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Förvaltningsberättelse
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 – 2017-12-31
Styrelsen och verkställande direktören i Calliditas
Therapeutics AB (publ.), organisationsnummer 5566599766, får härmed avge årsredovisning och koncernredo
visning för räkenskapsåret 2017.
Styrelsens säte: Stockholm
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals
kronor (tkr).

VERKSAMHETEN

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag med säte i
Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa
läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande
medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget
helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget
fokuserar på att utveckla och kommersialisera produkt
kandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att
kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad
frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett
avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande
formulering är avsedd för behandling av patienter med den
inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Resultat från
den kliniska Fas 2b-studien har visat att Nefecon har potential att bevara njurfunktionen hos patienter med IgA-nefropati genom att rikta sig mot sjukdomens ursprung. Studien
visade på en statistiskt signifikant och kliniskt relevant
reduktion av proteinurinivån, det vill säga nivån av protein i
urinen, och en stabilisering av den glomerulära filtrationshastigheten (”eGFR”), ett mått på njurfunktion. Proteinuri är
en vedertagen markör för att identifiera och följa njursjukdomar. Denna markör påvisar skador på njurens filtreringsfunktion som resulterar i att protein läcker ut i urinen.
Bolaget inledde sitt Fas 3–program under 2017, efter
möten med tillsynsmyndigheter i USA och EU, och planerar
att påbörja en global Fas 3–studie, där den första patienten
förväntas rekryteras 2018.
Bolaget har inga intäkter och är fram till att Nefecon
börjar generera intäkter beroende av extern finansiering för
att säkerställa fortsatt drift. Under året genomfördes
finansiering genom nyemission, konvertering av aktieägarlån
samt brygglån med tvingande konvertering, som totalt tillförde 101 MSEK. Koncernen består av moderbolaget Calliditas Therapeutics AB, de svenska dotterbolagen Nefecon
AB, Pharmalink Nordic AB, Busolipo AB samt det norska
dotterbolaget Pharmalink Oncology AS. Det bedrivs ingen
löpande verksamhet i dotterbolagen.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Namnbyte

I oktober 2017 godkände och registrerade Bolagsverket
bolagets namnbyte, från Pharmalink AB till Calliditas
Therapeutics AB (Publ).

Fas 2 och Fas 3 studie

Ett framgångsrikt möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, genomfördes under slutet av fas 2b i
januari 2017. I mars 2017 genomfördes även ett möte med
den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.
Positiva resultat från klinisk fas 2b-studie av Calliditas
Nefecon inom primär IgA-nefrit (igAN) publicerades i Lancet
i slutet av mars 2017.
Ett framgångsrikt fas 2 typ B-möte med FDA hölls i
september 2017, där fas 3-designen accepterades, vilken är
byggd på FDA:s acceptans av proteinuri som surrogat
markör för att erhålla accelererat godkännande i USA.
Under fjärde kvartalet påbörjades förberedelser för fas
3-studien, som beräknas starta under 2018.

Finansiering

●● En nyemission om 32,0 MSEK gjordes i april 2017 till
befintliga aktieägare genom omvandling av ett
utestående aktieägarlån, inklusive upplupen ränta, som
upptagits 2016.

●● Ett lån om 35,9 MSEK utfärdades i april 2017 från
befintliga aktieägare, vilket konverterades i sin helhet till
nya aktier i september 2017, för att stärka den finansiella
ställningen.

●● En kontrollbalansräkning i syfte att fastställa aktuellt eget
kapital presenterades i början av juni 2017 på en extra
bolagsstämma och återställningen till ett intakt eget
kapital bekräftades.

●● En första kontrollbalansräkning upprättades i mitten av
juni 2017 för att fastställa det egna kapitalet, vilken lades
fram vid en extra bolagsstämma. Det konstaterades att
det egna kapitalet var förbrukat. Stämman beslutade att
driva verksamheten vidare.

●● En nyemission om 3,1 MSEK samt teckningsoptioner
motsvarande 1 296 500 aktier, tecknades av styrelse,
ledning och nyckelpersonal i det tredje kvartalet 2017.

Förvaltningsberättelse

●● En andra kontrollbalansräkning i syfte att fastställa
aktuellt eget kapital presenterades i mitten på september 2017 på en extra bolagsstämma och återställningen
till ett positivt eget kapital bekräftades återigen.

●● I oktober 2017 tecknade bolaget avtal om ett brygglån
med tvingande konvertering från befintliga aktieägare
med ett kapital belopp på 31,6 MSEK och en årsränta
om 8 procent med en löptid på 14 månader. Både lånebeloppet och räntan kommer att konverteras till nya
aktier. Teckningskursen per aktie är 21,18 SEK.

●● I december 2017 tecknade bolaget ytterligare ett avtal
om ett brygglån med tvingande konvertering från befintliga aktieägare med ett belopp på 30,0 MSEK och en
årsränta om 8 procent med en löptid på 12 månader.
Både lånebeloppet och räntan kommer att konverteras
till nya aktier. För båda konvertibla lånen gäller att om
bolaget emitterar nya aktier över en viss nivå kommer
teckningskursen att justeras till samma kurs som i
nyemissionen, samt att de konvertibla lånen med
tvingande konvertering kommer att klassificeras som
eget kapital i koncernens balansräkning och moder
bolagets balansräkning.

Styrelse och ledning

I maj 2017 utnämndes Renée Aguiar-Lucander till verk
ställande direktör och Thomas Eklund valdes till styrelse
ordförande vid en extra bolagstämma i augusti 2017.

Aktierelaterade händelser

I andra kvartalet 2017 genomfördes en split om 1:10.
I november 2017 hölls en extra bolagsstämma där det
beslutades att genomföra en split av bolagets aktier till
1:250. Totalt innebär detta en aktiesplit om 1:2500 under
2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

I mars 2018 tecknade Bolaget avtal om ett brygglån med
tvingande konvertering från befintliga aktieägare med ett
belopp på 30,0 MSEK och en årsränta om 8 procent med en
löptid på 12 månader. Både lånebeloppet och räntan
kommer att konverteras till nya aktier. För det konvertibla
lånet gäller att om bolaget emitterar nya aktier över en viss
nivå kommer teckningskursen att justeras till samma kurs
som i nyemissionen, samt att lånet kommer att klassificeras
som eget kapital i koncernens balansräkning och moder
bolagets balansräkning.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Det finansiella resultatet för Bolaget har påverkats av, och
kommer sannolikt att påverkas av ett antal faktorer, varav
vissa, både för närvarande och i framtiden, ligger utanför
Bolagets kontroll. Detta avsnitt inkluderar de nyckelfaktorer
som Bolaget bedömer har påverkat Bolagets rörelseresultat
och finansiella resultat under under året samt de faktorer
som kan fortsätta att göra det i den nära framtiden.

Bolaget hade ingen omsättning under året. Övriga
rörelseintäkter uppgick till 0,1 (0,5) MSEK och avser huvudsakligen bolagets valutavinster på rörelseskulder.
Forsknings- och utvecklingskostnader
Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag som är inriktat på
utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer
där det finns ett betydande medicinskt behov som inte
tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i
kommersialiseringen. Följaktligen kommer en framgångsrik
utveckling av nya produkter ha stor betydelse för Bolagets
långsiktiga resultat och förmåga att leverera avkastning för
aktieägarna.
Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera
produktkandidaten Nefecon, en patenterad oral, lokal
verkande formulering av en effektiv steroid. Den fortsatta
utvecklingen av Nefecon omfattas av ett flertal risker,
inklusive, men inte begränsat till, förseningar i utvecklingen,
kostnadsöverskridanden och otillfredsställande resultat från
kliniska studier. Utvecklingen av Nefecon har historiskt
finansierats genom tillskott av eget kapital.
Calliditas har outsourcat samtliga kliniska studier samt all
produkttillverkning, och Bolaget är en specialiserad köpare
av dessa produkter och tjänster. Under 2017 uppgick de
totala kostnaderna för forskning och utveckling till 51,7
(40,3) MSEK. Under 2017 motsvarade kostnaderna för
forskning och utveckling 61 (71) procent av de totala
rörelsekostnaderna.
Av de totala kostnaderna för forskning och utveckling
för 2017 redovisades 38,4 (29,1) MSEK som övriga externa
kostnader i resultaträkningen, innefattande bland annat
kostnader för kliniska studier, tillverkning och externa
konsulter. Av de totala kostnaderna för forskning och
utveckling för 2017 redovisades 13,3 (11,2) MSEK som
personalkostnader i resultaträkningen, däribland kostnader
för personal i forsknings- och utvecklingsverksamheten.
De totala kostnaderna för att slutföra Nefecon-programmet beror på flera faktorer, inklusive Bolagets förmåga att
driva programmet framåt enligt plan och att få nödvändiga
godkännanden från relevanta tillsynsmyndigheter. Kostnader för Fas 3-studien kommer att vara ojämnt fördelade över
den tid studien pågår och kan komma att överstiga prognoserna. Det är vanligt att läkemedelsutvecklingsprogram
drabbas av förseningar och kostnadsöverskridanden och
följaktligen bör den inneboende risken uppfattas som hög.
På grund av ovan angivna faktorer är det inte möjligt att
exakt fastställa kostnaderna för att slutföra Nefeconprogrammet. Kostnaderna för forskning och utveckling för
en Fas 3-studie är vanligtvis avsevärt högre än kostnaderna
förknippade med Fas 1- och Fas 2-studier.
Allmänna och administrativa kostnader
Bolagets allmänna och administrativa kostnader består
främst av löner och övriga kostnader för personal inom
ledning, ekonomi och affärsutveckling. Kostnader för patent,
förhyrda lokaler och tredjepartsleverantörer av tjänster inom
redovisning, IT och juridik ingår också i allmänna och
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a dministrativa kostnader. Under 2017 uppgick de totala
allmänna och administrativa kostnaderna till 32,9
(16,1) MSEK.
Av de totala allmänna och administrativa kostnaderna
för 2017 redovisades 25,6 (12,2) MSEK som övriga externa
kostnader i resultaträkningen, innefattande bland annat
kostnader för patent, förhyrda lokaler och tredjeparts
leverantörer av tjänster inom redovisning, IT och juridik. Av
de totala allmänna och administrativa kostnaderna för 2017
redovisades 7,3 (3,9) MSEK som personalkostnader i
resultaträkningen, däribland kostnader för personal inom
ledning, ekonomi och affärsutveckling.
Den totala kostnaden för allmänna och administrativa
kostnader är beroende av flera faktorer inklusive antalet
anställda i lednings-, finans- och affärs utvecklingsroller och
engagemangsnivå av tredje-partsleverantörer. Om verksamheten i Bolaget ökar i storlek eller Bolaget engagerar sig i
nya patentansökningar, affärsutvecklingsaktiviteter eller om
ytterligare regelverk blir tillämpliga, kan det behövas ytter
ligare anställda och tjänster från tredjepartleverantörer.
Finansnetto
Bolagets finansnetto för 2017 uppgick till –2,3 (–1,0) MSEK
och bestod i huvudsak av räntor på upptagna lån.
Resultat
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
uppgick 2017 till –86,8 (–56,9) MSEK, vilket motsvarar ett
resultat per aktie före och efter utspädning på –5,81 (–4,57)
SEK.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2017 uppgick likvida medel till 57,4
(24,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut 2017
till 33,2 (–14,2) MSEK.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Kassaflödet från den löpande verksamheten 2017 uppgick
till –68,0 (–55,4) MSEK. Kassaflödet från investerings
verksamheten uppgick till –0,1 (–0,3) MSEK.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
101,2 (54,7) MSEK och avser främst upptagna lån och
kapitaltillskott från aktieägare.
Årets kassaflöde uppgick till 33,2 (–1,0) MSEK.

REGULATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Läkemedelsindustrin påverkas i hög grad av lagar och andra
regler, vilket kan påverka verksamheten i Calliditas. Dessa
regelverk ställer omfattande krav avseende, men inte
begränsat till, kliniska studier, tillstånd, marknadsgodkännande, tillverkning, marknadsföring, distribution, paketering,
produktmärkning, säkerhet, effektivitet och kvalitet.
Lyckas inte Bolaget uppfylla rättsliga och regulatoriska
krav kan detta påverka Bolagets finansiella ställning och
intjäningsförmåga negativt.
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Förändringar i de rättsliga regelverken som styr verksamheten i Calliditas kan få en väsentlig negativ inverkan på
Calliditas potentiella intäkter och resultat. Vanligt förekommande potentiella förändringar avser regulatoriska krav
samt metoder för prissättning och ersättning.

LICENSAVTAL

Calliditas har ett licensavtal med Archimedes som innehåller
en royaltybestämmelse om 3 procent av nettointäkterna för
en exklusiv licens avseende formuleringen och teknologin
bakom oral leverans av steroider. För mer information se
Not 25.

SKATTER

Calliditas har sedan grundandet genererat rörelseförluster.
Förlusterna har resulterat i ackumulerade skattemässiga
förluster som per 31 december 2017 uppgick till 349,4
(262,3) MSEK. Det är dock osäkert när dessa ackumulerade
förluster kommer att kunna avräknas mot beskattningsbara
intäkter. En uppskjuten skattefordran hänförlig till den
ackumulerade skattemässiga förlusten redovisas således ej i
Bolagets rapport över finansiell ställning. Calliditas möjlig
heter att avräkna ackumulerade förluster påverkas av vissa
tillämpliga begränsningsregler och eventuella framtida
förändringar i tillämplig skattelagstiftning.

EXPONERING FÖR VALUTARISKER

En allt större andel av Bolagets framtida kostnader och
eventuella intäkter förväntas vara i EUR och USD. Utvecklingskostnaderna för de kliniska studierna och tillverkningen
betalas främst i USD och EUR. Beroende på hur dessa
valutor utvecklas mot varandra kan det påverka Bolagets
finansiella resultat positivt eller negativt.

PERSONAL

Vid årets utgång uppgick antalet anställda i koncernen till
10 (11), varav samtliga var anställda i moderbolaget. Medelantalet anställda i koncernen under 2017 uppgick till 10 (9).

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2017/2020

Under 2017 implementerade Calliditas ett andra teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare, nyckelanställda och nyckelkonsulter i Bolaget.
Totalt är 5 186 teckningsoptioner utestående i programmet
där varje option berättigar till teckning av 250 aktier, vilket
totalt motsvarar en möjlig teckning av 1 296 500 aktier.
Teckningsoptionerna har vid utgivande värderats till marknadsvärde enligt värderingsmodellen Black & Scholes.
Sedan 2015 har Bolaget Teckningsoptionsprogram
2015/2019 utställt. För mer information se not 9
Teckningsoptioner.

INNEHAV AV EGNA AKTIER OCH
TECKNINGSOPTIONER

Bolaget har under 2017 inte ägt några egna aktier eller
teckningsoptioner.
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
AVSEENDE LÅN

Bolaget har i oktober och december 2017 ingått två avtal
avseende brygglån med tvingande konvertering med ett
antal av Bolagets nuvarande aktieägare, inklusive Stiftelsen
Industrifonden, Investinor och Linc AB, med ett kapital
belopp uppgående till totalt 61,6 MSEK, med en årlig ränta
om 8 procent och en löptid om 12 respektive 14 månader.
Brygglånen klassificeras som eget kapital i koncernens
rapport över finansiell ställning och moderbolagets balansräkning. Räntekostnader på dessa lån redovisas som en
omföring inom eget kapital.

AKTIERNA OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapitalet i Calliditas Therapeutics AB uppgår till
667 (531) TSEK. Det totala antalet aktier i bolaget per den
31 december 2017 uppgår till 16 673 000 (13 262 500),
där samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst.
Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman. Vid
årsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet ägda eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
De största aktieägarna i Calliditas Therapeutics var vid
2017 års utgång Stiftelsen Industrifonden med 35,7
procent av kapitalet, Investinor AS med 25,4 procent, Bengt
Julander (direkt och genom bolag) med 24,7 procent samt
Zaragetero Ltd med 9,2 procent.

SÄTE

Calliditas Therapeutics AB är registrerat i Sverige med säte i
Stockholm. Adress: Wallingatan 26 B, 111 24 Stockholm.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Operativa risker

Calliditas Therapeutics huvudsakliga verksamhet är forskning och utveckling av läkemedel vilket är ett område som i
hög grad är både riskfyllt och kapitalkrävande. Majoriteten
av de startade projekten kommer aldrig att nå marknadsregistrering på grund av risken att läkemedlet inte har tillräckligt effekt eller uppvisar oönskade biverkningar. Om konkurrerande läkemedel tar marknadsandelar eller konkurrerande
forskningsprojekt uppnår bättre effekt och når marknaden
snabbare kan det framtida värdet av produktportföljen bli
lägre än förväntat. Verksamheten påverkas även av myndighetsbeslut såsom godkännanden och prisförändringar. Det
finns även risker avseende tillverkningen av produkten där
den utvalda tillverkaren kan få problem att leverera tillräcklig
kvalitet och/eller kvantitet eller förlorar erforderliga tillstånd
för att tillverka.
Finansieringsrisk
Då verksamheten inte genererar intäkter förrän ett marknadsgodkännande nås är bolaget beroende av extern
finansiering för att säkra en fortsatt verksamhet.
Bolagets avsikt är att finansiera verksamheten med
kapital från befintliga aktieägare och oberoende investerare.
Bolaget har inlett ett flertal aktiviteter för att erhålla kapital
för att finansiera kommande fas-3 studie och sannolikheten
för att kunna säkra det nödvändiga kapitalet anses hög.
Om Bolaget inte skulle lyckas säkra extern finansiering
skulle detta vara negativt för Bolagets utveckling.

Vid årsstämma 2017 återvaldes till styrelsen: Hilde Furberg,
Lennart Hansson, Ann-Tove Kongsnes, Bengt Julander och
Olav Hellebö. Vid extra bolagsstämma 15 augusti valdes
Thomas Eklund till styrelsens ordförande.
Sedan maj 2017 är Renee Aguiar-Lucander verkställande direktör för Bolaget.

Finansiell riskhantering
Bolagets finanspolicy för hantering av finansiella risker har
utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer
och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Bolaget påverkas främst av valutakursrisken.
Bolaget har större delen av sina framtida kostnader i dollar
och Euro. Någon valutasäkring har i enlighet med fastställd
finanspolicy inte gjorts.

STYRELSEARBETET

MODERBOLAGET

STYRELSE/VD

Bolagets styrelse består av sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Styrelsearbetet följer en skriftlig arbetsordning.
Styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelse och VD fastställs varje år. VD:s ansvar
och befogenheter har fastställts i en separat instruktion.

RISKHANTERING

Bolagets styrelse och ledning arbetar löpande med att
identifiera och bedöma risker för företagets verksamhet och
vidta åtgärder for att minska effekten av dessa. For varje risk
av väsentlig karaktär utformas en riskhanteringsstrategi.
I detta arbete involveras extern expertis som stöd inom
områden så som regulatoriska strategier samt utformandet
och genomförandet av kliniska studier.

Koncernens moderbolag är Calliditas Therapeutics AB.
Redovisningen i moderbolaget överensstämmer i allt
väsentligt med redovisningen för koncernen varför
kommentarerna för koncernen i hög utsträckning gäller även
för moderbolaget.
Resultatet i moderbolaget uppgick till –86,8 (–58,3)
MSEK.
Moderbolaget hade per den 31 december 2017 likvida
medel uppgående till 57,0 (23,9) MSEK.
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FRAMTIDSUTSIKTER

Bolagets läkemedelskandidat Nefecon har en stor marknadspotential. Produkten befinner sig för närvarande i början av en
klinisk fas III-studie. Förutsättningarna är därför goda för bolaget att genomföra en fas III-studie och ansöka om marknads
godkännande. Projektet betingar därmed ett väsentligt marknadsvärde i dagsläget.
Verksamheten är kapitalkrävande och kommer att kräva extern finansiering.

FLERÅRSÖVERSIKT
Koncernen1)

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Medeltal antal anställda

IFRS
2017

IFRS
2016

IFRS
2015

IFRS
2014

–

–

–

–

–86 794

–56 912

–51 014

–48 696

62 288

27 298

28 128

20 799

53%

Neg

64%

67%

10

9

6

5

RFR 2
2017

RFR 2
2016

RFR 2
2015

BFNAR
2012:1 (K3)
2014

BFN
2013

–

–

–

–

–

–86 848

–58 313

–49 982

–48 288

–46 151

65 366

30 325

32 216

23 974

35 673

55%

Neg

70%

72%

65%

9

8

5

4

4

1) Jämförelsetalen för 2014 och för tidigare år, är inte omräknade till IFRS.

Moderföretaget1)

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Medeltal antal anställda

1) Jämförelsetalen för 2014 och för tidigare år, är inte omräknade till RFR 2.

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

6

Alternativa nyckeltal

Definition

Skäl till att nyckeltalen används

Soliditet, %

Soliditeten vid utgången av respektive period
beräknas genom att dividera totalt eget kapital med
totala tillgångar.

Soliditeten mäter andelen av de totala tillgångarna
som finansieras av aktieägarna, vilket underlättar
bedömningen av den finansiella positionen.

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Calliditas Therapeutics AB (publ)

Förvaltningsberättelse

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE
BOLAGETS RESULTAT
Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK),
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

290 426 321
–171 106 911
–86 848 032
32 471 378

Styrelsen föreslår att 32 471 378 SEK överförs i ny räkning.

UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret
2017.
Eventuell framtida utdelning och dess storlek kommer
att bestämmas utifrån långsiktig tillväxt, resultatutveckling
och kapitalkrav i Bolaget. Styrelsen anser att Bolaget bör
prioritera utvecklingen av läkemedelskandidater och tills en
framtida kommersiell lansering av Nefecon sker bör de
ekonomiska resurserna främst användas för att finansiera
Bolagets utvecklingsprogram. Med hänsyn till Calliditas
finansiella ställning och negativa resultat avser Bolagets
styrelse inte föreslå någon utdelning innan Bolaget genererar ett långsiktigt, hållbart resultat och positivt kassaflöde.
Utdelning ska, i den mån utdelningen föreslås, ställas mot
affärsrisken i verksamheten.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat och balansräkningar, förändring i
eget kapital och kassaflödesanalyser med tillhörande
tilläggsupplysningar.

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Calliditas Therapeutics AB (publ)
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(Tkr)

Not

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

Nettoomsättning

3

–

–

Övriga rörelseintäkter

4

145

497

Övriga externa kostnader

5, 7

–63 986

–41 278

Personalkostnader

8, 9

–20 617

–15 127

14

–51

–112

6

–84 654

–56 517

–84 509

–56 020

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter

10

0

116

Finansiella kostnader

11

–2 285

–1 008

Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

12

–2 285

–892

–86 794

–56 912

–

–

–86 794

–56 912

13

–5,81

–4,57

Not

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

–86 794

–56 912

Årets omräkningsdifferens

–4

–122

Årets övrigt totalresultat efter skatt

–4

–122

–86 798

–57 034

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr)1)
1) Justerat för aktiesplit 1:2500.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
(Tkr)

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet

Årets totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
(Tkr)

Not

2017-12-31

2016-12-31

14

158

209

15, 16

341

291

499

500

4 272

2 205

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar

16

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

165

352

Likvida medel

19

57 352

24 241

Summa omsättningstillgångar

61 789

26 798

SUMMA TILLGÅNGAR

62 288

27 298

667

531

352 959

218 408

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

21

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

–40

–36

–320 410

–233 126

33 176

–14 223

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

16, 17

13 684

4 922

Lån från aktieägare

22

470

30 000

683

849

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14 275

5 750

Summa kortfristiga skulder

23

29 112

41 521

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

62 288

27 298
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräkningsreserv

Balanserade
vinstmedel
inklusive
årets resultat

455

193 759

86

–176 213

18 087

–

–

–

–56 912

–56 912

Årets övrigt totalresultat

–

–

–122

–

–122

Årets totalresultat

–

–

–122

–56 912

–57 034

75

24 649

–

–

24 724

75

24 649

–

–

24 724

Utgående eget kapital 2016-12-31

531

218 408

–36

–233 126

–14 223

Ingående eget kapital 2017-01-01

531

218 408

–36

–233 126

–14 223

Årets resultat

–

–

–

–86 794

–86 794

Årets övrigt totalresultat

–

–

–4

–

–4

Årets totalresultat

–

–

–4

–86 794

–86 798

72 205

(Tkr)

Not

Ingående eget kapital 2016-01-01
Årets resultat

Totalt

Transaktioner med ägare:
Nyemission
Summa transaktioner med ägare

Transaktioner med ägare:
Nyemission

136

72 069

–

–

Emissionskostnader

–

–50

–

–

–50

Erhållna optionspremier

–

207

–

–

207

9

–

213

–

–

213

Kapitaltillskott från aktieägare

Optionsprogram

21

–

61 622

–

–

61 622

Ränta på kapitaltillskott från aktieägare

21

–

490

–

–490

–

136

134 551

–

–490

134 197

667

352 959

–40

–320 410

33 176

Summa transaktioner med ägare
Utgående eget kapital 2017-12-31

9, 21

Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)

Not

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

–84 509

–56 020

332

226

0

2

–11

–12

–84 188

–55 804

–1 885

52

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

19

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

18 066

319

–68 007

–55 433

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

14

–

–256

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

15

–50

–

–50

–256

3 129

24 724

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

–50

–

36 316

30 000

9

207

–

21

61 622

–

101 224

54 724

Årets kassaflöde

33 167

–965

Likvida medel vid årets början

24 241

25 162

Upptagna lån från aktieägare
Erhållna optionspremier
Kapitaltillskott från aktieägare

22

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

19

–56

44

57 352

24 241
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KONCERNENS NOTER
NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Calliditas Therapeutics AB (Publ) (556659-9766) och dess dotterbolag (sammantaget koncernen) bedriver verksamhet inom utveckling av läkemedel. Denna koncernredovisning omfattar det svenska
moderbolaget och dess dotterbolag. Bolaget har under året ändrat
namn från Pharmalink AB till Calliditas Therapeutics AB.
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i
Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Wallingatan
26 B i Stockholm.
Styrelsen har den 24 april 2018 godkänt denna årsredovisning
och koncernredovisning vilken kommer att läggas fram för
antagande vid årsstämma 9 maj 2018.

Grunder för upprättande

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de fastställts av Europeiska Unionen (EU), samt rekommendationen RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som
presenteras i koncernens finansiella rapporter.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket även
utgör rapporteringsvaluta för koncernen. Detta innebär att de
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga
belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental
kronor (tkr).

Värderingsgrunder och klassificering

Tillgångar, avsättningar och skulder har baserats på anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balans
dagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom
tolv månader räknat från balansdagen.

Nya eller ändrade redovisningsstandarder under
räkenskapsåren

Koncernen och moderföretaget tillämpar i denna årsredovisning för
första gången de nya och ändrade standarder och tolkningsuttal
anden som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari
2017 eller senare. Förutom de ändringar som omnämns nedan har
dessa inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens eller
moderföretagets finansiella rapporter. Inga nya eller ändrade IFRS
har förtidstillämpats.

IAS 7 Rapport över kassaflöden (ändring)

IAS 7 har ändrats och innebär utökade upplysningskrav på förändringar i skulder som är hänförliga till finansieringsverksamheten.
Koncernen lämnar informationen i not 19. Motsvarande information för moderföretaget finns i not 14.

Nya eller ändrade redovisningsstandarder som ännu 
inte tillämpats

Ett antal nya eller ändrade IFRS har ännu inte trätt i kraft och har
inte förtidstillämpats vid upprättandet av koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter. Nedan beskrivs de IFRS som kan
komma att påverka koncernens eller moderföretagets finansiella
rapporter. Övriga nya eller ändrade standarder eller tolkningar som
IASB har publicerat förväntas inte få någon väsentlig påverkan på
koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter.
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IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar (ändring)

IFRS 2 har ändrats på tre områden: (i) effekten av intjäningsvillkor
på värderingen av aktierelaterad ersättning som regleras med
kontanter, (ii) klassificeringen av aktierelaterade ersättningar som
inkluderar företagets skyldighet att innehålla belopp för den
anställdes källskatt och (iii) redovisningen av en förändring av
villkoren som får en aktierelaterad ersättning reglerad med eget
kapitalinstrument att byta klassificering till att regleras med kontanter. Ändringen av IFRS 2 träder i kraft för räkenskapsår som inleds
den 1 januari 2018 eller senare. Standarden kommer att tillämpas
framåtriktat av koncernen och moderföretaget från och med
1 januari 2018, och förväntas inte medföra några väsentliga
effekter på koncernens eller moderföretagets resultat eller
finansiella ställning.

IFRS 9 Finansiella instrument

Standarden omfattar redovisning av finansiella tillgångar och skulder och ersätter IAS 39. I likhet med IAS 39 klassificeras finansiella
tillgångar i olika kategorier, varav vissa värderas till upplupet
anskaffningsvärde och andra till verkligt värde. För att bedöma hur
finansiella instrument ska redovisas enligt IFRS 9 måste ett bolag se
till de kontraktuella kassaflödena samt affärsmodellen under vilket
instrumentet hålls. IFRS 9 inför också en ny modell för nedskrivningar av finansiella tillgångar. Syftet med den nya modellen är
bland annat att kreditförluster ska redovisas tidigare än under IAS
39. För finansiella skulder överensstämmer IFRS 9 i stort med IAS
39. Ändrade kriterier för säkringsredovisning kan leda till att fler
ekonomiska säkringsstrategier uppfyller kraven för säkringsredovisning enligt IFRS 9 än enligt IAS 39. IFRS 9 träder i kraft den 1 januari 2018, och kommer att tillämpas av koncernen från och med
1 januari 2018.
Koncernen har under 2017 fortsatt arbetet med att utvärdera
effekterna av övergången till IFRS 9. Övergången kommer inte att
få någon väsentlig inverkan på koncernens eller moderföretagets
resultat eller finansiella ställning.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Standarden ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter med en samlad modell för intäktsredovisning. Enligt IFRS 15 ska en intäkt redovisas när en utlovad vara
eller tjänst överförts till kund, vilket kan ske över tid eller vid en
tidpunkt. Intäkten ska utgöras av det belopp som företaget förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor eller tjänster. IFRS
15 träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018
eller senare, och kommer att tillämpas av koncernen från och med
1 januari 2018 med fullständig retroaktiv omräkning. Koncernen
har under 2017 fortsatt arbetet med att utvärdera effekterna av
övergången till IFRS 15. Övergången kommer inte att få någon
väsentlig inverkan på koncernens eller moderföretagets resultat
eller finansiella ställning.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 kommer att ersätta IAS 17. Enligt den nya standarden ska
leasetagare redovisa åtagandet att betala leasingavgifter som en
leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande
tillgången underleasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som betalning av
ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden undantar
leasingavtal med en leaseperiod understigande 12 månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende tillgångar som har ett
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lågt värde. För leasegivare innebär den nya standarden inte några
större skillnader. IFRS 16 träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare, och kommer att tillämpas av
koncernen från och med 1 januari 2019.
Under året har koncernen fortsatt utvärderingen av effekterna
av standarden. Såväl redovisade tillgångar som skulder förväntas
öka. Även resultaträkningen och finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen kommer att påverkas men någon tillförlitlig
uppskattning av relevanta belopp har ännu inte kunnat göras.
Standarden bedöms preliminärt medföra att merparten av de hyresavtal som i dessa finansiella rapporter redovisas som operationella
leasingavtal kommer att redovisas som tillgångar och skulder i
balansräkningen. Detta kommer även att medföra att kostnaden för
dessa kommer att redovisas uppdelat i räntekostnader och
avskrivningar.
I moderföretaget kommer undantaget i RFR 2 beträffande
leasingavtal att tillämpas. Det innebär att moderföretagets principer
för redovisning av leasingavtal kommer att vara oförändrade.

förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet
inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till
anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under
innevarande eller tidigare perioder. Koncernen har därmed ingen
ytterligare risk. För koncernens förpliktelser avseende avgifter till
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i
den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt
koncernen under en period.

Nettoomsättning

Leasing

Koncernen redovisar i dagsläget inga intäkter från försäljning av
varor då marknadsgodkännande ännu ej erhållits för koncernens
produkter.

Leasing

I koncernen finns endast leasingavtal som redovisas som operationella leasingavtal, det vill säga leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla risker och fördelar med äganderätten av tillgången.
I den mån incitament erhålls vid tecknande av leasingavtal ingår
dessa i beräkningen av den totala kostnaden för avtalet. Leasing
avgifter kostnadsförs linjärt i resultaträkningen under avtals
perioden.

Intäkter

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för
var och en av koncernens verksamheter. Intäkter innefattar det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för
sålda tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas
exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter består av ränteintäkter och valutakursvinster.
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments
förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts
eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan,
transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser.
Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning
fastställts.
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter,
semesterersättning och bonus kostnadsförs i den period när de
anställda utför tjänsterna.

Pensioner

Koncernens pensionsåtaganden omfattas enbart av avgifts
bestämda planer. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella

Ersättningar vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av
personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat,
utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När
ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig
avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet
kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att
acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.
Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla risker och
fördelar med äganderätten klassificeras som operationella. Leasingavgifter kostnadsförs linjärt i resultaträkningen under leasingperioden. Hänsyn tas initialt till eventuella incitament som har erhållits
vid tecknandet av leasingkontraktet. I koncernen finns endast
leasingavtal som redovisas som operationella.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader består huvudsakligen av räntekostnader på
lån och valutakursförluster. Räntekostnader på lån redovisas enligt
effektivräntemetoden. Räntekostnader på lån som är klassificerade
som eget kapital redovisas inom eget kapital. Valutakursvinster och
valutakursförluster redovisas netto.

Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat respektive i
eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader mellan
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redo
visade värden. Temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid
beaktas ej. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar kvittas så
långt detta är möjligt inom ramen för lokala lagar och föreskrifter för
beskattning.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det
är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms
sannolikt att de kan utnyttjas.

Immateriella tillgångar

Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna för aktivering. De viktigaste kriterierna för aktivering är att utvecklingsarbetets slutprodukt har en påvisbar framtida intjäning eller kostnads
besparing och att det finns tekniska och finansiella förutsättningar
att fullfölja utvecklingsarbetet. I övrigt kostnadsförs utvecklings
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utgifter samt forskningsutgifter som rörelsekostnader. Marknadsgodkännande för koncernens produkter har ännu inte erhållits, och
koncernen har därför bedömt att förutsättningar för aktivering av
utvecklingsutgifter ej föreligger.

som en överföring från övrigt tillskjutet kapital till balanserade
vinstmedel. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till
emission av nya aktier eller optioner redovisas netto efter skatt i
eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Materiella anläggningstillgångar

Teckningsoptioner

Materiella anläggningstillgångar består av inventarier som används
inom koncernens verksamhet. De redovisas i balansräkningen till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Underhåll av tillgångarna kostnadsförs när underhållet utförs, medan utgifter för förbättringar redovisas som investeringar och läggs till i anskaffningsvärdet för tillgångarna. Inven
tarier skrivs av linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Koncernens förväntade nyttjandeperioder är:
●● Datorer – 3 år
●● Inventarier – 5 år
Tillgångarnas nyttjandeperiod omprövas och justeras vid behov.
Om det finns indikationer på att en tillgång behöver skrivas så skrivs
tillgången ned till återvinningsvärdet om detta är lägre än det redovisade värdet. Återvinningsvärdet motsvarar det högsta av netto
försäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas
av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett
åtagande som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av
att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att inträffa.

Konsolidering

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen
när koncernen blir part enligt det finansiella instrumentets avtalsvillkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller koncernen förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och nettoredovisas
endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att
det föreligger en avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp
eller att samtidigt realisera tillgången och skulden.

I koncernredovisningen ingår moderbolaget och samtliga bolag som
står under bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär att moderbolaget har inflytande över
investeringsobjektet, att moderbolaget exponeras för, eller har rätt
till, rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet
och kan använda sitt inflytande över investeringsobjektet till att
påverka sin avkastning, vilket normalt innebär att moderbolaget
äger mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier och andelar.
Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas i koncernredo
visningen från och med förvärvstidpunkten till det datumet då
bestämmande inflytande upphör. Koncerninterna fordringar och
skulder samt intäkter och kostnader som uppkommer från koncerninterna transaktioner elimineras i sin helhet vid upprättandet av
koncernredovisningen

Klassificering och värdering

Rörelseförvärv

Finansiella instrument

Koncernens finansiella tillgångar och skulder klassificeras i följande
kategorier:
●● Övriga fordringar
●● Övriga finansiella skulder
Finansiella tillgångar som är fordringar med kort löptid eller som ej
exponeras för väsentliga förändringar i marknadsvärden, såsom
betalda depositioner, klassificeras som övriga fordringar. Finansiella
skulder som ej uppfyller kriterierna för annan klassificering klassi
ficeras som övriga finansiella skulder.
Övriga fordringar och övriga finansiella skulder redovisas till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte
metoden. Om det finns indikationer på att en tillgång behöver
skrivas ned skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet om detta är
lägre än det redovisade värdet.
Koncernen tillämpar har inga väsentliga poster som redovisas till
verkligt värde. Övriga fordringar och övriga finansiella skulder har
kort löptid och det bokförda värdet bedöms i all väsentlighet
motsvara verkligt värde.

Likvida medel

I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden.

Eget kapital

Stamaktier, övrigt tillskjutet kapital och balanserat resultat klassi
ficeras som eget kapital. Finansiella instrument som bedöms
uppfylla kriterierna för klassificering som eget kapital redovisas som
eget kapital även om det finansiella instrumentet juridiskt är utformat som en skuld. Calliditas har tagit upp brygglån med tvingande
konvertering klassificeras som eget kapital i koncernens balans
räkning. Räntekostnader på brygglånen redovisas inom eget kapital
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Koncernen har endast utfärdat teckningsoptioner som överlåtits till
verkligt värde. Erhållna premier för utfärdade optioner att förvärva
aktier i bolag inom koncernen redovisas som ett tillskott till eget
kapital, baserat på optionspremien, vid datumet då optionen över
låtits till motparten.
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Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär
att förvärv av en rörelse betraktas som en transaktion där koncernen indirekt förvärvar en rörelses tillgångar och övertar dess
skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder
samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter som är hänförliga till förvärvet redovisas som en kostnad i periodens resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning
överstiger det verkliga värdet på det förvärvade bolagets netto
tillgångar redovisas skillnaden som goodwill.

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen.
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas i
periodens resultat. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
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Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter räknas om från
verksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporterings
valuta till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och
kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till
en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser
som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräknings
differenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksam
heter redovisas i övrigt totalresultat.

Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i
koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det
vägda genomsnittliga antalet stamaktier utestående under året. Vid
beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier. I den mån utspädningen
skulle medföra att vinsten per aktie efter utspädning blir högre än
vinsten per aktie innan utspädning, eller förlusten per aktie blir lägre
än förlusten per aktie innan utspädning, justeras resultatet ej för
denna.

Kassaflöde

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört
in- eller utbetalningar, fördelat på den löpande verksamheten,
investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Kassaflöden från in- och utbetalningar redovisas brutto, undantaget
sådana transaktioner som utgörs av in- och utbetalningar av stora
belopp som avser poster som omsätts snabbt och har kort löptid.

Rörelsesegment

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader och
för vilken det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Identifiering av rapporterbara segment görs baserat på den interna
rapporteringen till den högste verkställande beslutsfattaren, vilket
för koncernen är den verkställande direktören. I denna interna
rapportering utgör koncernen ett segment.

NOT 2

BEDÖMNINGAR
OCH UPPSKATTNINGAR

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter
och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar.
Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpande.
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs
om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder.

Fortlevnadsprincipen

Då bolaget ej har godkända produkter på marknaden förutsätter
verksamheten kapitaltillskott från ägarna och oberoende investerare. Per 31 december 2017 finns tillräckligt med kapital i bolaget
för att leva upp till rekvisiten för fortlevnadsprincipen tillsammans
med löften om finansiering från nuvarande ägare men inte för att
genomföra den strategiska plan som bolaget har fattat beslut om.
Enligt bolagets bedömning är det befintliga rörelsekapitalet per den
31 december 2017 otillräckligt för att täcka bolagets strategiska
plan under de kommande tolv månaderna. Bolagets behov av
rörelsekapital sammanhänger huvudsakligen med utvecklingen av
Nefecon. Detta omfattar slutförandet av Fas 3-studien, samt
allmänna kostnader och administrationskostnader. Tillgängliga
likvida medel per 31 december 2017 är emellertid tillräckligt för att
säkerställa den fortsatta verksamheten om verkställandet av den
strategiska planen fördröjs eller reduceras.
Följaktligen arbetar bolaget aktivt för att tillhandahålla det kapital som krävs för hela den strategiska planen. Bolagets avsikt är att
finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunderskottet med
vederlag från befintliga aktieägare och oberoende investerare.
Bolaget har inlett ett flertal aktiviteter för att erhålla kapital, och
intresse har uttryckts från oberoende investerare och sannolik
heten för att kunna tillhandahålla det nödvändiga kapitalet för att
finansiera den strategiska planen anses vara hög.

Tidpunkt för aktivering av immateriella tillgångar

Koncernen aktiverar utgifter för utveckling av läkemedel i den
omfattning de bedöms uppfylla kriterierna för aktivering. Bolagets
utgifter för utveckling av läkemedel bedöms under räkenskapsåren
2017 och 2016 inte uppfylla kriterierna för aktivering och har
därmed kostnadsförts.
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NOT 3

RÖRELSESEGMENT

NOT 8

Calliditas delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela
koncernens verksamhet som ett segment. Indelningen speglar
företagets interna organisation och rapportsystem. Calliditas
högste verkställande beslutsfattare är den verkställande direktören.
Koncernens materiella anläggningstillgångarär i sin helhet lokali
serade i Sverige.

NOT 4

NOT 6

NOT 7

2017

2016

570
2 729
–
–
3 299

176
172
–
–
348

FORSKNING OCH
UTVECKLINGSKOSTNADER

Kostnader för forskning och utveckling

2017
51 686

2016
40 277

LEASINGAVTAL

Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal utgörs
främst av lokalhyror och kontorsutrustning. Hyresavtal för lokal i
moderbolaget är fram till 2019-03-31, med möjlighet till förlängning efter hyresperiodens utgång. Framtida minimileaseavgifterna,
är knutna till utvecklingen i KPI index, dock med begränsning vid
negativ indexförändring.
Framtida betalningsåtaganden per 31 december för operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

Årets leasingkostnader avseende
operationella leasingavtal uppgår till:

16

2016
Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

9
9

33%
33%

8
8

50%
50%

1
1

100%
100%

1
1

100%
100%

10

40%

9

56%

2017

2016

Löner och andra ersättningar
Moderföretaget
Styrelse och ledande befattningshavare
Övriga anställda

9 420
3 123

6 216
2 593

Dotterföretag
Styrelse och ledande befattningshavare
Övriga anställda
Totalt

852
13 395

1 155
9 964

2017

2016

Sociala kostnader och pensionskostnader
Moderföretaget
Pensionskostnader till styrelse
och ledande befattningshavare
Pensionskostnader till övriga anställda
Sociala kostnader

1 202
611
4 260

852
355
2 848

Dotterföretag
Pensionskostnader till övriga anställda
Sociala kostnader
Totalt

68
130
6 272

67
174
4 296

Ledande befattningshavare inkluderar verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare.

Operationell leasetagare

Framtida minimileaseavgifter
Inom 1 år
Mellan 1–5 år
Mer än 5 år

2017
Antal
anställda

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt sociala
kostnader till styrelse och ledande befattningshavare samt
övriga anställda

ARVODE TILL REVISORER

Ernst &Young AB
Revisionsuppdraget
Annan revisionsverksamhet
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Moderföretaget
Sverige

Koncernen totalt

Övriga rörelseintäkter på 145 tkr (497 tkr) avser i huvudsak
valutakurseffekter.

NOT 5

Medelantal anställda

Dotterföretag
Norge

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

ANSTÄLLDA OCH
PERSONALKOSTNADER

2017
580
145
–
725

2016
604
755
–
1 359

777

604
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare

2017-12-31 2016-12-31
33%
33%
67%
67%
29%

29%

71%

71%
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Not 8

Anställda och personalkostnader, forts.

Upplysningar avseende ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
2017
Styrelseordförande
Maria Carell (till juli -17)
Thomas Eklund (från aug -17)
Styrelseledamöter
Olav Hellebø
Hilde Furberg
Ledande befattningshavare
VD (Johan Häggblad till april -17)
VD (Renée Lucander från maj -17)
Övriga ledande befattningshavare (6 st)
varav dotterföretag
Totalt

2016
Styrelseordförande
Hilde Furberg (till nov -16)
Maria Carell (från dec -16)
Styrelseledamöter
Olav Hellebø
Ledande befattningshavare
VD
Övriga ledande befattningshavare (4 st)
varav dotterföretag
Totalt

Grundlön,
styrelsearvode

Pensionskostnad

Rörlig
ersättning

Övrig
ersättning

Aktierelaterad
ersättning

Totalt

197
150

–
–

–
–

–
–

–
–

197
150

185
211

–
–

–
–

–
–

–
–

185
211

520
1 531
5 406
–
8 200

93
269
840
–
1 202

–
410
652
–
1 062

–
–
5 047
–
5 047

–
61
97
–
158

613
2 271
12 042
–
15 669

Grundlön,
styrelsearvode

Pensionskostnad

Rörlig
ersättning

Övrig
ersättning

Aktierelaterad
ersättning

Totalt

393
33

–
–

–
–

–
–

–
–

393
33

210

–

–

–

–

210

1 383
3 556
–
5 575

278
574
–
852

275
366
–
641

–
2 436
–
2 436

–
–
–
–

1 936
6 932
–
9 504

Övrig ersättning

Övrig ersättning utgör arvode för utförda tjänster till moderbolaget.
Inköpta tjänster från Skepparhagen AB uppgår till 2 615 tkr
(2 436 tkr) och avser CFO/Finance Director i ledningen. Inköpta
tjänster från Jedako Consult AB uppgår till 2 432 tkr (0 tkr) och
avser Chief Medical Officer i ledningen.

Ersättningar ledande befattningshavare

Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, pensionsförmåner, rörlig
ersättning och ersättning som konsultarvode. Med andra ledande
befattningshavare avses de sex (fyra) personer som tillsammans
med verkställande direktören utgjorde koncernledningen. Övriga
ledande befattningshavare avser Chief Financial Officer, Chief
Medical Officer, VP Project Management, VP Pharmaceutical
Development, VP License & Legal och Finance Director.

Pensioner

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern
för den verkställande direktören är 65 år och pensionspremien är
20% av grundlönen. Pensionsåtagandena för övriga svenska
ledande befattningshavare är mellan 15–20% av grundlönen.
Pensionsåldern är 65 år för samtliga övriga ledande befattnings
havare. Inga övriga pensionsförpliktelser förekommer.

Rörlig ersättning

Med rörlig ersättning avses rörlig bonus baserad på en fast andel av
grundlönen. Utfallet baseras på en intjäningsperiod om ett år, och
är beroende av uppfyllelse av en kombination av i förväg uppsatta
personliga mål och företagsmål. Det maximala utfallet för den
verkställande direktören uppgår till 30% av grundlönen och för
övriga ledande befattningshavare upp till 25% av grundlönen.

Teckningsoptioner

Erhållna premier för utfärdande teckningsoptioner att förvärva
aktier i bolag inom koncernen redovisas som ett tillskott till eget
kapital, baserat på optionspremien, vid datumet då optionen överlåtits till motparten. För optionsprogram utgivet 2017 ingår inslag av
personalförmån vilket har inkluderats i personalkostnaderna för
2017, med utgångspunkt i att teckningsoptionernas verkliga värde
översteg betald premie.
För övrig information om optionsprogrammet se not 9
Teckningsoptioner.

Avgångsvederlag

Om uppsägningen av anställning sker av den verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 6 månader. Om uppsägningen av
anställning sker av bolaget gäller en uppsägningstid om 12 månader. Verkställande direktören har inte rätt till särskilt avgångsvederlag men får lön under uppsägningstiden. Mellan bolaget och andra
ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om
tre till tolv månader under vilken lön utgår. Till styrelseledamöterna
utgår inget avgångsvederlag.
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NOT 9

TECKNINGSOPTIONER

Calliditas Therapeutics AB har ett optionsprogram där personal och
vissa andra deltagare har köpt optioner att förvärva aktier i moderbolaget. Optioner som nyttjas medför att optionsinnehavaren betalar en teckningskurs och då erhåller en stamaktie i moderbolaget.
Optionerna kan nyttjas närsomhelst under perioden till förfallodatum utan att några ytterligare villkor uppfylls.
Optionerna värderas enligt den så kallade Black & Scholesmodellen vilket innebär att värdet på optionerna bl a är avhängigt
på värdet av den underliggande aktien, som i det här fallet är stamaktien. Då noterade kurser ej finns att tillgå för den underliggande
aktien har värdet beräknats baserat på senast genomförda affärer
med bolagets aktier. Volatiliteten har baserats på ett beräknat
Utestående per år,
teckningsoptioner
2015
2017
Totalt

Antal utestående Antal utestående
2017-12-31
2016-12-31
365 000
817 500
1 296 500
–
1 661 500
817 500

genomsnitt för jämförbara noterade företag. En rabatt har getts på
grund av att bolaget inte var noterat och att aktien var illikvid. Den
riskfria räntan jämställdes med räntan för 4-åriga svenska statsobligationer. Utdelning har antagits uppgå till noll under perioden till
förfallodatumet.
Samtliga tal är justerade för aktiesplit 1:2500.
Tilldelade teckningsoptioner
Per 2015-12-31
Per 2016-12-31
Per 2017-12-31

Teckningskurs, Värde per option,
kr
kr
60,00
0,08
42,36
0,28

Ackumulerat
antal utestående
817 500
817 500
1 661 500

Värde per aktie,
kr
21,2
21,2

Genomsnittlig
lösenpris, kr
60
60
46

Volatilitet
30%
27%

Förfallodatum
2019-04-30
2020-06-30

Under året har 452 500 teckningsoptioner, med en snittkurs på 60 kr och utgivna 2015 makulerats. Kvarvarande utestående optioner 
utgivna 2015 är 365 000. Under 2017 tilldelade bolaget 1 296 500 teckningsoptioner av vilka VD och ledande befattningshavare tilldelades
1 119 250 st. Styrelsens, verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares förändringar och innehav av teckningsoptioner per
balansdagen framgår nedan.
Total kostad för optionsprogrammet 2017 uppgick till 230 (0) TSEK.
Antal utestående
2016-12-31
0
282 500
0
47 500
47 500
20 000
420 000
817 500

Innehavare
VD Renée Lucander (fr.o.m maj -17)
VD Johan Häggblad (t.o.m. maj -17)
Styrelseordförande Thomas Eklund
Styrelseledamot Hilde Furberg
Styrelseledamot Olav Hellebø
Övriga ledande befattningshavare
Övriga anställda, konsulter och externa parter
Totalt

NOT 10

FINANSIELLA INTÄKTER

Ränteintäkter
Kursdifferenser

2017
0
–
0

NOT 11

FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader på lån till aktieägare
Övriga räntekostnader
Kursdifferenser

18

2017
–2 233
–11
–41
–2 285

2016
2
114
116

2016
–997
–11
0
–1 008
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Förändring
369 500
–97 750
111 250
–17 875
–28 125
385 250
121 750
844 000

Antal utestående
2017-12-31
369 500
184 750
111 250
29 625
19 375
405 250
541 750
1 661 500

Finansiella rapporter – koncernen

NOT 12

NOT 14

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2017
–
–

2016
–
–

2017
–86 794

2016
–56 912

19 095

12 521

–19 231
–186
322
–

–11 971
–550
0
–

Aktuell skatt
Redovisad skatt
Avstämning av effektiv skattesats
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för
moderbolaget (22%)
Skatt avseende ej redovisad
uppskjuten skattefordran
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skatt

Koncernen har skatteposter avseende emissionskostnader som
redovisas direkt mot eget kapital.
Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna
skattefordringar inte har redovisats i balansräkningen uppgående till
349 398 tkr (262 270 tkr) och de har ingen tidsbegränsning.
Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då
det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för
avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

NOT 13

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 15

2017-12-31
813
–

2016-12-31
557
256

813

813

–604
–51
–655

–492
–112
–604

158

209

ÖVRIGA FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärden
Lämnad bankgaranti
Utgående redovisat värde

2017-12-31
291
50
341

2016-12-31
291
–
291

Övriga finansiella anläggningstillgångar utgörs av lämnade depositioner för lokalhyra och bankgaranti 340 tkr (290 tkr) samt 1 tkr
(1 tkr) som avser 1 000 aktier i LFF Service AB, vars innehav är
kopplat till försäkring i samband med bolagets partihandelstillstånd.

RESULTAT PER AKTIE
2017

Resultat per aktie före och efter utspädning
Årets resultat (tkr) hänförligt till
moderbolagets aktieägare
Genomsnittligt antal utestående stamaktier
Resultat per aktie före utspädning (SEK)

INVENTARIER

2016

–86 794
–56 912
14 927 736 12 456 786
–5,81
–4,57

Ingen utspädningseffekt föreligger för utfärdade teckningsoptioner
med rätt att teckna 1 661 500st aktier, eftersom resultatet för åren
som presenteras ovan har varit negativt. Omräkning har skett av
föregående års resultat per aktie, med hänsyn till aktiesplit 1:2500
under 2017.
För upplysning om förändring av antalet utestående aktier, se
not 21 Eget kapital.

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Calliditas Therapeutics AB (publ)

19

Finansiella rapporter – koncernen

NOT 16

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2017

Kundfordringar och
övriga fordringar

Icke finansiella
tillgångar

Summa
redovisat värde

–
341
–
–
57 352
57 693

158
–
4 272
165
–
4 595

158
341
4 272
165
57 352
62 288

Finansiella skulder
värderat till upplupet
anskaffningsvärde

Icke finansiella
skulder

Summa
redovisat värde

13 684
470
–
9 780
23 934

–
–
683
4 495
5 178

13 684
470
683
14 275
29 112

Kundfordringar och
övriga fordringar

Icke finansiella
tillgångar

Summa
redovisat värde

–
291
374
–
24 241
24 906

209
–
1 831
352
–
2 392

209
291
2 205
352
24 241
27 298

Finansiella skulder
värderat till upplupet
anskaffningsvärde

Icke finansiella
skulder

Summa
redovisat värde

4 922
30 000
–
1 722
36 644

–
–
849
4 028
4 877

4 922
30 000
849
5 750
41 521

Tillgångar
Inventarier
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

Skulder
Leverantörsskulder
Lån från aktieägare
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2016
Tillgångar
Inventarier
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

Skulder
Leverantörsskulder
Lån från aktieägare
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

För samtliga poster ovan är det bokförda värdet en approximation av det verkliga värde, varför dessa poster inte indelas i nivåer enligt
värderingshierarkin.
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NOT 17

FINANSIELLA RISKER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika slags finansiella
risker; kreditrisk, marknadsrisker (valutarisk, ränterisk och annan
prisrisk) och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på
koncernens finansiella resultat.
Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt
av moderbolaget genom koncernens CFO och CEO. Den över
gripande målsättningen för finansiella risker är att tillhandahålla
kostnadseffektiv finansiering och likvidhantering samt säkerställa
att alla betalningsåtaganden hanteras i rätt tid.
Styrelsen upprättar skriftliga principer såväl för den över
gripande riskhanteringen som för specifika områden såsom kreditrisker, valutarisker, ränterisker, refinansieringsrisker, likviditetsrisker
samt användning av derivatinstrument och placering av överlikviditet. Koncernen använder i nuläget inte säkring av valuta.

Kreditrisk

Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt
instrument inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsaka
koncernen en finansiell förlust. Koncernens exponering för kredit
risk är begränsad till kreditrisken i banktillgodohavanden i banker
med kreditrating AA.

Marknadsrisker

Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i marknadspriser. Den marknadsrisk som påverkar
koncernen utgörs av valutarisk. I dagsläget har koncernen inte några
lån eller innehav som exponerar koncernen för ränterisk eller annan
prisrisk.

Valutarisk

Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden
från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändring i
utländska valutakurser. Den främsta exponeringen härrör från
koncernens inköp i utländska valutor. Denna exponering benämns
transaktionsexponering. Valutarisker återfinns också i omräkningen
av utländska verksamheters tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta så kallad omräkningsexponering.

Refinansieringsrisk

Med refinansieringsrisk avses risken att likvida medel inte finns
tillgängliga och att finansiering bara delvis eller inte alls kan erhållas
alternativt till förhöjd kostnad. Koncernen finansieras idag med eget
kapital och är därmed inte utsatt för risker relaterade till extern
lånefinansiering. De främsta riskerna avser därför risken att inte
erhålla ytterligare tillskott och investeringar från ägare.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att fullgöra
sina förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder.
Styrelsen hanterar likviditetsrisker genom att kontinuerligt följa upp
kassaflödet för att reducera likviditetsrisken och säkerställa betalningsförmågan. Med tanke på att bolaget för närvarande inte har en
egen intjäningsförmåga är det av största vikt att finansiering kan
säkerställas från ägare och oberoende investerare för att bolagets
verksamheten skall kunna bedrivas enligt plan. Styrelsen bedriver
ett långsiktigt arbete med ägare och oberoende investerare för att
säkerställa att likviditet finns tillgängligt för Bolaget när behov
uppstår.
Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar
och återbetalningar av finansiella skulder framgår av tabellen nedan.
Belopp i utländsk valuta har omräknats till SEK med balansdagens
kurs. Finansiella instrument med rörlig ränta har beräknats med den
ränta som förelåg på balansdagen. Skulder har inkluderats i den
period när återbetalning tidigast kan krävas.
2017-12-31
Löptidsanalys
Leverantörsskulder
Lån från aktieägare
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

<6 mån
13 684
470
683
12 333

6–12 mån
–
–
–
1 942

>12 mån
–
–
–
–

2016-12-31
Löptidsanalys
Leverantörsskulder
Lån från aktieägare
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

<6 mån
4 922
–
849
4 371

6–12 mån
–
33 600
–
1 379

>12 mån
–
–
–
–

Transaktionsexponering

Transaktionsexponeringen från kontrakterade betalningsflöden i
utländsk valuta är begränsad i koncernen. Koncernens huvudsakliga
transaktionsexponering består av USD, EUR samt NOK, vid inköp.

Omräkningsexponering

Koncernen har en omräkningsexponering som uppstår vid
omräkningen av utländska dotterbolags resultat och nettotillgångar
till SEK. Omräkningsexponeringen är gentemot NOK, där exponeringen på balansdagen uppgår till –54 tkr (279 tkr). 10% starkare
SEK gentemot NOK skulle ha en påverkan på eget kapital med cirka
5 tkr (–28 tkr).
Koncernen har även en omräkningsexponering som uppstår vid
omräkningen av utländska leverantörsskulder till SEK.Denna exponeringen uppgår per balansdagen till 4 600 tkr (365 tkr) i USD samt
1 160 tkr (891 tkr) i EUR. En 10% starkare USD gentemot SEK
skulle ha en negativ påverkan på resultatet efter skatt och eget
kapital med cirka –460 tkr (–36 tkr). En 10% starkare EUR gentemot SEK skulle ha en negativ påverkan på resultatet efter skatt och
eget kapital med cirka –116 tkr (–89 tkr).
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NOT 18

FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2017-12-31
165
0
165

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader

NOT 19

2016-12-31
163
189
352

LIKVIDA MEDEL

Disponibla tillgodohavanden

2017-12-31
57 352
57 352

2016-12-31
24 241
24 241

Likvida medel avser banktillgodohavanden.
2017-12-31

2016-12-31

51
213
68
332

112
–
114
226

Kassaflöde ej likvidpåverkande poster:
Avskrivningar
Personaloptioner
Övrigt

Avstämning av skulder från finansieringsverksamheten
Kassaflöde
2017-01-01
30 000
996
30 996

Lån från aktieägare
Upplupen ränta

36 316
–
36 316
Kassaflöde

2016-01-01
–
–
–

Lån från aktieägare
Upplupen ränta

NOT 20

30 000
–
30 000

Ej kassaflödespåverkande poster
Kvittning vid
nyemission
–65 846
–3 229
–69 075

2017-12-31
470
–
470

Ej kassaflödespåverkande poster
Kvittning vid
Ränta på lån
nyemission
–
–
996
–
996
–

2016-12-31
30 000
996
30 996

Ränta på lån
–
2 233
2 233

KONCERNFÖRETAG
Andel

Företag
Calliditas Therapeutics AB
Nefecon AB
Pharmalink Nordic AB
Pharmalink Oncology AS, Norge
Busulipo AB

Huvudsaklig aktivitet
Forskning och utveckling av läkemedel.
Innehav av immateriella rättigheter.
För närvarande ingen aktivitet.
Forskning och utveckling av läkemedel.
För närvarande ingen aktivitet.

Koncernens sammansättning är oförändrad under räkenskapsåret.
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2017
Moderbolag
100%
100%
100%
100%

2016
100%
100%
100%
100%
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NOT 21

NOT 22

EGET KAPITAL

Aktiekapital och övriga tillskjutet kapital
Samtliga tal är justerade för aktie split 1:2500

Per den 1 januari 2016
Nyemission beslutad november
2016
Per den 31 december 2016
Optionsprogram och erhållna
optionspremier
Kvittningsemission
beslutad april 2017
Nyemission beslutad juni 2017
Kvittningsemission
beslutad september 2017
Kapitaltillskott från aktieägare
Ränta på kapitaltillskott
från aktieägare
Per den 31 december 2017

Antal aktier
11 382 500

Aktiekapital
455

Övrigt
tillskjutet
kapital
193 759

1 880 000
13 262 500

75
531

24 649
218 408

60
6

31 975
2 961

1 756 500

70

37 082
61 622

16 673 000

667

490
352 959

Aktiekapital

Samtliga aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för
överlåtelse. Samtliga aktier är stamaktier, ger lika rätt till kapital och
medför en röst. Efter aktiesplit om 1:2500 under 2017 uppgår
kvotvärdet till 0,04 kr. Inga aktier innehas av bolaget själv eller dess
dotterbolag.

Övrigt tillskjutet kapital

Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av bolagets
ägare, överkurs vid aktieteckning, betalda optionspremier och
bokfört kapital från optionsprogram samt annan finansiering som
redovisas som eget kapital.

Brygglån – kapitaltillskott från aktieägare

Callditas har 2017 tecknat avtal om brygglån med tvingande
konvertering från befintliga aktieägare med ett kapitalbelopp på
61,6 MSEK och en årsränta om 8 procent med en löptid till
2018-12-31. Både kapitalbeloppet och räntan kommer att
konverteras till nya aktier. Teckningskursen per aktie är 21,18 kr.
Om bolaget emitterar nya aktier över en viss nivå kommer
teckningskursen att justeras till samma kurs som i nyemissionen.
Lånet med tvingande konvertering har klassificerats som eget kapital i koncernens balansräkning och moderbolagets balansräkning.

Omräkningsreserv

Reserver avser i sin helhet omräkningsreserver. Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning
av finansiella rapporter från utländska verksamheter.
Omräkningsreserv
Ingående redovisat värde
Årets förändring
Utgående redovisat värde

Belopp vid årets ingång
Årets upplåning
Kvittning av lån

2017
–36
–4
–40

2016
86
–122
–36

2017-12-31
30 000
36 316
–65 846
470

2016-12-31
–
30 000
–
30 000

På lånen utgår en ränta med 12%. Någon säkerhet har inte lämnats
på lån från aktieägare. Lånet har under året kvittats till eget kapital i
samband vid kvittningsemissioner. På utgående lån 470 tkr utgår
ingen ränta.

421
1 512 500
141 500

LÅN FRÅN AKTIEÄGARE

NOT 23

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna löner och styrelsearvoden
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupna kostnader för forskning
och utveckling
Upplupna räntor
Övriga upplupna kostnader

NOT 24

2017-12-31
1 684
1 143
1 560

2016-12-31
1 611
1 086
941

7 271
–
2 617
14 275

420
996
696
5 750

TRANSAKTIONER
MED NÄRSTÅENDE

För information om ersättningar till ledande befattningshavare se
not 8 Anställda och personalkostnader.
Det finns inga ytterligare avtal eller transaktioner med
närstående parter, utöver vad som redovisas i not 8, 9 och 22.

NOT 25

STÄLLDA SÄKERHETER,
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
OCH ÖVRIGA ÅTAGANDEN

Bolaget har ett licensavtal med Archimedes Development Ltd
(Storbritannien). Enligt avtalet har bolaget fått en exklusiv global
rätt att använda viss formuleringsteknik avseende Nefecon.
Bolaget har ensamrätt för användning, utveckling och marknadsföring enligt avtalet, och Archimedes Development Ltd har
endast rätt till royalties, vid framtida försäljning av produkten.
Bolaget har då en royaltyplikt på 3 procent på nettoomsättningen
tills den exklusiva licensen för patentet upphör 2029.
I koncernen uppgår ställda säkerheter till 50 tkr (0 tkr), vilket
utgörs av spärrade bankmedel. I koncernen finns det inga övriga
åtaganden.
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NOT 26

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

I mars 2018 tecknade Bolaget avtal om ett brygglån med tvingande
konvertering från befintliga aktieägare med ett belopp på 30,0
MSEK och en årsränta om 8 procent med en löptid på 12 månader.
Både lånebeloppet och räntan kommer att konverteras till nya
stamaktier. Teckningskursen är 21,18 SEK. För det konvertibla lånet
gäller att om bolaget emitterar nya aktier över en viss nivå kommer
teckningskursen att justeras till samma kurs som i nyemissionen,
samt att lånet kommer att klassificeras som eget kapital i koncernens balansräkning och moderbolagets balansräkning.
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING
(Tkr)

Not

Nettoomsättning

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

–

–

2

151
151

497
497

3, 4

–64 422

–41 623

5

–19 568

–13 718

10

–51

–112

Summa rörelsekostnader

–84 041

–55 453

Rörelseresultat

–83 890

–54 956

–677

–2 358

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

5

9

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

–2 286

–1 008

–2 958

–3 357

–86 848

–58 313

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

9

Årets resultat

–

–

–86 848

–58 313

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

–86 848

–58 313

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
(Tkr)

Årets resultat

Not

Övrigt totalresultat

–

–

Årets totalresultat

–86 848

–58 313
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
(Tkr)

Not

2017-12-31

2016-12-31

10

158

209

158

209

3 489

3 489

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

Andra långfristiga fordringar

12

Summa anläggningstillgångar

341

291

3 830

3 780

3 988

3 989

4 229

2 110

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

352

4 394

2 462

56 984

23 874

Summa omsättningstillgångar

61 378

26 336

SUMMA TILLGÅNGAR

65 366

30 325

Aktiekapital

667

531

Reservfond

3 092

3 092

3 759

3 623

Kassa och bank

14

165

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

15

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

290 426

218 408

–171 106

–174 836

–86 848

–58 313

32 472

–14 741

36 231

–11 119

13 672

4 883

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Lån från aktieägare

14

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

270

470

30 000

675

571

14 241

5 720

Summa skulder

29 135

41 444

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

65 366

30 325
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS EGNA KAPITAL
Bundet eget kapital
(Tkr)

Not

Ingående eget kapital 2016-01-01

Aktiekapital

455

Fritt eget kapital
Reservfond Överkursfond

3 092

193 759

Omföring resultat föregående år

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

–124 854

–49 982

22 470

–49 982

49 982

–

–58 313

–58 313

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

–

–

–

–

–

–

Årets totalresultat

–

–

–

–

–58 313

–58 313

75

–

24 649

–

24 724

75

–

24 649

0

24 724

Utgående eget kapital 2016-12-31

531

3 092

218 408

–174 836

–58 313

–11 119

Ingående eget kapital 2017-01-01

531

3 092

218 408

–174 836

–58 313

–11 119

–58 313

58 313

–

Transaktioner med ägare:
Nyemission
Summa transaktioner med ägare

Omföring resultat föregående år
Årets resultat

–86 848

–86 848

Årets övrigt totalresultat

–

–

–

–

–

–

Årets totalresultat

–

–

–

–

–86 848

–86 848

136

–

72 069

–

72 205

–

–

–50

–

–50

Transaktioner med ägare:
Nyemission
Emissionskostnader
Erhållna optionspremier

15

–

–

–

207

207

Optionsprogram

15

–

–

–

213

213

Kapitaltillskott från aktieägare

15

–

–

–

61 622

61 622

Summa transaktioner med ägare

136

–

72 018

62 043

134 197

Utgående eget kapital 2017-12-31

667

3 092

290 426

–171 106

–86 848

36 231

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Calliditas Therapeutics AB (publ)

27

Finansiella rapporter – moderföretaget

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)

Not

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

–83 890

–54 956

332

112

0

9

–11

–12

–83 569

–54 847

–1 931

99

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

14

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

18 073

–408

–67 427

–55 156

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

10

–

–255

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar1)

12

–646

–50

–646

–305

3 129

24 724

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

–50

–

14

36 316

30 000

207

–

15

61 622

–

101 224

54 724

Årets kassaflöde

33 151

–737

Likvida medel vid årets början

23 874

24 563

Upptagna lån från aktieägare
Erhållna optionspremier
Kapitaltillskott från aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

14

–41

48

56 984

23 874

1) Investeringar i finansiella anläggningstillgångar avser lämnad bankgaranti 50 tkr (0 tkr) samt fordringar hos koncernföretag 596 tkr (50). Fordringar hos koncernföretag uppgår till 0 tkr
(0 tkr) då dessa har skrivits ner.
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MODERFÖRETAGETS NOTER
NOT 1

NOT 4

REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 2 ”Redovisning för juridisk person”.
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisnings
principerna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga
perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter, om
inte annat anges.

LEASINGAVTAL

Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår
till 748 tkr (604 tkr). Framtida betalningsåtaganden per 31 december för operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:
Framtida minimileaseavgifter
Inom 1 år
Mellan 1–5 år
Mer än 5 år

Dotterbolag

Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i
det redovisade värdet för innehav i dotterbolag.

Finansiella tillgångar och skulder

Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning,
tillämpas inte reglerna om finansiella instrument enligt IAS 39 i
moderbolaget som juridisk person, utan moderbolaget tillämpar i
enlighet med ÅRL anskaffningsvärdemetoden. I moderbolaget
värderas därmed finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättnings
tillgångar enligt lägsta värdets princip.

Leasing

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för
operationell leasing.

NOT 5

NOT 2

För löner och ersättningar till anställda och ledande befattnings
havare samt information om antal anställda, se not 8 för koncernen.
För upplysningar om personaloptioner, se not 9 Teckningsoptioner
för koncernen.

NOT 6

RESULTAT FRÅN ANDELAR
I KONCERNFÖRETAG

ARVODE TILL REVISORER

Ernst &Young AB
Revisionsuppdraget
Annan revisionsverksamhet
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Nedskrivningar av andelar i koncernföretag
Nedskrivningar av fordringar
hos koncernföretag
Återföring av nedskrivningar
fordringar hos koncernföretag

2017
–807

2016
–1 628

–600

–730

730
–677

–
–2 358

Nedskrivning sker av lämnade aktieägartillskott vilket avser tillskott
till dotterbolaget Busulipo AB uppgående till 807 tkr.
Nedskrivning sker av fordringar hos koncernföretag där åter
betalningsförmåga saknas. Återföring av nedskrivning fordringar
hos koncernföretag avser fordran som är avtalad som aktieägar
tillskott till Busulipo AB.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Övriga rörelseintäkter på 151 tkr (497 tkr) avser i huvudsak
valutakurseffekter.

NOT 3

2016
604
755
–
1 359

ANSTÄLLDA OCH
PERSONALKOSTNADER

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Såväl erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i enlighet med alternativregeln. Aktieägartillskott förs
direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och
andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.

2017
580
145
–
725

2017

2016

570
2 729
–
–
3 299

176
172
–
–
348

NOT 7
Ränteintäkter

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER
2017
5
5

2016
9
9
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NOT 8

Räntekostnader
Räntekostnader på lån till aktieägare
Kursdifferenser

NOT 9

NOT 11

RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER
2017
–12
–2 233
–41
–2 286

2016
–11
–997
0
–1 008

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt
Redovisad skatt
Avstämning av effektiv skattesats
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget (22%)
Skatt avseende ej redovisad
uppskjuten skattefordran
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till poster i eget kapital
Redovisad skatt

2017
–
–

2016
–
–

2017
–86 848

2016
–58 313

19 107

12 829

–18 932
–186
0
11
–

–12 279
–550
0
–
–

Moderbolaget har skatteposter avseende emissionskostnader som
redovisas direkt mot eget kapital.
Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna
skattefordringar inte har redovisats i balansräkningen uppgående till
346 753 tkr (260 726 tkr) och de har ingen tidsbegränsning.
Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då
det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för
avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

NOT 10

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

30

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2017-12-31
5 117
807

2016-12-31
1 592
3 525

5 924

5 117

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar

–1 628
–807

–
–1 628

–2 435

–1 628

Utgående redovisat värde

3 489

3 489

2017-12-31
100%
100%
1 000
3 489

2016-12-31
100%
100%
1 000
3 489

Ingående anskaffningsvärden
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Bolag / organisationsnummer / säte

Nefecon AB, 556604-9069, Stockholm
Kapitalandel
Rösträttsandel
Antal andelar
Redovisat värde
Bolag / organisationsnummer / säte

Pharmalink Nordic AB, 556957-5235, Stockholm
Kapitalandel
Rösträttsandel
Antal andelar
Redovisat värde

2017-12-31
100%
100%
500
0

2016-12-31
100%
100%
500
0

Bolag / organisationsnummer / säte

Pharmalink Oncology AS, 913317904, Oslo
Kapitalandel
Rösträttsandel
Antal andelar
Redovisat värde

2017-12-31
100%
100%
30
0

2016-12-31
100%
100%
30
0

2017-12-31
100%
100%
100 000
0

2016-12-31
100%
100%
100 000
0

Bolag / organisationsnummer / säte

Busulipo AB, 556697-2179, Stockholm

2017-12-31
813
–

2016-12-31
557
256

813

813

–604
–51
–655

–492
–112
–604

158

209
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NOT 12

ANDRA LÅNGFRISTIGA
FORDRINGAR

Ingående anskaffningsvärden
Lämnad bankgaranti
Utgående redovisat värde

NOT 13

2016-12-31
291
–
291

FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader

NOT 14

2017-12-31
291
50
341

2017-12-31
165
0
165

2016-12-31
163
190
353

KASSA OCH BANK

Disponibla tillgodohavanden

Kassaflöde ej likvidpåverkande poster:
Avskrivningar
Optionsprogram
Övrigt

2017-12-31
56 984
56 984

2016-12-31
23 874
23 874

2017-12-31

2016-12-31

51
213
68
332

112
–
–
112

Avstämning av skulder från finansieringsverksamheten

Ej kassaflödespåverkande poster

Lån från aktieägare

2017-01-01
30 000
30 000

Kassaflöde
36 316
36 316

Lån från aktieägare

2016-01-01
–
–

Kassaflöde
30 000
30 000

Kvittning vid
nyemission
–69 075
–69 075

Ränta på lån
3 229
3 229

2017-12-31
470
470

Ej kassaflödespåverkande poster
–
–

2016-12-31
30 000
30 000
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NOT 15

EGET KAPITAL

NOT 16

Per den 31 december 2017
Aktiekapitalet består av 16 673 000 (5 305) st aktier med ett kvotvärde om 0,04 kr (100 kr). Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst.
Se även upplysningar i koncernens not 21 Eget kapital, samt not 9
Teckningsoptioner.
Överkursfonden avser kapital från nyemissioner som har emit
terats till en kurs som överstiger kvotvärdet samt med avdrag för
nyemissionskostnader.

Upplupna löner och styrelsearvoden
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupna kostnader för
forskning och utveckling
Upplupna räntor
Övriga upplupna kostnader

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr),
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

290 426
–171 106
–86 848
32 472

NOT 17

Styrelsen och VD föreslår att 32 472 tkr överförs i ny räkning.

NOT 18
Dotterföretag
2017
2016

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2017-12-31
1 684
1 143
1 560

2016-12-31
1 611
1 086
941

7 271
–
2 583
14 241

420
996
666
5 720

STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

För upplysning om ställda säkerheter och eventualförpliktelser i
moderbolaget hänvisas till koncernens not 25 Ställda säkerheter,
eventualförpliktelser och övriga åtaganden.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Försäljning av
varor/tjänster
–
–

Inköp av
varor/tjänster
1 058
1 436

Övrigt
–
–

Fordran på
balansdagen
–
–

För information om ersättningar till ledande befattningshavare se koncernens not 8 Anställda och personalkostnader.
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Skuld på
balansdagen
77
270

Underskrifter

Underskrifter
STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i
Sverige och koncernredovisningen har upprättats enlighet med internationella redovisningsstandarder
IFRS, sådana de antagits av EU. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande
bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget
respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen 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.
Stockholm, 24 april, 2018

Thomas Eklund
Styrelseordförande

Hilde Furberg
Styrelseledamot

Olav Hellebø
Styrelseledamot

Ann-Tove Kongsnes
Styrelseledamot

Lenart Hansson
Styrelseledamot

Bengt Julander
Styrelseledamot

Renée Aguiar-Lucander
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 april, 2018
Ernst & Young AB

Anna Svanberg
Auktoriserad Revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Calliditas Therapeutics AB (Publ), org.nr 556659-9766

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Calliditas Therapeutics AB (Publ) för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisnings
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och rapporten över finansiell ställning för
koncernen, och resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget.

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 moder
bolaget och koncernen 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 och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS
såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
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Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 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 förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
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 felak-

tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis 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, förfalskning,
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 omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten 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

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. 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 årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

Revisionsberättelse

årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre
kan fortsätta verksamheten.

●● utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-

ren och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

●● inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar
för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

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.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning av Calliditas Therapeutics AB (Publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget
och koncernen 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 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 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 och koncernens

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

●● företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, 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 räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen 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.
Stockholm den 24 april 2018
Ernst & Young AB
Anna Svanberg
Auktoriserad revisor
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