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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Karolinska Institutet Innovations AB:s uppdrag är att främja nyttiggörandet av den forskning som
bedrivs vid Karolinska Institutet och därmed öka värdet av den genom att skapa möjligheter till nya
medicinska produkter och tjänster som gynnar både patienter och samhälle.
Kl Innovations förser KI:s studenter och forskare med kompetens och resurser för att identifiera
upptäckter och idéer, utvärdera deras potential att skapa samhällsnytta och finansiellt värde samt
stödja första stegen i deras utveckling mot användare och marknad.
Kl Innovations erbjudande inkluderar stöd och inspiration, uppsökande verksamhet, validering,
inkubation och finansiering.

Flerårsjämrdrelse
2019

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning (kSEK)

15 050

18 445

15 041

14 055

22 319

Rörelseresultat (kSEK)

1 698
2 047
15 571

2 942
3 419
17 607

601

1 790
2 013

5 296
5 558

17 287

13%
57
3

11%
67
9

13 377
15%
66

54

58

96%
94%
12
9

82%
84%
12
1

64%

15
63
74%

80%
13
9

92%
11
2

89

143
65

178

168

72

66

Resultat efter finansiella poster (kSEK)
Balansomslutning (kSEK)
Soliditet
Antal inkomna affärsidéer
varav bolag
varav projekt
andel från Kl av totalt inflöde
andel från Kl av projektinflöde
Antal patentansökningar
Antal nya bolag som startats
Antal i&rådgivningsärenden
Antal aktiva projekt

78

926
16 618
12%
74
15
59

11%
78

3
63
91%
94%
10
2
150
55

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång

100 000

Bundna Balanserat
resultat
reserver

Årets
resultat

1 825 695

51 096

51 096

-51 096

20 000

Disposition enligt beslut vid årsstämma

-9 207

Årets resultat
100 000
Aktiekapitalet består av 100 aktier med kvotvärde 1 000 SEK.

20 000

1 876 791

-9 207
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Ägarförhållanden
Bolaget är helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB, Solna, org nr 556525-6053. Kl
Holding är helägt av svenska staten via Karolinska Institutet, org nr 202100-2973.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under år 2019 har K1 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 så väl
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) affärsidéer 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 uppgår 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. Kl 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 Kl Innovations investerat i två bolag med koppling till
Kl Innovations START eller DRIVE program; Bactaviva AB och DTS Biosciences Inc.

Förväntad framtida utveckling
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 inspirationstillfällen 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.
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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.
Samverkan och samarbeten
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 2018-2019 totalt 7,74 MSEK för validering för tillämpning (VFT och
VFT+) av affårsi&er drivna av uppfinnare och bolag. Kl Innovations utförde även uppdrag kopplade
till de strategiska samarbetena med BIT 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.

Hållbarhetsredovisning
2017-09-28 fastställdes Kl Holdings 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 (GM).
Kl Holdings policyer skall även tillämpas av dess dotterbolag. 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.

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

1 876 791
-9 207
1 867 584

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen behandlas enligt följande:

\g)

Balanseras i ny räkning
SEK

1 867 584
1 867 584
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av inventarier
Övriga rörelsekostnader

Not

2019.01.01
2019.12.31
(SEK)

2018.01.01
2018.12.31
(SEK)

4
5

15 050 415
9 662 312
24 712 727

18 444 765
9 836 327
28 281 092

6, 7, 8
9
10

-7 810 914
-13 737 617
-123 418
-1 342 499
-23 014 448

-12 001 820
-12 261 516
-97 435
-978 414
-25 339 185

1 698 279

2 941 907

83 200
265 737
-586
348 351

-9 760
165 773
322 732
-2016
476 729

2 046 630

3 418 636

-2 055 837

-3 367 540

-9 207

51 096

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från andra långfristiga värdepappersinnehav
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

11
12

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt
Årets skattekostnad
ÅRETS RESULTAT

14

0
-9207

51 096
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BALANSRÄKNING
Not

2019.12.31
(SEK)

2018.12.31
(SEK)

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

10

396 229

389 739

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

11
12

0
253 622
253 622

62 000
753 622
815 622

649 851

1 205 361

603 512
10 726 436
390 137
42 925
1 970 462
13 733 472

574 612
11 171 777
720 317
91 549
1 956 733
14 514 988

1 187 916

1 886 724

Summa omsättningstillgångar

14 921 388

16 401 712

SUMMA TILLGÅNGAR

15 571 239

17 607 073

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

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

Kassa och bank

13
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BALANSRÄKNING
Not

2019.12.31
(SEK)

2018.12.31
(SEK)

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

1 876 791
-9 207
1 867 584

1 825 695
51 096
1 876 791

1 987 584

1 996 791

1 063 848
19 379
685 175
11 815 253
13 583 655

1 373 242
0
370 460
13 866 580
15 610 282

Summa skulder

13 583 655

15 610 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 571 239

17 607 073

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

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Skulder

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

15
16
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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 (I(3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år förutom att bolaget
inte längre särredovisar utvecklings- och externa kostnader.
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.
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.
Skattemässiga underskottsavdrag har inte åsatts något värde, då det inte anses sannolikt att verksamheterna kommer att
generera skattepliktiga resultat framöver.
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.
Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

2019

2018

Inga
Inga

Inga
Inga

2019

2018

14 480 300
183 045
387 070
15 050 415

11 240 600
833 841
6 370 324
18 444 765

2019

2018

9 583 210
79 102
9 662 312

9 811 327
25 000
9 836 327

UPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Not 4 Nettoomsättning fördelad på handel inom koncernen

Försäljning till
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet Holding AB
Extern nettoomsättning

Not 5 övriga intäkter

Nyttjade bidrag övriga
Övriga intäkter

4
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Not 6 Övriga externa kostnader fördelade på handel inom koncernen
2019
Karolinska Institutet Holding AB
Övriga externa kostnader

2018

2 223 907
1 634 943
5 587 007 10 366 877
7 810 914 12 001 820

Not 7 Leasing (hyreskostnader)
2019

2018

950 000

800 000

0
0
0
0

0
0
0
0

2019

2018

55 000

63 000

0
55 000

28 780

Lokaler hyrs under operationella leasingavtal och genererar hyreskostnader.
Hyreskostnader
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

Not 8 Upplysning om revisorns arvode
Revisionsuppdrag:
KPMG AB
Andra uppdrag:
Emst & Young

91 780

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen, en delårsrapport, styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning samt bolagsstymingsrapport.
Not 9

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Löner, ersättningar, ni in
Styrelsen och VD:
Styrelsearvoden
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

2019

2018

7
4
11

5
5
10

60 000
1 205 634
383 734
1 649 368

108 000
1 163 294
379 128
1 650 422

7 121 835
1 379 297
8 501 132

6 074 363
1 348 736
7 423 099

3 086 542

2 761 077

13 237 042

11 834 598

VD har rätt till 6 månaders uppsägningstid med full lön. Vid uppsägning från bolagets sida har VD även rätt till
pensionsförmåner under denna tid samt ett avgångsverderlag motsvarande 6 månader. Pension beräknas ej på
avgångsvederlaget.
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Not 10 Inventarier
2019

2018

512 004
129 908
0
641 912

458 758
487 174
-433 928
512 004

-122 265
0
-123418
-245 683

-458 758
433 928
-97 435
-122 265

396 229

389 739

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 797 574
-1 797 574
0

1 797 574
0
1 797 574

Ingående nedskrivningar
Årets återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 735 574
1 735 574
0
0

-1 635 814
0
-99 760
-1 735 574

0

62 000

0
145 200
-1 797 574
1 735 574
0
83 200

90 000
0
0
0
-99 760
-9 760

Ingående anskaffningsvärden
Inköp under året
Avyttringar under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets återförda avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Not 11 Aktier i intresseföretag

Utgående redovisat värde
Resultat från andelar i intresseföretag
Utdelningar
Försäljningspris
Anskaffningsvärden återförs
Årets återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Resultat
Företagets namn och säte

0=

Kampavata AB, Stockholm

556690-7431

Röstandelen mostvarar kapitalandelen.

Antal

Kapitalandel

Bokfört
värde

30 000

30,0%

62 000
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Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv genom utnytjande av option
Villkorade aktieägartillskott
Avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2019

2018

753 622
5 000
0
-505 000
253 622

1 164 190

0
0

-409 067
409 067

253 622

753 622

505 000
-505 000
0
0

167 274
-410 568
409 067
165 773

166 774
-577 342
753 622

Resultat från andra långfristiga värdepappersinnehav
Försälj ninigspris
Anskaffningsvärden återförs
Nedskrivningar återförs
Resultat
Företagets namn och säte

Org nr

Antal

Kapitalandel

Bokfört
värde

Aggero Medtech AB, Solna
KCIF Fund Management AB, Solna,
ser. B
Neoproteomics AB, Stockholm
Predictomics AB, Stockholm

556857-2167

5 000

10,0%

71 572

556777-9219
556602-2504
559120-0612

25 000
33
15

25,0%
3,0%
3,0%

28 750
3 300
150 000
253 622

Röstandelen mostvarar kapitalandelen, med undantag för KCIF Fund Management AB, där röstandelen är 5,7%.
Not 13 Fordringar hos koncernföretag

Karolinska Institutet
Karolinska Institutet Holding AB

2019

2018

1 145 834
9 580 602
10 726 436

1 145 834
10 025 943
11 171 777

2019

2018

Not 14 Årets skattekostnad

Resultat före skatt
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Avyttrade aktier och andelar
Skattemässiga underskottsavdrag
Att betala skatt för

-9 207
51 096
92 407
204 677
-1 735 574
-499 067
243 294
1 652 374
00
0
0

Skatt på årets resultat
Not 15 Skulder till koncernföretag

Karolinska Institutet

2019

2018

19 379

0
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019

2018

Ingående förutbetalda bidragsintäkter
Erhållna bidrag under året
Återbetalda bidrag under året
Nyttjade bidrag under året
Valutakursdifferens
Upplupna bidragsintäkter redovisade som tillgång
Utgående förutbetalda bidragsintäkter

8 065 895
8 665 070
-19702
-9 583 211
6 825
845 181
7 980 058

10 171 344
7 828 000
-106462
-9 811 327
15 340

Förutbetalda intäkter som ingår i nettoomsättning

0

900 000

3 835 465

4 869 685

11 815 523

13 866 580

Upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Solna den 18 mars 2020

Annika Andersson
ordförande

Lilian Wikström
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2020
KPMG AB

Ulf S ndborg
Auktoriserad revisor

8 096 895
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Till bolagsstämman i Karolinska Institutet Innovations AB, org. nr 556528-3909

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Karolinska Institutet Innovations AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen 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.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen 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.
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, 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.

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. 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. 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, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Karolinska
Institutet Innovations 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.
\1\4‘
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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 Karolinska Institutet Innovations AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 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 verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
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

1,41
Ulf Sundb rg
Auktoriserad revisor
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