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VD-kommentar

”Vi är glada åt att kärnan i vår verksamhet, vår gradient nanoteknologi, under året erhållit godkända patent

på samtliga strategiska marknader; USA, Europa, Japan & Kina. Med godkända patent har vi nu trygghet 

att skapa stora bestående värden med kunder via större licensavtal.

Vår mission för att skapa värde i Cline går ut på att placera vår teknologi i banbrytande sammanhang inom 

Life Science, må det vara inom cancerdiagnostik eller cellstyrning för utveckling och produktion av 

stamcellsterapier. Vi gör detta genom att sälja egentillverkade produkter, som skall leda till fördjupade

samarbeten och integrering av vår patenterade teknologi i produkter som säljs i hög volym.

Under året har vi lyckats ta viktiga steg i denna riktning och ämnar fortsätta att öka värdet i Cline via mer 

försäljning och fler strategiska samarbeten med intressanta partners.Med ett nyligen tecknat licensavtal med 

Liv Diagnostics AB samt en ökad takt på försäljning till detta bolag så känner vi oss säkra på att deras projekt

åter växlar upp sin utvecklingstakt, ett bevis på att vår affärsmodell fungerar. Den temporärt minskade 

försäljningen under året härrör från den tid då Liv flyttade sin verksamhet från Karolinska Institutet till Astra 

Zeneca BioVentureHub, vilket tog ca 6 månader med uppbyggnad av egen utrustning och lab. Under denna 

tid användes inga ytor, sålunda minskade vår försäljning till denna kund.

Vi kommer under våren att växla upp och omlokalisera vår verksamhet till Mölndal, där vi får tillgång till större 

och bättre utrustade labb hos AstraZeneca, samt kontor i närheten där vi har utrymme att växa. Tanken 

bakom denna flytt är att möjliggöra för Cline att jobba närmare kunder, bl. a. genom tillgång  till eget

cellodlingslabb där kunders experiment kan utföras, men även genom bättre infrastruktur och närhet till 

en miljö som gynnar Life Science-innovationer.

Arbetet som utfördes under 2017 fortsätter att lägga en grund för hur vi kommer att lyckas de kommande

åren. Cline är nu i en position där en ökad satsning på närvaro i de valda strategiska marknaderna 

hos utvalda kunder/partners kommer att ge mycket goda resultat på sikt. Vi har hittills lyckats att med små 

medel ta oss ut på en internationell marknad, ökat vår försäljning, knutit ett mycket lovande diagnostikprojekt

till oss samt startat uppbyggnaden av ett internationellt nätverk av säljkanaler. Nu vill vi fortsätta på denna linje,

vidareutveckla vår produktportfölj genom att anpassa vår teknologi och börja växa på allvar. 

Vi tror att värdepotentialen i Bolaget är fantastisk och ser fram emot ett spännande 2018 med Cline!”

Patrik Sundh

Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Cline Scientifics verksamhet omfattar utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på

nanoteknologi ämnade för biomedicinsk forskning och produktion. Produkterna är uppdelade i tre olika 

produktgrupper: nanopartiklar, nanoytor, samt nanogradientytor. Av dessa är den sistnämnda täckt av ett 

patent samt ett antal patentansökningar i olika marknader. Företaget har som policy att alltid utvärdera om 

nya produkter är patenterbara.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

- Samarbetsprojektet med Karolinska Universitetet och bolaget Liv Diagnostics avslutas på projektbasis och 
  går över i en produktutvecklingsfas där målet blir att testa den diagnostiska prototypen på kliniskt material.

- Patentansökningar på Clines teknologi godkänns i USA, Europa samt Japan.

- Cline säkrar tillgång till cellodlingslabb i Astra Zenecas BioVenture Hub där både vidareutveckling av Clines 

  produkter och kundspecifika projekt kan utföras.

- Cline erhåller order från företaget Liv Diagnostics på ca 700 000 SEK, med planerad leverans under första 

  halvan av 2018.

- Utställning på mindre konferens i Schweiz (ISSCR). Ca 300 besökare. Kund presenterade poster baserat 

  på Clines produkter

- Återkommande orders från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

- Oslo Universitet beställer gradientytor för stamcell- och läkemedelsforskning.

- Utställning på ELRIG som hölls i AstrasZenecas lokaler i Mölndal.

- Utställning på stamcellsmöte i Münster.

- Dialog med tre distributörer, en i Schweiz och två i Sydkorea.

- Docent Daniel Aili, Linköpings Universitet, publicerar forskning i den vetenskapliga tidskriften Nature, där 

  man använt Clines nanopartiklar.

- Flertalet försäljningar av standard- och kundanpassade nanopartiklar har gjorts till Hong Kong, Uppsala och

  Lund där produkterna används i klinisk forskning.

- Flertalet förfrågningar på Clines nanopartiklar från kommersiella aktörer för användning i humandiagnostik.

- Helägt dotterbolag, Cline Scientific Inc, har startats i USA, för att förbereda en etablering i Nordamerika.

- I samband med ett utköp av en tidig investerare förvärvar Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och 

  VD Patrik Sundh 108 000 Cline-B aktier. 
- Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola ställer ut ett lån på 3MSEK till Cline. Två storägare, Niklas 
  Holmquist och Patrik Sundh garanterar lånet.
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Finansiering

Sammantaget bedömer bolagets styrelse att bolaget har en ordnad finansiering som överstiger 

12 månader från det att denna årsredovisning avges. 

Ägarstruktur

Cline noterades på AktieTorget under mars 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB,

som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en 

handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Cline till 7,5 miljoner aktier.

Största ägare med innehav över 10 % per 2017-12-31

Namn Kapital, % Röster, %

MKD Group AB 30,08 37,55

Patrik Sundh, privat och via bolag 30,36 37,72

Övriga 39,56 24,73

Totalt 100,00 100,00

Flerårsöversikt (tkr) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning 457 911 409 50

Resultat efter finansiella poster -3 334 -2 834 -2 266 -1 542

Balansomslutning 6 198 6 047 8 799 2 087

Soliditet 25,5% 81,2% 88,1% 35,9%

* Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring i eget kapital Aktie- Balanserat Överkurs- Årets Totalt

kapital resultat fond resultat

Belopp vid årets ingång 750 000 6 998 506 0 -2 834 087 4 914 419

Balanseras i ny räkning -2 834 087 2 834 087 0

Årets resultat -3 334 579 -3 334 579

Belopp vid årets utgång 750 000 4 164 419 0 -3 334 579 1 579 840

Aktiekapitalet består av 7 500 000 st aktier med kvotvärde 0,1 kr.

Förslag till resultatdisposition 2017-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 4 164 419

Årets resultat -3 334 579

Totalt 829 840

Disponeras för

Överföring till balanserat resultat 829 840

Totalt 829 840

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2017-01-01 2016-01-01

-2017-12-31 -2016-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 457 231 911 849

Övriga rörelseintäkter 41 421 126 343

Summa rörelseintäkter 498 652 1 038 192

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -114 680 -206 227

Övriga externa kostnader -3 093 351 -2 694 890

Personalkostnader 1 -577 515 -913 393

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 5 -22 281 -24 844

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar 4 0 -12 717

Övriga rörelsekostnader -4 923 -4 995

Summa rörelsekostnader -3 812 750 -3 857 066

Rörelseresultat -3 314 098 -2 818 874

Finansiella poster

Ränteintäkter 0 13

Räntekostnader -20 481 -15 226

Summa finansiella poster -20 481 -15 213

Resultat efter finansiella poster -3 334 579 -2 834 087

Skatt på årets resultat 2 0 0

Årets resultat -3 334 579 -2 834 087
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 777 620 777 620

Patent 4 765 664 583 794

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 543 284 1 361 414

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 5 59 848 82 128

Summa finansiella anläggningstillgångar 59 848 82 128

Summa anläggningstillgångar 1 603 132 1 443 542

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 205 684 511

Övriga kortfristiga fordringar 120 524 2 805

Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 87 448 75 400

Summa kortfristiga fordringar 222 177 762 716

Kassa och bank 4 373 648 3 840 667

Summa omsättningstillgångar 4 595 825 4 603 383

Summa tillgångar 6 198 957 6 046 925

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital  750 000 750 000

Summa bundet eget kapital 750 000 750 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 4 164 419 6 998 506

Årets resultat -3 334 579 -2 834 087

Summa fritt eget kapital 829 840 4 164 419

Summa eget kapital 1 579 840 4 914 419

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 827 028 827 028

Summa långfristiga skulder 6 827 028 827 028

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig skuld 0 0

Leverantörsskulder 479 913 170 541

Övriga kortfristiga skulder 3 019 926 79 917

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 292 250 55 020

Summa kortfristiga skulder 6 3 792 089 305 478

Summa eget kapital och skulder 6 198 957 6 046 925
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Kassaflödesanalys 2017-01-01 2016-01-01

-2017-12-31 -2016-12-31

Den löpande verksamhet

Rörelseresultat -3 314 098 -2 834 087

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 22 281 37 561

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

betalda räntor och inkomstskatter -3 291 817 -2 796 526

Erhållen ränta 0 13

Erlagd ränta -20 481 -15 226

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -3 312 298 -2 811 739

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning av rörelsefordringar 0 -171 262

Minskning av rörelsefordringar 540 538 0

Ökning av rörelseskulder 486 611 102 192

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 285 149 -2 880 809

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -181 870 -119 035

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -42 400

Kassaflöde från investeringsverksamheten -181 870 -161 435

Finanseirngsverksamheten

Upptagna lån 3 000 000 0

Amortering av skuld 0 -20 474

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 000 000 -20 474

Året kassaflöde 532 981 -3 062 718

Likvida medel vid årets början 3 840 667 6 903 385

Likvida medel vid årets slut 4 373 648 3 840 667
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Tilläggsupplysningar

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regler).

Tillämpade redovisnings- och värdringsprinciper är oförändrade jämför med föregående år. 

Intäktsredovisning

Försäljning av varor redovisas vid leverans av  produkter till kunden, i enlighet med

försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Immateriella anläggningstillgångar

Forsknings- och utvecklingsarbeten

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer.

Vissa större utvecklingsprojekt som har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under

kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten. Utvecklingskostnader som har balanserats skrivs av över den period som de 

förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersialisering 

påbörjas. Avskrivningstiden är satt till 10 år. 

Under detta räkenskapsår har väsentlig del av Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 

inte kommersialiserat, varför avskrivning ej görs det här året. Styrelsen bedömer att det redovisade värdet

är aktuellt och nedskrivning av tillgången behöver ej göras. 

Patent

Utgifter för patentansökningar aktiverats i balansräkningen som Patent. Patentkostnader som har

balanserats skrivs av över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget

tillgodo och från den tidpunkt då patentsansökningen godkänts. Avskrivningstiden är satt till 10 år.

Styrelsen i Cline Scientific har beslutat att återstående aktiverade patentkostnader i en marknad 

skall skrivas av i sin helhet om totala värdet understiger 25 000 kr. 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell

anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas tillgångens restvärde. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Antal år

Inventarier och verktyg 5

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas

och att företaget kommer att uppfylla alla de därmed sammanhängande villkor. 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.
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Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 

anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter 

individuell prövning beräknas bli betalt. 

Skatter

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. 

Ackumulerade skattemässiga underskott uppgår till -10 087 tkr  (-6 790 tkr).  Uppskjuten skatt enligt gällande 

skattesats uppgår till 2 219 tkr (1 493 tkr). Skatt på underskottsavdrag har inte beaktats varför skatteintäkten 

uppgår till noll kronor i resultaträkningen. 

Operationella leasingavtal

Under året kostnadsförda 136 464 kr (103 200 kr). 

Väsentligt avtal avser hyresavtal för kontorslokal. 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 

balansomslutningen.
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Upplysningar till balans- och resultaträkningen

2017-01-01 2016-01-01

Not 1. Löner och andra ersättningar samt -2017-12-31 -2016-12-31

sociala kostnader inkl. pensionskostnader

Medelantalet anställda 

Kvinnor 0 0

Män 1 1

Totalt 1 1

Löner och ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Löner och andra ersättningar 424 500 687 000

Sociala avgifter enligt lag och avtal 133 378 215 853

(varav pensionkostnader) (0) (0)

Totalt 557 878 902 853

Bolagets VD uppbär inte lön från bolaget utan ersättningen faktureras istället från ett närstående bolag.

Not 2. Inkomstskatt

Skillnad mellan redovisad skatt och skatt baserad på gällande skattesats består av följande komponenter.

Redovisad skatt i resultaträkningen

Aktuell skattekostnad 0 0

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt -3 334 579 -2 834 087

Skatt enligt gällande skattesats, 22% 733 607 623 499

Skatteeffekt av:

Övriga ej skattepliktiga intäkter 0 3

Ej avdragsgilla kostnader -8 208 -5 944

Tidigare års underskottsavdrag 1 493 847 876 289

Summa Skatt avseende ej balanserade underskottsavdrag 2 219 247 1 493 847

Redovisad skatt 0 0

Vid utgången av 2017 uppgick utgående underskottsavdrag till 10 087 tkr som kan nyttjas utan 

tidsbegränsning. Ingen del av underskottet är upptagen som uppskjuten skattefordran. 

Not 3. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 777 620 777 620

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 777 620 777 620

Utgående restvärde enligt plan 777 620 777 620
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Not 4. Patent

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 596 511 477 476

Inköp 181 870 119 035

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 778 381 596 511

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan -12 717 0

Avskrivningar 0 -12 717

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -12 717 -12 717

Utgående restvärde enligt plan 765 664 583 794

Not 5. Inventarier och verktyg 2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 153 413 95 800

Inköp 0 59 095

Utrangering -6 748 -1 482

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 146 665 153 413

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan -71 285 -46 441

Avskrivningar -22 281 -24 844

Utrangering 6 748

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -86 818 -71 285

Utgående restvärde enligt plan 59 848 82 128

Not 6. Övriga skulder, Lång- och kortfristiga 

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 3 792 089 305 478

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 827 028 827 028

Summa Övriga skulder, Lång- och kortfristiga 4 619 117 1 132 506

Bolaget har ett sk "mjuka" låneåtagande, vilket innebär att återbetalningsskyldigsskyldigheten 

är beroende av bolagets ekonomiska ställning. Lånet är:

Såddfinansiering från Västra Götelandsregionen (VGR) med ursprungslånebelopp på 850 000 kr har börjat 

återbetalats och lånebeloppet är nu på 827 028 kr. Under 2017 har dock ingen amortering skett. Företagets 

bedömning är att återbetalning av lånet i sin helhet inte kommer att ske kommande år, men kan komma 

att delåterbetalas med upp till 20 000 kr under 2018. Återbetalning till VGR skall ske med 5% av de intäkter

exklusive mervärdesskatt som bolaget kan komma att uppbära i samband med exploatering av sitt projekt. 

Ränta påföres lånet motsvarande Riksbankens referensränta för kalenderhalvåret med

tillägg av 2%. Ränta beräknas på utstående ej återbetalt belopp.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Lånet på 3.000.000 kr avser bryggfinansiering till dess bolaget utlyst 

nyemission och erhållit emissionslikvid. Lånets återbetalas 2018-03-31. 
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Not 7. Eventualförpliktelser 2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Övriga eventualförbindelser

Insats Innovationsbro 250 000 250 000

Summa eventualförbindelser 250 000 250 000

Not 8. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Cline tecknar licensavtal med Liv Diagnostics AB.

Cline tecknar avtal med AstraZeneca om labblokaler. Avtal tecknas även med Askungen Förvaltning om

kontor. Cline utökar samarbete med stamcellsforskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

Clines tekonlogi används här för att bilda broskceller för cellterapisyfte.

Not 9. Förslag till resultatdisposition 2017-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 4 164 419

Årets resultat -3 334 579

Totalt 829 840

Disponeras för

Överföring till balanserat resultat 829 840

Totalt 829 840
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Göteborg den

Patrik Sundh Ann-Christine Hvittfeldt

VD och styrelseledamot Styrelseordförande

Helena Herlogsson Clas Bolander

Ledamot Ledamot

Arne Ferstad

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Ernst & Young AB

Stefan Kylebäck

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Cline Scientific AB, org.nr 556867-8238

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Cline 
Scientific AB för räkenskapsåret 2017.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Cline Scientific ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

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 Cline Scientific 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.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt 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 att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
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 fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhåll-
anden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verk-
samheten.  

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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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 förvalt-
ning för Cline Scientific AB för räkenskapsåret 2017 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

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 Cline Scientific 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. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen 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 väsent-
ligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den            /           2018  

Ernst & Young AB   

 

Stefan Kylebäck  
Auktoriserad revisor  


