337

-1 255 703

5 500 044
5 350 000

9 067 320
5 987 556

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 850 044

15 054 876

Periodens kassaflöde

-2 478 618

1 375 849

Likvida medel vid periodens början

7 822 696

6 446 847

Likvida medel vid periodens slut

5 344 078

7 822 696

Rapport över kassaflöden för koncernen
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Not
21

Förändringar i rörelsekapital:
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Minskning/ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten:

Finansieringsverksamheten:
Pågående nyemission
Nyemission
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Resultaträkning för moderbolaget
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Not
1
2

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

9
7
8

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

10

PERIODENS RESULTAT

13 (20)

2016-01-01-2016-12-31

2015-01-01-2015-12-31

250 000
1 913 662
2 163 662

0
0
0

-776 571

-153 843

0
-776 571

-24 813 864
-24 967 707

1 387 091

-24 967 707

23 222 178
78
-724 288
22 497 968

0
350 070
-618 584
-268 514

23 885 059

-25 236 221

0

0

23 885 059

-25 236 221
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Balansräkning för moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

72 947 911
72 947 911

64 897 911
64 897 911

72 947 911

64 897 911

312 500
44 883
639 407
996 790

972 918
44 805
0
1 017 723

Kassa och bank

4 395 102

2 007 256

Summa omsättningstillgångar

5 391 892

3 024 979

78 339 803

67 922 890

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning för moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

642 167
5 500 044
6 142 211

490 637
9 067 320
9 557 957

166 504 640
-127 719 353
23 885 059
62 670 345

152 175 488
-102 483 133
-25 236 221
24 456 134

68 812 556

34 014 091

2 700 000
2 700 000

7 600 000
7 600 000

796 358
0
6 719
5 567 920
456 250
6 827 247

75 651
24 371 127
0
0
1 862 021
26 308 799

78 339 803

67 922 890

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående emission

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förubetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN
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490 637

Ingående balans per 1 januari 2016

Pågående nyemission
Emissioner
Utgående balans per 31 december 2016

Årets resultat
0
151 530
642 167

0

490 637

Utgående balans per 31 december 2015

Totalresultat för januari-december 2016

0
142 704

0

-9 067 320
5 500 044
5 500 044

0

9 067 320

9 067 320

3 865 032
0

0

5 202 288

Aktiekapital

347 933

Bundet eget kapital
Pågående nyemission

Bundet eget kapital

Pågående nyemission
Emissioner

Årets resultat

Totalresultat för januari-december 2015

Ingående balans per 1 januari 2015

Förändringar i moderbolagets eget kapital

0
14 329 152
166 504 640

0

152 175 488

152 175 488

0
11 047 140

0

141 128 348

Överkursfond

Bundet eget kapital

0
0
-103 834 295

23 885 059

-127 719 354

-127 719 354

0
0

-25 236 221

-102 483 133

Fritt eget kapital
Balanserad resultat

-9 067 320
19 980 726
68 812 556

23 885 059

34 014 091

34 014 091

3 865 032
11 189 844

-25 236 221

44 195 436

Summa

Bokslutskommuniké 2016
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2016-01-01-2016-12-31

2015-01-01-2015-12-31

23 885 059
-4 837 038
19 048 021

-25 236 221
-17 375 432
-42 611 653

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Minskning/ökning av kortfristiga skulder

20 933
-19 481 552

22 510 374
19 735 134

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-412 598

-366 145

-8 050 000
5 500 444
5 350 000

-17 950 000
9 067 320
5 987 556

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 800 444

-2 895 124

Periodens kassaflöde

2 387 846

-3 261 269

Likvida medel vid periodens början

2 007 256

5 268 525

Likvida medel vid periodens slut

4 395 102

2 007 256

Moderbolagets kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändringar i rörelsekapital:

Finansieringsverksamheten:
Lämnade aktieägartillskott
Pågående nyemission
Nyemission
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Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper specifikt för koncernredovisningen

Koncernredovisning
Chordate Medical Holding AB (publ) upprättar koncernredovisning. Företag där Chordate Medical
Holding AB (publ) innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman klassificeras som dotterföretag
och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten 3 i Chordate
Medical Holding AB (publ) årsredovisning 2015. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara
nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset,
och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen
omräknas posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive
avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som
uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.
Kassaflödesanalys (ej presenterat tidigare i vare sig moderbolag eller koncern)
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida
placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från
anskaffningstidpunkten.
Intäkter – Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
enlighet med försäljningsvillkoren.
Intäkter – Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på
balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att
nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett
uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En
befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
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Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt
väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en
första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i Chordate Medical Holding koncern klassificeras i
koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och
skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden
värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna.
Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna
fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som
kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda
nyttjandeperioden.
Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar.
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för internt
upparbetade immateriella tillgångar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt
upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till 5 år. Avskrivningstiden för aktiverade
patentkostnader uppgår till 20 år.
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Avskrivningstiden för goodwill
uppgår till 5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som
avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande
reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig
rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Avskrivningstiden för materiella anläggningstillgångar uppgår till 5 år.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
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återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer
där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra
än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör
göras.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när Chordate Medial Holding blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
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 individuellt 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 redovisade 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. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till
anskaffningsvärde.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Chordate Medical Holding om det finns någon indikation på
nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om
värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten.
Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida
kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter
som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under
tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffningsvärdet formgivningskostnader, råmaterial, direkt
lön, andra direkta kostnader samt hänförbara indirekta tillverkningskostnader. Värdet av de
produkter som finns kvar i lager skrivs ner baserat på historiskt utfall.
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