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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Rapporteringens inriktning och omfattning
Styrelsen vid Karolinska Institutet, konsistoriet, har 2013-12-02 fastställt ägardirektiv för Karolinska
Institutet Holding AB och dess helägda dotterbolag. Direktiven utgår från statens ägarpolicy, Svensk kod
för bolagsstyrning, Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt
ägande och Riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande.

Verksamheten
Karolinska Institutet Holding AB äger, försäljer och förvaltar aktier och andelar i bolag vars syfte är att
kommersiellt exploatera projekt eller kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten
vid Karolinska Institutet så att kunnande och forskningsresultat kommer till tillämpning.
Kl Holding har sex helägda dotterbolag, varav Kl Innovations AB, Kl Science Park AB och Kl Housing
AB bedriver verksamhet, Kl University Press AB är under likvidation, Kl Information AB har avyttrat sin
verksamhet och Kl Support AB är vilande. Koncernen har även intressebolaget Kampavata AB. Det
noterade investmentbolaget Karolinska Development AB har redovisats som intressebolag under året men
redovisas fr o m 2019-12-31 bland andra långfristiga värdepappersinnehav, då röstantalet numera
understiger 10%.

Flerårsjämförelse - koncernen
Nettoomsättning (kSEK)
Rörelseresultat (kSEK)
Resultat efter finansiella poster (SEK)
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning (kSEK)
Soliditet
Antal anställda

2019
54 026
-6 237
-2 372
-2 394
35 412
60 474
59%
20

2018
58 705
437
1 592
1 591
36 806
64 527
57%
19

2017
64 398
-1 263
-1 592
-1 598
34 215
59 960
57%
17

2016
70 369
-10 434
-10 299
-10 315
34 813
69 858
50%
23

2015
74 090
-4 918
-4 453
-4472
44 127
73 278
60%
24

2019
8 394
-1 893
-4 088
-2 440
33 154
48 467
68%
3

2018
9 826
-461
265
1 679
34 594
64 527
68%
3

2017
19 621
453
-3 978
-1 533
31 914
50 427
63%
2

2016
16 220
-466
-13 585
-10 251
32 447
47 721
68%
4

2015
18 070
1 439
-10 933
-3 872
41 698
54 803
76%
4

Flerårsjämförelse - moderbolaget
Nettoomsättning (kSEK)
Rörelseresultat (kSEK)
Resultat efter finansiella poster (SEK)
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning (kSEK)
Soliditet
Antal anställda
\\\\\
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Förändringar i eget kapital - koncernen

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut vid årsstämma
Ovillkorat aktieägartillskott
Årets resultat

Aktiekapital
300 000

Bundna
reserver
80 350

Balanserat
resultat
34 834 431
1 591 112
1 000 000

300 000

80 350

37 425 423

Aktiekapital
300 000

Bundna
reserver
60 000

Balanserat
resultat
32 554 195
1 679 220
1 000 000

300 000

60 000

35 233 415

Årets
resultat
1 591 112
-1 591 112
-2 394 194
-2 394 194

Förändringar i eget kapital - moderbolaget

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut vid årsstämma
Ovillkorat aktieägartillskott
Årets resultat

Årets
resultat
1 679 220
-1 679 220
-2 439 727
-2 439 727

Aktiekapitalet består av 3 000 aktier med kvotvärde 100 SEK.

Ägarförhållanden
Kl Holding är helägt av svenska staten via Karolinska Institutet, org nr 202100-2973.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernen:
2019 redovisar Kl Holding en koncernomsättning på 54,0 MSEK (58,7), vilket är lägre än motsvarande
period föregående år. Förändringen beror främst på en fakturerad intäkt 2018, av engångskaraktär, om 6,0
MSEK med genererad vinst om 2,8 MSEK, vilken saknar motsvarighet 2019.
Kl Holding-koncernens resultat efter finansiella poster är negativt, -2,4 MSEK (+1,6), där -0,5 MSEK
(+0,5) kan hänföras till rörelsen och -1,9 MSEK (+1,1) till aktieinnehav och övriga finansiella poster.
Förändringarna inom aktieinnehaven beror främst på att innehavet i Karolinska Development AB har
skrivits ned med 5,8 MSEK (0,0) och att försäljning av övriga värdepapper har gett realisationsvinster om
3,9 MSEK (-1,4).
För främjande av nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat har Kl Holding-koncernen
fakturerat Karolinska Institutet 7,0 MSEK (7,0) avseende innovationsstödjande verksamhet och 4,0 MSEK
(4,0) avseende motfinansiering av inkubatorverksamheten. För rådgivning och handledning i kommersiella
frågor samt utveckling av campus har Kl Holding-koncernen fakturerat Karolinska Institutet 4,0 MSEK
(4,0).
Koncernens likvida medel uppgick 2019-12-31 till 31,8 MSEK (31,1).
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Koncernens investeringar uppgick till 2,8 MSEK (-0,7). Försäljning av sålda aktier och inventarier ingår i
detta belopp och påverkade kassaflödet positivt. Förändringar av fordringar och skulder gentemot
Karolinska Institutet ingår i finansieringsverksamheten.
Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 59% (57%).
Aktieinnehavet i Karolinska Development AB värderas 2019-12-31 till 12,1 MSEK (17,9), och baseras på
börskurs 2019-09-30, som var 3,32 SEK per aktie. Anskaffningsvärdet är 73,0 MSEK, motsvarande 20,10
SEK per aktie. När denna årsredovisning undertecknas är börskursen 3,50 SEK per aktie vilket medför att
innehavet är värt 12,7 MSEK. Under 2019 genomförde Karolinska Development en riktad nyemission till
konvertibelinnehavarna där lån inklusive upplupen ränta kvittades mot aktier. Efter avslutad
teckningsperiod har en större förändring skett av ägarbilden. Kl Holdings röstandel har sjunkit till 9,1%
(22,0%) och kapitalandel till 2,1% (5,6%). Detta medför att innehavet fr om 2019-12-31 redovisas bland
andra långfristiga värdepappersinnehav.

Moderbolaget:
Moderbolaget Kl Holding fokuserar på investeringar i bolag i tidiga skeden, förvaltning av aktie- och
portfölj innehav, ekonomisk och finansiell rådgivning samt rapportering och administration inom
koncernen.
Moderbolaget redovisar en omsättning om 8,4 MSEK (9,8). Rörelseresultatet är -1,9 MSEK (-0,5).
Moderbolagets likvida medel uppgick 2019-12-31 till 27,6 MSEK (26,4).
Moderbolagets investeringar uppgick till 2,3 MSEK (-0,6). Försäljningspriser för sålda aktier och
inventarier ingår i detta belopp och påverkade kassaflödet positivt. Förändringar av fordringar och skulder
gentemot Karolinska Institutet och dotterbolag ingår i finansieringsverksamheten.
Moderbolagets soliditet uppgick vid periodens slut till 68% (68%).
Moderbolagets utställda kapitaltäckningsgarantier på 1,5 MSEK, varav 1,0 MSEK till Kl Science Park och
0,5 MSEK till Kl Housing, upphörde 2019-12-31. Inga senare garantier är utställda.

Karolinska Institutet Innovations AB:
Under år 2019 har Kl Innovations, på uppdrag av Karolinska Institutet, bedrivit en verksamhet som
omfattar såväl innovationskontorsuppdrag som inkubatorsuppdrag. Detta har resulterat i en tydlig och
heltäckande verksamhet som sträcker sig hela vägen från att inspirera, informera och utvärdera till att
utveckla startups med fokus på långsiktigt hållbara lösningar. Sedan våren 2019 har medel avsatts för
sociala innovationer. Detta har inneburit en breddning av vårt upptagningsområde vad gäller såväl
institutioner som forskningsområden på Kl, tillexempel vårdvetenskap och global hälsa.
Av de 57 (67) idéerna som inkom under 2019 togs 36 (28) in i START-programmet. Vid årets utgång 2019
hade Kl Innovations 63 (51) affärsi&er i START-programmet och 23 (14) bolag i inkubatorn DRIVE.
Under året har 12 (12) patentansökningar, baserade på affärsidéer i portföljen, lämnats in. Totalt har 1741
affärsidéer utvärderats sedan start 1996. Kl Innovations har aktivt bidragit till att forskningsbaserade idéer
erhållit signifikant extern finansiering. 2019 uppgick attraherad extern finansiering till mer än 96 000 kSEK
(84 000).
Kl Innovations har under året med hjälp av Vinnovas Excellensprogram för inkubatorer framgångsrikt
bedrivit inkubatorprogrammet DRIVE. KI Innovations har under 2019 tagit in ytterligare 11 bolag i
inkubation vilket betyder att bolaget nu stöttat totalt 25 bolag.
Kl Holding AB har under 2019, i samråd med KI Innovations, investerat i två bolag med koppling till KI
Innovations START eller DRIVE program; Bactaviva AB och DTS Biosciences Inc.
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Karolinska Institutet Science Park AB:
Ett omfattande omstruktureringsarbete har pågått inom Kl Science Park under 2018 och 2019 i ett nära
samarbete med Akademiska Hus. Betoningen ligger på att utveckla life science-klustret kring KI:s campus
i Solna samt över tid i Flemingsberg. Kl Science Parks huvudansvar är numera att bygga upp ett effektivt
företagsnätverk ("Community") som är till gagn för företagens och de anställdas utveckling i form av
kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Företagen hyr lokaler direkt av Akademiska Hus som också
levererar fastighetsnära tjänster genom konceptet AWL — A Working Lab. Ett mycket viktigt projekt för Kl
Science Park, Kl Innovations och för Akademiska Hus har varit utvecklingen av mötesplatsen AWL
Innomedicum som riktar sig till små och medelstora företag i tidiga faser inom life science. Miljön, som
blir en kombination av flexibla arbetsplatser och labb, kommer att öppna upp för företag i början av maj
2020 och det är ett mycket högt söktryck från näringslivet att bli en del av Innomedicum. Under 2019 har
två större etableringar skett på området då läkemedelsutvecklande företagen Bayer och Affibody flyttade in
på campus Solna med 140 respektive 70 anställda, vilket innebär att mer än 800 anställda numera jobbar i
företagen på området. Förväntningen är att nå över 1 000 individer under de närmaste två åren.

Karolinska Institutet Housing AB:
Karolinska Institutet handhar inte självt uthyrningen av bostäder för internationella studenter och
gästforskare utan upphandlar detta som en tjänst av Karolinska Institutet Housing AB, ett helägt bolag
inom Kl Holding AB. Kl betalade för detta ett arvode på 8 566 kSEK (8 566) under 2019. I och med att
uthyrningen sker på detta sätt klassificeras den i KI:s redovisning inte som avgiftsfinansierad verksamhet.
Kl Housing disponerar för KI:s del 365 (365) bostäder med totalt 417 bäddar vid utgången av året, varav
209 (209) forskarlägenheter och 208 (208) studentrum. Totalt har Kl Housing hyrt ut lägenheter/rum till ca
850 (850) internationella studenter och gästforskare under 2019 och behandlat ca 1 500 (1 500)
ansökningar om bostad.
Beläggningsgraden är något högre än föregående år, ca 91% (87%).
Prioriterade grupper är betalande masterstudenter, utbytesstudenter och studenter samt forskare inom
samarbetsavtal. Bolagets gäster kom från över 90 olika länder.

Karolinska Institutet University Press AB:
Kl University Press är under likvidation, verksamheten har avvecklats, varulagret tömts och under året har
endast restpartier av böcker och e-böcker sålts samt royaltyutbetalningar skett. Arbete har inletts med hur eböckerna ska kunna bevaras efter förlagets nedläggning.

Förväntad framtida utveckling

Koncernen:
Effekterna av sjukdomen covid-19 förväntas påverkar samhället kraftigt. Läget är osäkert och effekterna
kan i nuläget inte kvantifieras. Bedömningen är att koncernen kommer att påverkas negativt under 2020
genom vakanser inom bostadsuthyrning, sjukfrånvaro, lägre tempo inom rådgivning och
verksamhetsutveckling samt leda till finansieringsproblem inom inkubatorprocessen.

Moderbolaget:
Kl Holding planerar att fortsätta sin koncentration till tre verksamhetsområden; förvaltning av aktie- och
portfölj innehav, ekonomisk och finansiell rådgivning samt rapportering och administration inom
koncernen.
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Kl Innovations:
Det finns stor potential i den akademiska forskningen som en motor för ekonomisk tillväxt samt att uppnå
de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. I synnerhet inom life science är dock vägen från i&
till färdig produkt lång, riskfylld och kostsam samtidigt som potentialen till förbättrad hälsa hos människor
är betydande. Förväntningarna är höga och det är mycket värdefullt och viktigt att universitetet fortsätter att
underlätta de första stegen mot ett nyttiggörande av forskningen som bedrivs på Kl.
Kl Innovations har under 2019 bedrivit hela innovationsstödsverksamheten på Kl vilket har resulterat i ett
sömlöst och effektivt innovationsstöd för såväl studenter, anställda som forskare på Kl.
Kl Innovations har i sitt uppdrag som innovationskontor erbjudit studenter och forskare på Kl intressanta
föreläsningar, event och inspirationstillfallen som vi under 2020 ämnar fortsätta med och utveckla. Vidare
kommer vi att utveckla det stöd som innovatörer inom START-programmet erbjuds i form av coachning,
nätverk, finansiering och kompetensutveckling.
Inom ramen för inkubatorprogrammet DRIVE planerar vi att under 2020 utexaminera cirka 3-5 bolag och
fylla på med lika många. Vi har under 2019 utvecklat erbjudandet med bland annat vårt nya
inkubatorprogram — Catalyzer som vi driver tillsammans med UIC (Uppsala Innovation Center) och ser
framemot att vässa det ytterligare under 2020.
I samband med vår satsning under 2019 på sociala innovationer vill vi bredda vårt externa nätverk och
stärka upp med nya kompetenser kring tillexempel innovativa finansieringsformer och metoder och verktyg
för innovationsledning.
Sammantaget har ovan händelser väsentligt gynnat det långsiktiga innovationsstödet vid Kl. Under 2020
kommer Kl Innovations fortsatt etablera och utveckla det sammanhållna innovationsstödet på Kl för att på
bästa sätt nyttiggöra forskningen och bidra till ett friskare samhälle för alla.

Kl Science Park:
Kl Science Park har anställt en community manager som tillträder sin tjänst 2020.
Bolaget är part i Stockholm LifeTech som drivs av Region Stockholm och totalt tilldelas drygt 16 MSEK i
stöd av den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet ska vidareutveckla och
tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer för att stötta tillväxt hos regionens små och
medelstora företag inom life science.

Kl Housing:
Byggnation av Kl Residence Solna, där Kl träffat avtal med Akademiska Hus om blockförhyrning av 319
lägenheter med 411 bäddar, pågår. Bostäderna uppförs på norra delen av campus i Solna och efter
förseningar planeras inflyttning kunna ske i slutet av 2020. Kl Residence Solna blir ett fantastiskt tillskott
av bostäder till internationella forskare och studenter där särskild vikt har lagts på gemensamma ytor för
möten och socialt umgänge.
Nya bostäder är initialt en ekonomisk utmaning vilket innebär att kostnaden för denna verksamhet kommer
att öka. 2020 har covid-19 lett till att Kl Housing drabbats av betydande vakanser med tillhörande
intäktsbortfall. 2021 och 2022 blir ekonomiskt tunga då det är omfattande uppstartskostnader för Kl
Residence Solna och full beläggning kommer inte att nås förrän 2022.

Kl University Press:
KI University Press har återstående royaltyskulder på 0,1 MSEK att betala till författare. Såväl
förhandlingarna beträffande e-böckerna och likvidationen beräknas avslutas 2020.
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Personal och ersättningar till ledande befattningshavare

Medeltal anställda under året var i koncernen 20 (12 kvinnor och 8 män) och i moderbolaget 3 (1 kvinna
och 2 män). Ersättningar till styrelseledamöter har i koncernen varit 0,3 MSEK och till ledande
befattningshavare i form av löner och pensioner 4,4 MSEK. Ersättningar till styrelseledamöter har i
moderbolaget varit 0,1 MSEK och till ledande befattningshavare i form av löner och pensioner 2,0 MSEK.
Ersättning till ledande befattningshavare vid Kl Holding regleras genom Karolinska Institutets Ägardirektiv
för Karolinska Institutet Holding AB samt Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i
företag med statligt ägande. Kl Holdings fastställde Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
på årsstämman 2019-04-15. För närvarande finns inga avvikelser.

Samverkan och samarbeten
Kl erbjuder stöd till studenter, forskare och andra medarbetare som behöver råd och praktiskt stöd för att
utveckla idéer till bärande innovationer eller samverka med industriella parter. Verksamheterna inom KI:s
holdingbolag Kl Holding AB är viktiga för KI:s life science-arbete inklusive campusutvecklingen. Inom
ramen för Kl Innovations AB genomförs en betydande del av den innovationsstödjande verksamheten.
Verksamheten vid Kl Innovations AB syftar till att validera forskningsbaserade idéer för eventuell fortsatt
utveckling och därmed skapa förutsättningar för att vetenskapliga upptäckter och forskningsresultat ska
komma patienter och samhälle till nytta. På uppdrag av Vinnova hanterade Kl Innovations 2019 till och
med januari 2020 totalt 1,25 MSEK för kommersiell verifiering för inkubatorbolag (VFI) och för 20182019 totalt 7,74 MSEK för validering för tillämpning (VFT och VFT+) av affårsid&r drivna av uppfinnare
och bolag. Kl Innovations utförde även uppdrag kopplade till de strategiska samarbetena med EIT Health
och NOME, UTILE, Swelife samt de strategiska forskningsområdena (SFO) inom neurovetenskap och
diabetes.
Några exempel på bolag i inkubatorprogrammet:
- MediTuner AB, utvecklar kliniskt validerade digitala verktyg som möjliggör helt nytt sätt att
diagnostisera och behandla astma. Deras produkt AsthmaTuner subventioneras från och med december
2019, som första produkt inom EU av TLV (Tandvårds — och läkemedelsförmånsverket).
- HepaPredict AB har unikt know-how inom "3D cellodling" för humana hepatocyter. Tekniken kan utföra
evalueringar snabbare än etablerade tekniker och kan med hög säkerhet identifiera kemiska substanser,
tillexempel läkemedelskandidater som skadliga.

Särskilda utgifter för forskningsändamål

2017-12-18 meddelades att riksdagen för budgetåret 2018 beslutat om anslaget 3:12 inom utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning (prop. 2017/18:1 utg.omr.16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).
Anslaget på 1,0 MSEK utbetalades till Karolinska Institutet, som 2018 överförde beloppet till Kl Holding
som ovillkorat aktieägartillskott.
2018-12-20 meddelades att riksdagen för budgetåret 2019 beslutat om anslaget 3:12 inom utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning (prop. 2018/19:1 utg.omr.16, bet. 2018/19:UbU1, rslcr. 2018/19:104).
Anslaget på 1,0 MSEK utbetalades till Karolinska Institutet, som 2019 överförde beloppet till Kl Holding
som ovillkorat aktieägartillskott.
Aktieägartillskotten ska finansiera kostnader för de s k idébankerna. Användningen ska framgå av bolagets
årsredovisning och redovisas under tilläggsupplysningar.

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB
Org nr 556525-6053

8

(25)

Ekonomiska mål
Vid årsstämman 2019-04-15 fastställdes lönsamhetsmål, innebärande att bolaget ska bedrivas med
långsiktigt vinstsyfte, kapitalstrukturmål, innebärande att koncernen bör ha en soliditet på minst 30% och
utdelningsmål där målet är att koncernens eget kapital årligen ska öka utan att utdelningar sker.
De senaste fem åren har vinst endast redovisats 2018 för såväl koncern som moderbolag. Soliditeten har
överstigit 30% de senaste fem åren. Koncernens och moderbolagets eget kapital har minskat de senaste fem
åren.
Koncernens sammanlagda resultat 2015-2019 uppgick till -17,2 MSEK. I detta resultat ingår
nedskrivningar av aktierna i Karolinska Development med 36,0 MSEK. Exklusive nedskrivningarna
uppgick koncernens sammanlagda resultat 2015-2019 till 18,9 MSEK. Koncernens eget kapital uppgick
2014-12-31 till 48,6 MSEK och 2019-12-31 till 35,4 MSEK vilket innebär att eget kapital minskat med
13,2 MSEK under denna period. Exklusive nedskrivningar av aktierna i Karolinska Development har eget
kapital ökat med 22,9 MSEK.
Nuvarande Karolinska Development är en sammanslagning av tre bolag bildade åren 2003-2006. Aktier i
nuvarande Karolinska Development har avyttrats 2008-2013 med ett sammanlagt försäljningspris om 50,9
MSEK, vilka givit en sammanlagd realisationsvinst om 30,0 MSEK.

Hållbarhetsredovisning
2017-09-28 fastställde Kl Holding policy för arbetet för mångfald och mot diskriminering, policy för
jämställdhet, policy för miljömässigt och socialt ansvar och finanspolicy. Enligt policy för miljömässigt
och socialt ansvar ska bolaget i årsredovisningen redogöra för viktiga hållbarhetsfrågor och beskriva hur
man lever upp till kraven på hållbar utveckling. Målsättningen är att i tillämpliga delar följa de
internationella riktlinjer som tagits fram av Global Reporting Initiative (GRI).

Strategi och profil:
Kl Holdings samtliga medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas en
tillgänglighet som är jämförbar med övriga personers situation. Arbetet med lika villkor syftar till att skapa
en inkluderande arbetsmiljö fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier.
Kl Holdings arbete med lika villkor utgår från diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2009,
innebärande att arbetsgivare och arbetstagare särskilt ska verka för att utjämna och förhindra skillnader i
löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika
eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.
Kl Holding ska vara ansvarstagande i samhället med hänsyn till miljömässiga, sociala, etiska och
ekonomiska aspekter och ha ett hållbarhetsarbete som präglas av ständig förbättring.
Organisationsprofilen (namn, struktur, lokalisering av huvudkontor, ägarstruktur, marknader, storlek och
väsentliga förändringar) framgår av vad som tidigare angivits i denna förvaltningsberättelse samt av
bolagets tilläggsupplysningar.

Hållbarhetsstyrning:
I förvaltningsberättelsen anges hur organisationen arbetar med olika områden. Vid sista styrelsemötet före
årsstämmorna framlägger koncernens samtliga aktiva bolag bolagsstyrningsrapporter innehållande bland
annat avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning, uppgifter om styrelseledamöterna, styrelsearbetet,
uppgifter om verkställande direktören samt beskrivning av intern kontroll och riskhantering.
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Ekonomisk påverkan: Kapitalflödena mellan olika intressenter framgår av kassaflödesanalys med
tillhörande tilläggsupplysningar. Huvudsaklig ekonomisk påverkan som organisationen har på samhället
framgår av tilläggsupplysningar om nettoomsättning till Karolinska Institutet samt bidrag.
Miljöpåverkan: Koncernen har i sex punkter i sin policy redogjort för sitt miljömässiga ansvarstagande.
Sociala frågor: Koncernen har i tre punkter i sin policy redogjort för sitt sociala och etiska ansvarstagande.
Enligt Strategi 2030 ska Karolinska Institutets verksamhet inspireras av och bidra till FN:s globala mål för
hållbar utveckling, Agenda 2030. Ett projekt har inrättats av KI:s ledning som syftar till att skapa
sammanhållning som leder till att hela Kl involveras i arbetet att sträva mot hållbar utveckling och Agenda
2030. Projektet följs löpande av Kl Holding-koncernen.
Kl Innovations har utöver det policyarbete som utförts i regi av Kl Holding även under 2019 internt
arbetat vidare med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Koncernen sätter en tydlig strategi framåt och
vill som innovationsmiljö gå i framkant för att driva samhällsomställningen. Det handlar även om att
fortsätta attrahera innovatörer med ett starkt engagemang för samhällsnyttan där hållbarhet är en självklar
del.
Dessa hållbarhets riktlinjer ska genomsyra hela koncernens strategi och verksamhet. Att välja delmål och
koppla dessa till koncernens arbete hjälper koncernen att prioritera verksamheten och göra val med
välgrundade argument. Detta ger inte bara tydlighet utan stärker även samhörigheten med andra bolag,
organisationer, projekt och event.
Finans- och investeringspolicy
2017-09-28 fastställdes bolagets finanspolicy, vars syfte är att uppnå högsta möjliga avkastning med
hänsyn till accepterad risk och portföljallokering. 2019-02-06 fastställdes en ny investeringspolicy med
inriktningen att Kl Holding ska vara det enda koncernbolaget som förvaltar värdepapper, att Kl Holding
ska vara en aktiv ägare som besöker bolagsstämmor, tar del av företagsinformation och har åsikter, att Kl
Holding efter analys och presentation ska kunna ge snabba beslut och att affärsmässighet ska råda i
samband med investeringar och avyttringar. Följande principer gäller för förvaltning: Kl Holding ska vara
en aktiv förvaltare av portföljen och hålla fokus på att investeringar ska vara affärsmässiga i största möjliga
mån. I första hand ska innehav prioriteras i bolag som emanerar från Kl-forskning alternativt ha en stark
koppling till Kl. Kl Holding ska vara marknadskompletterande i så måtto att bolaget deltar i nyemissioner
där kapitalanskaffning kan påverkas på ett positivt sätt och där andra alternativ inte står till buds och att
innehav säljs till andra sunda ägare under affärsmässiga villkor när sådana möjligheter finnes. Kl Holding
ska i utvalda fall agera som en aktiv ägare och företrädesvis delta på bolagsstämmor där så är motiverat,
samla information och ha åsikter. Portföljen ska helst vara balanserad och inte domineras av enstaka
innehav.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och osäkerhetsfaktorer som finns i koncernen är av operationell och finansiell karaktär.
Den operationella risken har hanterats genom att verksamheten bolagiserats. Moderbolaget har årsvis ställt
ut begränsade kapitaltäckningsgarantier till de olika dotterbolagen för att garantera att respektive
dotterbolags aktiekapital hålls intakt. Lämnade garantier får aldrig överstiga moderbolagets eget kapital.
Eventuella kapitaltäckningsgarantier kommer endast att ställas ut om moderbolaget bedömer att sådana är
gynnsamma för koncernen som helhet. Kapitaltäckningsgarantiema omfattar aldrig längre perioder än ett år
och upphör på bokslutsdagen för att kunna ersättas av koncernbidrag eller aktieägartillskott. Några
garantier var inte utställda 2019-12-31.

»

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB
Org nr 556525-6053

10 (25)

Den finansiella risken är av två olika slag.
Kassaflöde: Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har varit positiv åren 2015-2019. Under
dessa fem år har kassa och bank ökat med 24,5 MSEK och risken har minskat.
Placeringar: I moderbolaget finns ett ansenligt värde på gjorda investeringar i olika life science bolag. Den
dominerande delen av placeringstillgångarna är i det noterade investmentbolaget Karolinska Development.
Det finns en risk att värdet på aktien kan minska ytterligare och därmed även tillgångens värde i
koncernens balansräkning.
Investeringar i bolag i tidig fas är till sin natur svåra att värdera, eftersom aktuell försäljning och kassaflöde
ofta är begränsade, värdet på immateriella tillgångar är svåra att fastställa och aktuellt pris på aktien saknas.
Det kan inte garanteras att värderingarna kommer att framstå som korrekta i ljuset av framtida prestationer i
de olika portföljbolagen.

Förslag till resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Aktieägartillskott
Årets resultat
SEK

34 233 415
1 000 000
-2 439 727
32 793 688

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen behandlas enligt följande:
Balanseras i ny räkning
SEK

32 793 688
32 793 688
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RESULTATRÄKNING
Not

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Vinst vid avyttring av inventarier
Övriga intäkter
Rörelsekostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av inventarier
Övriga rörelsekostnader
Resultat från andelar i intresseföretag

4, 5

54 026 225

6

7,8
8,9
10
11
13

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från andra värdepapper
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader och liknande poster

13
14

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag
Resultat före skatt

Skatt
Årets skattekostnad
ÅRETS RESULTAT

KONCERNEN
2019.01.01
2018.01.01
2019.12.31
2018.12.31
(SEK)
(SEK)

16

MODERBOLAGET
2019.01.01
2018.01.01
2019.12.31
2018.12.31
(SEK)
(SEK)

8 394 082

9 825 943

10 447 523
64 473 748

58 704 942
25 000
12 713 441
71 443 383

779 749
9 173 831

2 896 908
12 722 851

-28 059 651
-12 598 783
-22 630 165
-176829
-1 508 899
-5 736 697
-70711 024

-31 622 519
-17 119 743
-20 852 866
-144722
-1 229 540
-36 758
-71 006 148

-1 491 218
-4 610 806
-4 781 606
-16776
-166 400

-3 161 446
-5 276 979
-4 496 948
-16777
-231 384

-11 066 806

-13 183 534

-6 237 276

437 235

-1 892 975

-460 683

3 783 652

1 023 743

85 177

134 279

-3 859
3 864 970

-3 535
1 154 487

-5 819 897
3 783 652
33 789
85 177
-276 591
-885
-2 194 755

-2 372 306

1 591 722

-4 087 730

264 806

0

0

1 648 003

1 414 414

-2 372 306

1 591 722

-2 439 727

1 679 220

-21 888

-610

-2394 194

1 591 112

-2 439 727

1 679 220

857 970
63 516
134 279
-330 276
725 489
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BALANSRÄKNING
Not

KONCERNEN
2019.12.31
2018.12.31
(SEK)
(SEK)

MODERBOLAGET
2019.12.31
2018.12.31
(SEK)
(SEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

11

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Aktier i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

12
13
14

1 302 768

582 809

786 599

67 109

o

o

73 303
15 888 654
15 961 957

17 921 600
3 705 332
21 626 932

500 001
73 303
15 635 032
16 208 336

500 001
17 859 600
2 951 710
21 311 311

17 264 725

22 209 741

16 994 935

21 378 420

2 028 774
2 276 302
586 313
90 148
6 398 699
11 380 236

1 978 332
2 276 302
937 771
127 199
5 851 210
11 170 814

820 261
2 011 726
159 291
62 988
771 395
3 825 661

0
1 176 945
159 291
900
1 642 271
2 979 407

Kassa och bank

31 829 413

31 146 056

27 646 215

26 363 497

Summa omsättningstillgångar

43 209 649

42 316 870

31 471 876

29 342 904

SUMMA TILLGÅNGAR

60 474 374

64 526 611

48 466 811

50 721 324

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15
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BALANSRÄKNING
Not

KONCERNEN
2019.12.31
2018.12.31
(SEK)
(SEK)

MODERBOLAGET
2019.12.31
2018.12.31
(SEK)
(SEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver

300 000
80 350
380 350

300 000
80 350
380 350

300 000
60 000
360 000

300 000
60 000
360 000

36 425 543
1 000 000
-2 394 194
35 031 349

33 834 431
1 000 000
1 591 112
36 425 543

34 233 415
1 000 000
-2439 727
32 793 688

31 554 195
1 000 000
1 679 220
34 233 415

35 411 699

36 805 893

33 153 688

34 593 415

3 618 688
437 103
2 594 033
18 412 851
25 062 675

6 267 044
0
2 270 011
19 183 663
27 720 718

1 698 324
10 311 599
234 792
3 068 408
15 313 123

1 120 580
11 548 332
308 190
3 150 807
16 127 909

Summa skulder

25 062 675

27 720 718

15 313 123

16 127 909

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

60 474 374

64 526 611

48 466 811

50 721 324

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Aktieägartillskott
Årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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KASSAFLÖDESANALYS
Not

KONCERNEN
2019.01.01
2018.01.01
2019.12.31
2018.12.31
(SEK)
(SEK)

MODERBOLAGET
2019.01.01
2018.01.01
2019.12.31
2018.12.31
(SEK)
(SEK)

-2 372 306
176 829
0
5 736 697
-3 783 652
-21 888
-264320

1 591 722
144 722
-25 000
36 758
-1 023 743
-610
723 849

-4 087 730
16 776
0
5 819 897
-3 783 652
0
-2 034 709

o

33 157
2 267 158
1 975 380
4 275 695

o

o

-209 422
-3 095 146
-3 304 568

-11 473
421 947
410 474

2 843 229
-54 759
2 788 470

-3 568 888

4 999 544

-1 624 235

2 212 083

-896 788
0
0
60 000
-606200
51 000
4 207 130
0
2 815 142

-688 232
25 000
0
90 000
-1 449 060
8 750
1 056 220
250 000
-707 322

-736 266
0
-145 200
60 000
-1 106 200
51 000
4 207 130
0
2 330 464

-83 886
0
0
-1 616 334
8 750
1 056 220
0
-635 250

2 815 142

-707322

2 330 464

-635250

0
437 103
0
1 000 000
1 437 103

-1 584 787
0
1 000 000
-584 787

-834 781
-1 236 733
1 648 003
1 000 000
576 489

-527 498
-2 329 708
1 414 414
1 000 000
-442 792

I 437 103

-584787

576 489

-442792

31 146 056
683 357
31 829 413

27 438 621
3 707 435
31 146 056

26 363 497
1 282 718
27 646 215

25 229 456
1 134 041
26 363 497

Den löpande verksamheten
Internt genererade medel
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar återförs
Resultat vid avyttring av intentarier återförs
Resultat från andelar i intresseföretag återförs
Resultat från övriga värdepapper återförs
Skatt på årets resultat

16

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager in m
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

264 806
16 777
0
0
-857 970
0
-576387

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttringar av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av intresseföretag
Utdelningar från intresseföretag
Förvärv av andra värdepaper
Utdelningar från andra värdepapper
Avyttringar av andra värdepapper
Andra långfristiga fordringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

11

14
14
15

o

Finansieringsverksamheten
Ökning (-)/Minskning (+) av koncernfordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av koncernskulder
Koncernbidrag
Aktieägartillskott

ICassaflöde från finansieringsverksamheten

o

Årets kassaflöde
Kassa och bank vid årets början
Årets kassaflöde
Kassa och bank vid årets slut
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisningsnings- och värderingsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år förutom att Kl
Innovations inte längre särredovisar utvecklings- och externa kostnader. Förändringar av fordringar och skulder gentemot
Karolinska Institutet och koncernbolag ingår i finansieringsverksamheten efter att tidigare ha hänförts till
investeringsverksamheten.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden, som uppskattas till 5
år. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även
utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller
förbrukas.
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få
bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas
bidraget som en skuld.
Ersättningar till anställda
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda. Avgifterna för avgiftsbestämda
planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till
följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive
regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte
nuvärdesberäknats.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av
en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då
förvärvaren far bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som
en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder
samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett
betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens
andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive
goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. Understiger börsnoterade andelar värdet enligt
kapitalandelsmetoden värderas de enligt börskurs.
I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens
resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden,
inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar
redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom
utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i
koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Leasing
inansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget.
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Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Covid-19 har lett till att många utländska studenter och forskare rest till sina hemländer, vilket medfört att Kl
Housing i början av 2020 drabbats av betydande vakanser med tillhörande intäktsbortfall. Detta har skapat en
uppenbar risk för ett negativt resultat 2020.
Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

2019

2018

Moderbolaget
2019
2018

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Karolinska Institutet Holding AB har såväl 2018 som 2019 utfårdat kapitaltäckningsgarantier som träder i kraft
i de fall dotterbolagens egna kapital understiger hälften av de registrerade aktiekapitalen. Garantierna har
upphört 2018-12-31 och 2019-12-31.
UPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Not 4 Nettoomsättning fördelad på koncernföretag och handel inom koncernen

Nettoomsättning fördelad på koncernföretag

Koncernen
2019

Karolinska Institutet Holding AB
Karolinska Institutet Housing AB
Karolinska Institutet Information AB
Karolinska Institutet Innovations AB
Karolnska Institutet Science Park AB
Karolinska Institutet University Press AB
Interna mellanhavanden

2018

8 394 082 9 825 943
32 254 621 31 538 496
0
203 734
15 050 415 18 444 765
2 374 579 3 627 947
22 835
115 013
-4 070 307 -5 050 956
54 026 225 58 704 942
Koncernen
2018

2019

Försäljning till
Karolinska Institutat
Karolinska Institutet Housing AB
Karolinska Institutet Information AB
Karolinska Institutet Innovations AB
Karolinska Institutet Science Park AB
Karolinska Institutet University Press AB
Extern nettoomsättning
\NN

Moderbolaget
2018
2019

27 045 902 23 886 266

3 500 001
1 155 851
0
2 223 907
499 674
7 830

3 500 000
1 144 922
2 233
1 634 943
1 355 745
79 272

26 980 323 34 818 676

1 006 819

2 108 828

54 026 225 58 704 942 8 394 082

9 825 943
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Not 5

Leasing (hyresintäkter)
Koncernen
2018
2019

Moderbolaget
2019
2018

Lokaler hyrs ut under operationella leasingavtal och genererar hyresintäkter.
Hyresintäkter (intäktsförda leasingavgifter)
Övrig nettoomsättning

Leasingavtal där företaget är leasegivare:
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal
(hyreskontraktens förfallotidpunkt):
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

23 568 667
30 457 558
54 026 225

22 751 363
35 953 579
58 704 942

8 394 082
8 394 082

9 825 943
9 825 943

4 101 452
0
0
4 101 452

4 037 246
0
0
4 037 246

0
0
0
0

0
0
0
0

Not 6 Övriga intäkter
Koncernen

Nyttjade bidrag
Vinst vid avyttring av inventarier
Övriga intäkter

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

10 362 959
0
84 564
10 447 523

12 708 235
25 000
5 206
12 738 441

779 749
0
0
779 749

2 896 908
0
0
2 896 908

Under 2012 startades idébanker med målsättningen att tillvarata potentiella idéer där upphovspersonerna inte
själva vill vara aktiva och på så sätt öka antalet forskningsresultat som kommersialiseras. Eftersom enskilda
forskare vid universitet och högskolor i Sverige äger rätten till de resultat som uppkommit inom ramen för deras
forskning, i enlighet med det så kallade lärarundantaget, ska holdingbolagen köpa de immateriella rättigheterna
av forskare. Forskningsidéerna ska samlas i idébanker och holdingbolagen ska verka för att resultaten
kommersialiseras och hitta eventuella samarbetspartner.
Kl Holding har sedan 2016 erhållit årliga aktieägartillskott via Karolinska Institutet på 1 000 000 SEK som ska
finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med
villkoren il kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Arbetet med de s.k. idébankerna har fördelats så att Kl Innovations utvärderat inkomna affarsiaer och aktivt
bidragit till extern finansiering för kommersiell utveckling. I de fall där affärsidéerna lett till bolagsbildande har
Kl Holding finansierat kostnader genom att delta i nyemissioner och lämna aktieägartillskott.
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Leasing (hyreskostnader)

Koncernen
2019
2018

Moderbolaget
2019
2018

Lokaler hyrs under operationella leasingavtal och
genererar hyreskostnader.
Hyreskostnader (kostnadsförda leasingavgifter)
Övriga kostnader for hyreslokaler
Leasing av anläggningstillgångar
Övriga direkta och externa kostnader

Leasingavtal där företaget är leasetagare:
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella
leasingavtal (hyreskontaktens förfallotidpunkt):
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

21 530 626
2 101 600

o

0
2 101 600

o

o

17 026 208
40 658 434

21 976 276
2 101 600
11 112
24 653 274
48 742 262

4 000 424
6 102 024

6 336 825
8 438 425

19
45
19
84

17 076 894
32 794 111
26 684 235
76 555 240

1 590 400
6 361 600

2 101 600
0

7 952 000

2 101 600

o

769 247
030 433
662 348
462 028

2 101 600

Not 8 Direkta och övriga externa kostnader fördelade på handel inom koncernen

Moderbolaget
2019
2018
Karolinska Institutet Innovations AB
Karolinska Institutet Science Park AB

183 045
0
183 045

833 841
0
833 841

Not 9 Upplysning om revisorernas arvoden

Koncernen
2019
2018
Revisionsuppdrag:
KPMG AB
Andra uppdrag:
Ernst & Young

Moderbolaget
2019
2018

257 000

387 000

132 000

237 000

257 000

387 000

132 000

0
237 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen, en delårsrapport, styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning samt bolagsstyrningsrapport.
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Not 10 Personal
Koncernen
2019
2018

Moderbolaget
2019
2018

Medelantal anställda
Kvinnor
Män

Löner, ersättningar, in in
Styrelsen och VD:
Styrelsearvoden
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Sociala kostnader
Summa löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

12
8
20

11

1

19

1
2
3

277 500
3 643 158
789 211
4 709 869

505 000
2 676 574
606 151
3 787 725

137 500
1 715 875
275 003
2 128 378

200 000
716 253
112 237
1 028 490

10 404 942
1 843 904
12 248 846

9 580 770
1 920 595
11 501 365

1 264 584
299 055
1 563 639

1 696 904
447 104
2 144 008

5 094 482

4 750 494

1 073 252

1 040 877

22 053 197

20 039 584

4 765 269

4 213 375

8

2
3

Moderbolagets tidigare inhyrde verkställande direktör Anders Flodin ersattes 2018-08-01 av Hans Möller.
Flodin tjänstgör även som verkställande direktör för Kl Housing, För uppdraget som verkställande direktör i Kl
Holding erhöll Flodin genom bolag 800 000 SEK under 2018. Dettaa belopp ingår inte i ovanstående
förteckning.
Not 11 Inventarier
Koncernen
2018
2019
Ingående anskaffningsvärden
Inköp under året
Avyttringar under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets återförda avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Moderbolaget
2019
2018

1 329 995
896 788
0
2 226 783

1 126 798
688 232
-485035
1 329 995

237 592
736 266
0
973 858

153 706
83 886
0
237 592

-747 186
0
-176829
-924015

-1 087 499
485 035
-144722
-747 186

-170 483

-153 706

-16776
-187259

-16777
-170483

1 302 768

582 809

786 599

67 109

Moderbolagets inköp av inventarier 2019, 736 266 SEK, avser möbler som kommer att användas i de lokaler
som koncernen hyr fr o m 2020-01-01. Avskrivningar av dessa påbörjas 2020.
\\\i)
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Not 12 Aktier i koncernföretag
Moderbolaget
2019
2018
Ingående anskaffningsvärde

Företagets namn och säte
Karolinska Institutet Housing AB,
Solna
Karolinska Institutet Information AB,
Solna
Karolinska Institutet Innovations AB,
Solna
Karolinska Institutet Science Park AB,
Solna
Karolinska Institutet Support AB,
Solna
Karolinska Institutet University
Press AB, Solna

500 001
500 001

500 001
500 001
Bokf värde
moderbolaget

Org nr

Antal

Kapitalandel

556485-1367

3 500

100,0%

1

556715-8448

100 000

100,0%

100 000

556528-3909

100

100,0%

100 000

556649-3754

100 000

100,0°A

100 000

556715-8463

100 000

100,0%

100 000

556610-9756

1 000

100,0%

100 000
500 001

Röstandelen motsvarar kapitalandelen.
Uppgifter om eget kapital och resultat utelämnas eftersom företagen finns med i koncernredovisningen.
Not 13 Aktier i intresseföretag
Koncernen
2019
2018
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv genom köp och nyteckningar
Nedskrivningar
Omförs till andra långfristiga värdepappersinnehav
Resultat från andelar i intresseföretag

17 921 600

-12 051 600
-5 796 697
73 303

Moderbolaget
2019
2018

18 048 358 17 859 600
0
145 200
0 -5 879 897
0 -12 051 600
-126758
0
17 921 600
73 303

17 859 600
0
0
0
0
17 859 600

Resultat från andelar i intresseföretag
11 303
-5 808 000
60 000
0
-5 736 697

Återförda nedskrivningar
Nedskrivningar
Utdelningar
Andel av årets resultat
Resultat

Företagets namn och säte

Org nr

Kampavata AB, Stockholm

556690-7431

-99 760
90 000
-26 998
-36 758

0
-5 879 897
60 000
0
-5 819 897

Antal

Kapitalandel

Bokf värde
koncernen

Bokf värde
moderbolaget

30 000

30,0%

73 303
73 303

73 303
73 303

Röstandelen motsvarar kapitalandelen.
Kampavata AB redovisar 2019-12-31 ett eget kapital på 244 344 SEK (447 622) samt ett resultat 2019 på -3
278 SEK (+118 430). Karolinska Development AB har 2019-12-31 omförts till andra långfristiga
värdepappersinnehav.
\\\S\
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Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
2019
2018
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv genom köp och nyteckningar
Förvärv genom aktiebyte
Ovillkorade aktieägartillskott
Villkorade aktieägartillskott
Avyttringar
Återförda nedskrivningar
Nedskrivningar
Omförs från aktier i intresseföretag

Moderbolaget
2019
2018

3 705 332
307 700
0
298 500
0
-324 490
0
-149 988
12 051 600
15 888 654

2 297 499
849 060
493 513
600 000
0
-3 242 107
2 809 067
-101 700
0
3 705 332

2 951 710
807 700
0
298 500
0
-324 490
0
-149 988
12 051 600
15 635 032

1 542 376
1 016 334
326 739
600 000
0
-2 832 039
2 400 000
-101 700
0
2 951 710

4 207 130
-324 490
0
0
-149 988
51 000
3 783 652

1 056 220
-3 242 107
493 513
2 809 067
-101 700
8 750
1 023 743

4 207 130
-324 490
0
0
-149 988
51 000
3 783 652

1 056 220
-2 832 039
326 739
2 400 000
-101 700
8 750
857 970

Resultat från andra värdepapper
Försäljningspris
Anskaffningsvärden återförs
Erhållna aktier via likvidation och byte
Återförda nedskrivningar
Nedskrivningar
Utdelningar
Resultat
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Bokf värde
koncernen

Bokf värde
moder-

Antal

Kapitalandel

Företagets namn och säte

Org nr

Addi Medical AB (f d HIP Health
Innovation Platform AB), Solna
Aggero Medtech AB, Solna

559066-1608
556857-2167

16 500
5 000

7,6%
10,0%

16 500
71 572

16 500

559199-2853
556885-7568
556692-7751
559222-4389
556639-6825
559176-1191
556530-1420
556778-1728
556688-1875
559052-5449
556704-5140

1 500
29
3 750
3 000
1 000
10 972
333

3,0%
2,5%
0,5%
3,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,4%
10,0%
10,0%
0,0%

1 200
0
250 000
300 000

1 200
0
250 000
300 000

166 774
956
400
10 000
505 000
2 256

166 774
956
400
10 000
505 000
2 256

556707-5048

3 630 000

2,1% 12 051 600

12 051 600

556777-9219

25 000

25,0%

28 750

556544-9211
556982-8295

8 500
4 539

0,0%
2,7%

0
417 344

0
417 344

559078-3105
556602-2504
USA
556965-8361

25
33
1 482 350
10 000

5,0%
3,0%
15,0%
0,3%

2 500
3 300
0
5 000

2 500

559124-3919
559013-9282
559120-0612
559098-8191
556635-0558

40
32
15
14
51 000

3,9%
1,3%
3,0%
2,8%
1,8%

556342-0446

808 000

0,5%

bolaget

Analgesia Pharmaceuticals

AGP AB, Stockholm
ApiRays AB, Solna
Attgeno AB, Stockholm
Bactaviva AB, Solna
Clinical Gene Networks AB, Stockholm
Coegin Pharma AB, Lund
Diamyd Medical AB, Stockholm, ser. B
ENCare AB, Stockholm
Handfast AB, Stockholm
HeartRunner Sweden AB, Solna,
InDex Pharmaceuticals AB, Stockholm
Karolinska Development AB, Solna,
1 503 098 ser. A,2 126 902 ser. B
KCIF Fund Management AB, Solna,
ser. B
Medical Robotics i Stockholm AB,
Stockholm
Medituner AB, Stockholm
Mental Health in Mind International AB,
Danderyd
Neoproteomics AB, Stockholm
Neuromics, Inc.
NextCell Pharma AB, Huddinge
NorthernLight Diagnostics AB,
Solna
Optolexia AB, Stockholm
Predictomics AB, Stockholm
Prognostix AB, Sundbyberg,
Swenora Biotech AB, Stockholm, ser. B
Virtual Genetics Laboratory AB,
Stockholm
Konvertibler:
DTS Biosciences, Inc.
löptid t o m 2020-03-31
Optioner:
HepoTherm Holding AB, Strängnäs,
avtal om tilläggsköpeskilling
Prognostix AB, Sundbyberg,
option att teckna aktier vid nyemission

USA

4
100
50
357

300
1 000
150
300
5

500
000
000
002
000

0
5 000
300 500

1 000 000
300 002
5 000

0

0

1

300 000

300 000

1

0
15 888 654

15 635 032

559014-2286
559098-8191

0

Röstandelen motsvarar kapitalandelen, med undantag för Karolinska Development AB, där röstandelen är 9,1%,
KCIF Fund Management AB, där röstandelen är 5,7% och Swenora Biotech AB, där röstandelen är 04%.
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Not 15 Fordringar hos koncernföretag

Koncernen
2019
2018
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet Housing AB
Karolinska Institutet Science Park AB

2 276 302
0
0
2 276 302

2 276 302
0
0
2 276 302

Moderbolaget
2019
2018
364 584
1 382 798
264 344
2 011 726

364 584

o
812 361
1 176 945

Not 16 Årets skattekostnad

Koncernen
2019
2018
Resultat före skatt
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Avyttrade aktier och andelar
Skattemässiga underskottsavdrag
Underskottsavdrag att spara
Resultat andelar intresseföretag
Att betala skatt för
Skatt på årets resultat
Ej aktiverat underskott

Moderbolaget
2019
2018

-2 372 306
1 591 722 -2 439 727 1 679 220
6 184 747
398 615
6 052 428
148 403
-1 811 574
-507 517
-76 000
-8 450
742 775
10 902
-909599
-232 392
-51 183 848 -52 701 782 -51 115 001 -52 701 782
48 542 505 51 183 848 48 487 899 51 115 001
0
26 998
o
0
102 299
2 786
o
0
-21 888

-610

o

o

48 542 505

51 183 848

48 487 899

51 115 001

Not 17 Skulder till koncernföretag

Koncernen
2018
2019
Karolinska Institutet

Karolinska Institutet Housing AB
Karolinska Institutet Information AB
Karolinska Institutet Innovations AB
Karolinska Institutet Science Park AB
Karolinska Institutet Support AB
Karolinska Institutet University Press AB

\t

437 103

o
o
o
o
o
o
437 103

0
0
0
0

o
o
0
0

Moderbolaget
2018
2018
417 724

o
74 449
9 580 602

o
125 250
113 574
10 311 599

0
1 092 710
74 699
10 025 943
0
122 422
232 558
11 548 332
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2020
KPMG AB

Ulf Suijdborg
Auktoriserad revisor

22rEttls2
Till bolagsstämman i Karolinska Institutet Holding AB, org. nr 556525-6053

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Karolinska Institutet Holding AB för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

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 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 och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen 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 felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, 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 misstag,
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.

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 huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om 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 och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 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.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
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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 för Karolinska Institutet Holding AB för år 2019 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.
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.

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.

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.
Solna den 25 mars 2020
KPMG AB

Ulf Sun borg
Auktoriserad revisor
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