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Styrelsen och verkställande direktören för Lipum AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar, t ex
ledgångsreumatism. Utveckling bygger på mycket lovande resultat från preklinisk forskning, exempelvis i
väletablerade djurmodeller för inflammatorisk artrit. Det blivande läkemedlet är en antikropp riktad mot en
ny och unik målmolekyl, proteinet Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL). Lipums antikropp (SOL-116) har en
annan verkningsmekanism än de läkemedel som används idag och bedöms därför ha stor potential på en
marknad värd minst hundra miljarder kronor per år.

Företaget har sitt säte i Umeå.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Med anledning av Covid-19 pandemin beslöt styrelsen den 18 mars att ändra Bolagets övergripande
utvecklingsplan med i det korta perspektivet ökat fokus på värdeskapande pre-kliniskt arbete och
senareläggning av mer kostsamma aktiviteter som toxikologiska studier och cGMP produktion av
SOL-116 för kliniska prövningar. De direkta förseningarna visade sig dock bli mindre än vad som
befarades.
Bolagets utvecklingsarbete fokuserades på att ytterligare dokumentera egenskaperna hos vår
läkemedelskandidat SOL-116 inför inlämning av en så kallad PCT patentansökan samt planering av
toxikologi- och säkerhetsstudier. Parallellt med detta pågick utvecklingen av en produktionsmetod av
SOL-116 hos vår partner Abzena Inc. i San Diego, vilket vid årets slut innebar att antikroppen kunde
produceras i 200 liters reaktorvolym. Därmed tillgodosågs den substansmängd av SOL-116 som
behövdes för att kunna starta toxikologi- och säkerhetsstudier vid årsskiftet. Detta arbete kommer att
utföras av vår partner Charles River Laboratories. Det prekliniska arbetet med att öka kunskapen kring
verkningsmekanismen fortgick och under året formulerades en mer detaljerad klinisk utvecklingsplan inför
kommande kliniska studier.
Med stöd från Europeiska unionens program för forskning och innovation fortgick bolagets Horizon 2020
projekt. Stödet är på 2,2 miljoner Euro och under året lämnades projektredovisningar vid fyra tillfällen och
den omfattande slutredovisningen beräknas vara komplett inlämnad och godkänd under första kvartalet
2021. Projektet startade den 1 november 2019 och löpte under 25 månader till den 30 november 2020
efter att ha förlängts fyra månader på grund av den pågående pandemin.
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Under maj 2020 avslutades en nyemission som inbringade ca åtta miljoner kronor och antalet aktieägare
ökade från 43 till 49 stycken. I anknytning till emissionen tog Bolaget ett konvertibellån om två miljoner
kronor från Norrlandsfonden, vilket formellt bekräftades vid en extra bolagsstämma den 28 augusti. Vid
ytterligare en extra stämma den 29 december beslutades att ändra bolagsordningen och öka Bolagets
aktiekapital för att ombilda Lipum till ett publikt bolag och därmed möjliggöra en notering av Bolagets
aktier. Under hösten utsågs Magnus Lagerberg vid PricewaterhouseCoopers till ny revisor med anledning
av att föregångaren valde att lämna yrket.
Arbetet med att utveckla Bolaget fortgick och i mars tillträdde Dr Kristian Sandberg som ny
styrelseledamot. Under våren flyttade huvudkontoret in i nya lokaler inom Uminova Science Park i Umeå.
Trots den pågående pandemin kunde såväl Lipums vetenskapliga råd samlas till årlig workshop som
aktieägarmöte hållas, men i båda fallen digitalt. Styrelsen hade femton protokollförda sammanträden.
Lipum deltog med främst digitala företagspresentationer, såväl nationellt som internationellt, vid tio olika
tillfällen i syfte att skapa kontakt med potentiella partners och investerare.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av januari utsågs Marina Norberg till Chief Financial Officer (CFO) och Lipum kontrakterade G&W
Fondkommission i Stockholm att bistå under en planerad notering vid Nasdaq First North i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)

2020

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

2019

2018

2017

2016

15

51

0

43

201

-21 098

-9 316

-2 418

-2 285

-597

10 088

17 544

9 147

3 000

1 967

32

90

2

85

94

Balansomslutning
Soliditet (%)

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Nyemission

Aktie-

Överkurs-

Balanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

207 500

30 382 500

-5 404 739

-9 316 285

28 249

7 881 527

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

9 316 285

546 215
235 749

38 810 242

0
546 215

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

15 868 976
7 909 776

-9 316 285

Konvertibelt skuldebrev

Totalt

-14 721 024

-21 097 663

-21 097 663

-21 097 663

3 227 304
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

15 661 476
8 427 742
-21 097 663
2 991 555

2 991 555

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

14 803

51 181

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

11 707 752

9 643 145

11 722 555

9 694 326

-27 888 554

-15 412 654

-3 857 275

-3 400 355

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

3

-1 034 639

-197 569

-32 780 468

-19 010 578

-21 057 913

-9 316 252

-39 750

-33

Resultat efter finansiella poster

-21 097 663

-9 316 285

Resultat före skatt

-21 097 663

-9 316 285

Årets resultat

-21 097 663

-9 316 285

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

0

16 410

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

401 157

1 047 705

5 247 114

1 125 865

5 648 271

2 189 980

4 440 095

15 354 224

Summa omsättningstillgångar

10 088 366

17 544 204

SUMMA TILLGÅNGAR

10 088 366

17 544 204
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Not

2020-12-31

2019-12-31

235 749

207 500

38 810 242

30 382 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust

-14 721 024

-5 404 739

Årets resultat

-21 097 663

-9 316 285

Summa eget kapital

2 991 555

15 661 476

3 227 304

15 868 976

1 476 466

0

652 705

882 339

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

4

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

181 598

76 984

Övriga skulder

217 293

514 681

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 333 000

201 224

Summa kortfristiga skulder

5 384 596

1 675 228

10 088 366

17 544 204

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Byte av redovisningsprincip
Bolaget har bytt från redovisning enligt BFNAR 2016:10 (K2) till redovisning enligt BFNAR 2012:1 (K3).
Bytet av redovisningsprinciper har inte föranlett någon omräkning av de ingående balanserna.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som
är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material
levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i
kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3).
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Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2020

2019

Övriga rörelseintäkter
Vinnova
EU H2020

338 948
11 448 135

Övrigt

9 299 102
5 095

11 448 135

9 643 145
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Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2020

2019

4

4

Not 4 Konvertibelt skuldebrev
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare
Norrlandsfonden Konvertibel

Räntesats
%

Lånebelopp
2020-12-31

3%

1 476 466
1 476 466

Kortfristig del av långfristig skuld

0

Konvertibelt skuldebrev med nominellt belopp om 2 000 000 kr. Enligt redovisningen i K3 så redovisas för
2020-12-31, 1 476 466 kr som upplupet anskaffningsvärde på lånet.

Umeå 2020-01-29

Ulf Björklund

Olle Hernell

Ordförande

Lennart Lundberg

Kristian Sandberg

Einar Pontén
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings PriceWaterHouseCoopers AB
Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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