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ÅRET I KORTHET
ÖKAD NETTOOMSÄTTNING

NYTT UTVECKLINGSCENTER

ÖKAT ANTAL MEDARBETARE

NY TEKNOLOGI

ÖKAT ANTAL EXPORTLÄNDER

NYTT FORSKNINGSSAMARBETE

Företagets nettoomsättning har på ett år ökat från 3,6 miljoner SEK till 13,2 miljoner SEK, vilket motsvarar en ökning
på 265%

I takt med att företaget och dess verksamhet växer har också antalet medarbetare utökats. I nuläget har CELLINK 24
anställda, att jämföra med 12 anställda för ett år sedan.

CELLINK exporterar idag varor till 35 länder. För ett år sedan var samma siffra 25 länder, vilket är en markant ökning
och en positiv utveckling.

Under året har ett nytt utvecklingscenter etablerats i USA.
Detta är tänkt att gagna bolagets utveckling och försäljning
och ligger i Cambridge, Massachusetts.

Bolaget har under året lanserat sin mest avancerade 3D
bioskrivare hittills. Den går under namnet BIO X och har tagits emot av marknaden med stor entusiasm.

För att ytterligare föra branschen i rätt riktning har ett nytt
forskningssamarbete upprättats. Ett spännande kliv framåt,
denna gång med Massachusetts Institute of Technology,
även känt som MIT.

BESKRIVNING AV BOLAGET
CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade
forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och
som kan användas för läkemedelsutveckling, kosmetikatester och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta
mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas
i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Bolaget lanserade
nyligen sin tredje 3D-Bioskrivare, BIO X som riktar sig mot avancerad användning. Idag använder sig hundratals labb världen
över av bolagets skrivare och bläck.
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VD HAR ORDET

D

et är med glädje och stolthet som CELLINK
avslutar första året som publikt bolag med
kraftig tillväxt, framgångsrik produktutveckling, och positivt finansiellt resultat. Under
året har försäljningen ökat markant och
resulterat i en nettoomsättning på 13,18 MSEK och totala
rörelseintäkter på 21,46 MSEK. Bolagets nettoomsättning
har vuxit med 265% sedan förra räkenskapsåret. Det fjärde
kvartalet uppvisade den högsta orderingången någonsin
och bolagets orderstock har vuxit rejält och är mångdubbelt större än vad den var vid ingången av räkenskapsåret.
När jag summerar det första året som publikt bolag ser
jag ett flertal områden där CELLINK har presterat utomordentligt. Det första, och viktigaste, är det fantastiska
samarbetet vi har haft internt i teamet och den positiva
energin vi har skapat med hjälp av vår företagskultur. Vi har
etablerat en kultur som möjliggör högsta möjliga prestation
kopplat till maximal kreativitet, vilket har resulterat i ett
innovativt produktutbud som tar kundernas forskning till
helt nya nivåer. Det andra är det positiva finansiella resultatet där vi har lyckats visa lönsamhet efter bara 21 månader som bolag. Det är tack vare vårt intensiva säljarbete,
eleganta produktutbud, samt fokus och ihärdighet som
vi visar en total tillväxt på 265% jämfört med föregående
räkenskapsår. Utöver ett fantastiskt arbete av bolagets
samtliga anställda så har den närvarande styrelsen jobbat
tätt med bolaget och hjälpt till att driva CELLINK framåt.
CELLINK blickar nu in i framtiden på den medicinska
forskningsvärlden och hur framtagandet av läkemedel
och kosmetikaprodukter sker globalt. Vi ser en spännande
utveckling runt om i världen där fler och fler företag letar
efter bättre och mer relevanta testplattformer för sina
produkter och där mänskliga vävnader kan användas för
att ge företag en ledande position jämtemot konkurrenter.
Vi ser också att bristen på mänsklig vävnad och relevanta
testplattformar är enormt.
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vi en mycket god tillväxt framöver. Vi ser just nu att tillväxten är starkast på den amerikanska och asiatiska marknaden, där 39% respektive 30% av försäljningen sker. Vi har
fått bekräftat att bolagets produkter redan idag används
aktivt inom cancerforskning, dermatologiforskning och
biomaterialforskning och vi satsar starkt på att fortsätta
ha en ledande roll inom dessa områden. CELLINK står just
nu inför en mycket spännande fas där vi ser en markant
ökning av företagskunder med stort intresse för CELLINKs
teknologiplattform. Dessa kunder inkluderar läkemedelsoch kosmetikaföretag där CELLINKs teknologi kan användas för interna applikationer inom produktutveckling.

Bolagets position på den globala marknaden har förstärkts
tack vare nya produkter, effektivt arbete av det globala
kontoret och en utökning av produktionskapaciteten.
CELLINK står idag inför en mycket spännande fas med validering av ett flertal applikationsområden, växande global
marknad och realisering av bolagets tillväxtstrategi.

Utveckling
CELLINK fortsätter sin intensiva rekrytering av personal
inom mjukvaruutveckling och produktion för att kunna
fortsätta erbjuda kunder högsta kvalitet, användarvänlighet och kortare ledtider. CELLINKs produkter anses vara
de mest innovativa inom industrin och det är tack vare ett
hårt arbetande och innovativt team av utvecklare som vi
kan ligga i framkanten av innovativa produkterbjudanden.
Under kvartalet har CELLINK påbörjat en spännande fas
inom machine learning vilket kommer hjälpa kunderna att
förbättra kvaliteten av de printade vävnaderna och även
göra systemen ännu mer användarvänliga.

Försäljning
Efterfrågan för CELLINKs produkter ökar på en global basis
och med ett flertal nya, spännande forskningsområden ser

På det amerikanska kontoret i Cambridge, MA fortsätter
en stark kundcentrerad marknadsutveckling och med
hjälp av den lokala närvaron kan bolaget bjuda in ledande
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”Det är tack vare vårt intensiva säljarbete, eleganta
produktutbud, samt fokus och ihärdighet som vi visar en
total tillväxt på 265% jämfört med
föregående räkenskapsår.
universitet och forskare på workshops och utvecklingsprojekt, vilket leder till ökad försäljning och
produktanvändning hos ledande forskningsinstitutioner. Under fjärde kvartalet inledde CELLINK AB
ett samarbetsavtal med professor Robert S. Langers
laboratorium vid Massachusetts Institute of Technology. Labbet är erkänt som det största biomedicinska laboratoriet i världen med över 100 forskare.
Samarbetet är inledningsvis i ett år och innefattar
flera olika forskningsprojekt såsom hjärtklaffutveckling och diabetesforskning.
Under årets sista kvartal hade CELLINK också sitt
första möte med bolagets Advisory Board i Boston.
Under mötet träffades de experter som ingår i den
rådgivande gruppen tillsammans med CELLINKs
management team och styrelseordförande för att
vidareformulera utvecklingsstrategin framöver.
Resultatet av mötet var att företaget skall fokusera
på ett par applikationsområden och intensifiera
valideringsprocesserna för samtliga applikationsområden.
Expansionsarbetet
CELLINK har under det fjärde kvartalet säkrat ytterligare en facilitet för produktion och utveckling.
Den nya faciliteten kommer erbjuda mångdubbelt
högre produktionskapacitet, vilket kommer att underlätta uppskalningen. Denna expansion kommer
hjälpa CELLINK att förkorta ledtider vilket i sin tur
kommer underlätta försäljningsarbetet.
Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till
alla er som stöttar oss på denna fantastiska resa,
delägare, investerare, m.fl., samt de som uppmärksammat oss genom olika priser och utmärkelser. Ett
varmt tack också till hela CELLINK-teamet för det
resultatrika arbetet, och styrelsen som stöttat och
lett bolaget genom sitt första år som noterat bolag!

Göteborg, den 19 oktober 2017
Erik Gatenholm

HELÅR SEPTEMBER
2016 - AUGUSTI 2017
Antalet anställda har under året
dubblerats till 24 medarbetare.

Årets nettoomsättningstillväxt mot föregående räkenskapsår (7 månader) uppgick till 265 %. Bolagets produkter
har under året nått ut till flertalet nya marknader och finns
nu på 35 marknader och på hundratals labb på universitet,
kosmetikabolag och läkemedelsbolag.
Rörelsens nettoomsättning för verksamhetsåret uppgick
till 13 188 kSEK. Bolaget intäkter uppgick till 21 458 kSEK
varav 2 696 kSEK är hänförliga till bidragsfinansierade projekt, 3 609 kSEK till aktiverat arbete för egen räkning och
1 965 kSEK till förändringar av varulager. Största marknaden för helåret var USA, följt av Asien, Europa och övriga
världen. Kostnaden för råvaror och förnödenheter uppgick
till -6 158 kSEK. Rörelseresultatet blev -23 kSEK och resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 137k kSEK.
Under verksamhetsåret genomförde bolaget tre nyemissioner, en riktad emission om 7 MSEK, en spridningsemission om 23 MSEK i samband med noteringen och en riktad
emission om 30 MSEK. Emissionerna stärker bolagets
kassa och förbereder bolaget för ökad expansion och
potentiella strategiska förvärv. Bolagets finansiella status
är nu mycket god. Efter räkenskapsåretsutgång har bolaget
genomfört en riktad nyemssion till Handelsbanken Fonder
om 30 MSEK som ytterligare stärker kassan.
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Bolaget har under året satsat stort på utveckling av nya
Biobläck och Bioprintrar vilket har resulterat i att aktiverade utvecklingskostnader nu överstiger 10 MSEK. Bolaget
är fortfarande väldigt ungt och dess marknad är i sin linda,
vilket gör att bolaget även framledes kommer att satsa på
utvecklingsprojekt för att stärka sin framtida position på
marknaden.
Antalet anställda har under året dubblerats till 24 medarbetare. Bolaget hade vid årets utgång 21 anställda i Sverige
och 3 i USA genom dotterbolaget CELLINK LLC. CELLINK
AB upprättar i dagsläget inte en koncernredovisning med
anledning av att bolaget inte är ett så kallat större bolag.
Dotterbolaget ombesörjer försäljningen mot den amerikanska marknaden sedan mars 2017. CELLINK AB har under
året sålt varor för cirka 3 MSEK till CELLINK LLC som
sedan säljer vidare varor med en mindre marginal direkt till
kund. CELLINK LLC håller inget lager.
Kassaflödet från den löpande verksamheten under verksamhetsåret uppgick till -179 kSEK och det totala kassaflödet för året var 41 563 kSEK. Bolaget hade 44 618 kSEK i
likvida medel vid årets utgång.

1

2

4

3

CELLINKS år i bilder:
1.
2.

3.
4.

Erik Gatenholm (VD) tar emot Anders Wall Exceptional
Entrepreneurship Award 2017
Medarbetare på CELLINK är uppe på scen för att ta emot
Nordic Startup Award Best Healthcare/Lifestyle Startup in
the Nordics 2017
Erik Gatenholm och Hector Martinez (CTO) tar emot Arvid
Carlsson Award
CELLINK genomförde under året en lyckad börsnotering på
Nasdaq First North.

CELLINK.COM

05

BIO X
NYHET

CELLINK lanserade under
året en ny Bioskrivare som
ökat intresset för bolagets
produkter ytterligare.
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Under året släppte bolaget en ny mer
avancerad 3D-Bioskrivare, de första
enheterna nådde sina kunder under
sommaren 2017 och gensvaret har
varit fantastiskt!

Brett materialutbud
Oavsett om det är vävnader som hjärta,
hud, brosk eller ben, har användaren
full frihet vid valet av biomaterial för
deras vävnadstillämpningar.

BIO X är designad för att vara den
mest användarvänliga och flexibla
3D-Bioskrivaren i världen, vilket
ger användaren en oöverträffad
Bioprining-upplevelse. Den inbyggda
funktionaliteten tillsammans med den
nya BIO X-programvaran som hanteras
via den stora pekskärmen minskar
inlärningskurvan, ökar effektiviteten och ser till att forskaren får de
resultat de vill ha. BIO X är den nya
go-to bioprintern för life science
företag, forskare och innovatörer runt
om i världen. BIO X är utvecklad för
att vara den mest användarvänliga
3D-Bioprintern på marknaden och en
helt fristående produkt.

Användarcentrerad design
Navigera den integrerade och lättanvända BIO X-programvaran genom
en 7-tums pekskärmskärm, utformad
för att hjälpa användaren och underlätta processen.

Bioprintad vävnad kan användas i
utveckling av läkemedel, kosmetika och
implantat. Vävnaden kan användas
för att testa nya potentiella behandlingar och utvärdera effekten i mycket
tidiga stadier. Nya läkemedel och
behandlingar kommer potentiellt att
nå kliniska prövningar snabbare med
ett minskat antal misslyckanden och
kortare utvecklingstid.

Intelligenta skrivhuvuden
Intelligenta skrivhuvuden med ett
brett utbud av funktioner, vilket gör
det möjligt att bioprinta ett brett
utbud av biomaterial och celler med
minimal ansträngning.
Allt i en enhet
Med sin integrerade lufttillförsel,
kylsystem, kompressor, pekskärm och
WiFi-anslutning är BIO X en komplett
fristående enhet. BIO X har ett litet
labbfotavtryck, samtidigt som det
innehåller allt du behöver.
Renare än någonsin tidigare
Vår patenterade och nyutvecklade
Clean Chamber Technology ger dig
en aseptisk utskriftskammare tack
vare det filtrerade positiva lufttrycket
inuti kammaren. Med dubbla fläktar,
H14 HEPA-filter och UV-C-bakteriedödande kontroll förblir din sterilitet
kompromisslös.

Med sin integrerade lufttillförsel, kylsystem,
kompressor, pekskärm och WiFi-anslutning är
BIO X en komplett fristående enhet.

CELLINK.COM
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget ska vara verksamt inom 3D-Bioprinting. Bolaget
ämnar utveckla, producera och sälja biologiskt bläck, 3DBioskrivare ämnade för utskrift av 3D cellkulturer, samt
tillhörande utrustning och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ämnar även förvalta dotterbolag och äga fast, lös
och intellektuell egendom inom Bioprinting och närliggande områden. Bolaget har sitt säte i Göteborg och bedriver
delar av sin verksamhet från sina lokaler på Arvid Wallgrens
backe 20 i Göteborg. Denna rapport är ingen koncernredovisning utan redovisar enbart CELLINK ABs verksamhet.
Verksamheten i dotterbolaget CELLINK LLC skulle påverkat redovisningen i ringa omfattning.
Balansdagen för rapporten är 2017-08-31 och räkenskapsåret omfattar perioden 2016-09-01 - 2017-08-31.
Ägarförhållanden
Bolaget är noterat på den oreglerade handelsplatsen Nasdaq First North. Bolaget har cirka 2 000 aktieägare, cirka
90 % av aktierna kontrolleras av bolagets 10 största ägare.
Bolagets 5 största ägare (kapital) är, Erik Gatenholm 36,84 %,
Hector Martinez 24,45%, Fore C Investment Holding AB
9,58%, Handelsbanken fonder 5,06% samt Carl Bennet AB
3,75% av kapitalet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I november 2016 noterades bolaget på Nasdaq First North
efter två lyckade nyemissioner, en riktad nyemission om
7 mkr och en spridningsemission om 23 MSEK. I juli 2017
genomfördes ytterligare en nyemission för att förbereda
bolaget ekonomiskt för expansion och strategiska förvärv. Totalt har bolaget tillförts cirka 57 MSEK. Under
verksamhetsåret har dotterbolaget CELLINK LLC tagit
över försäljningen mot den amerikanska marknaden. När
en inköpsorder från en kund i USA kommer in så köper
CELLINK LLC produkter direkt från CELLINK AB med
en marknadsmässig rabatt. Under året har även flertalet
distributionsavtal ingåtts i Asien, Australien samt Europa.
Avtalen förväntas förbättra den lokala supporten och öka
omsättningen under 2018. Bolaget lanserade under 2017
även en ny mer avancerad 3D-Bioskrivare som tagits emot
mycket positivt av marknaden.
Utveckling av verksamhet, ställning och resultat
Bolaget har under räkenskapsåret vuxit i hög takt, både i
försäljning, kostnader och personalstyrka. Omsättningen
har ökat med 265% mot föregående räkenskapsår, dock
var föregående räkenskapsår enbart dryga 7 månader.
Omsättningsökningen är hänförlig till större personalresurser vilket möjliggjort fler marknadsinsatser och snabbare
produktion. Bolaget finansiella ställning är mycket god
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och bolagets balansomslutning och eget kapital har ökat
markant tack vare de genomförda nyemissionerna. Resultatet har vänt från negativt föregående år till positivt i år,
föregående års resultat var dock tyngt av en nedskrivning
av värdet av CELLINK LLC.
(kSEK)
Nettoomsättning

2016/2017

2016

13 188

3 618

Rörelseresultat

-23

- 255

Resultat efter finansiella poster

137

-852

Balansomslutning

69 215

8 034

Soliditet (1)

86.8 %

28,8 %

Avkastning på eget kapital (2)

0,3 %

-

Avkastning på totalt kapital (3)

0,2 %

-

16

7

Medelantal anställda

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital
avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten
skatteskuld.
(2)
Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital
(3)
(Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) /
Genomsnittlig balansomslutning
(1)

Investeringar och Finansiering
Totalt har bolaget under räkenskapsåret investerat 12 963
kSEK i immateriella anläggningstillgångar, fördelade på utveckling av biobläck och bioskrivare. Överskottslikviditeten
från genomförda nyemissioner har placerats i kortfristiga
värdepapper, vid årets utgång var 34 556 kSEK placerade
i kortfristiga värdepapper. Under räkenskapsåret tillfördes
bolaget 57 577 kSEK i eget kapital genom nyemissioner.
Andra viktiga förhållanden		
Genom att dotterbolaget CELLINK LLC ombesörjer
försäljningen mot den amerikanska marknaden och köper
produkterna från CELLINK AB med en marknadsmässig
rabatt hade en koncernredovisning visat en något högre
nettoomsättning men något lägre resultat på grund av
uppstartskostnader i dotterbolaget. Målsättningen är
att dotterbolaget ska göra ett marknadsmässigt resultat
genom den provision/rabatt företaget erhåller i funktion
av distributör. Viss utveckling sker även i CELLINK LLC på
uppdrag från CELLINK AB, för dessa uppdrag fakturerar
CELLINK LLC kostnaden plus en marknadsmässig marginal.

Resultatdisposition		
Förslag till dispositioner beträffande vinst (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande fria medel (SEK)
Överkursfond

60 019 344

Balanserat resultat

-11 414 325

Årets resultat

154 960
48 759 979

Styrelsen föreslår att att de fria medlen om
48 759 979 SEK överförs i ny räkning.
i ny räkning balanseras

48 759 979 SEK
48 759 979 SEK

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkning, rapport över
förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys samt noter.
Alla belopp uttrycks i (kSEK) tusentals svenska kronor där
ej annat anges.

CELLINK.COM
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RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING (kSEK)

Not

2016-09-01
-2017-08-31
(12 mån)

2016-01-27
-2016-08-31
(7 mån)

13 188

3 618

1 965

-

Rörelsens intäkter, lagerförändringar, mm.
Nettoomsättning

3

Förändring av varulager
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

3 609

-

2 696

135

21 458

3 753

-6 158

-1 317

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

-6 255

-1 469

-8 211

-1 137

-415

-

-441

-84

-23

-255

7

304

2

0

-585

8

-144

-12

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

137

-852

Resultat före skatt

137

-852

18

-

155

-852

Personalkostnader

5

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

6

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Periodens skatt
PERIODENS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
(kSEK)

Not

2017-08-31

2016-08-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

10

10 563

-

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

11

3 894

1 858

14 457

1 858

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet

12

50

-

Inventarier, verktyg och installationer

13

159

74

209

74

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

14

1 273

1 273

Uppskjuten skattefordran

9

847

-

2 120

1 273

16 786

3 205

2 315

350

2 315

350

Kundfordringar

3 787

967

Övriga fordringar

1 000

132

709

323

5 496

1 423

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

34 556

-

10 062

3 056

44 618

3 056

Summa omsättningstillgångar

52 429

4 829

SUMMA TILLGÅNGAR

69 215

8 034

Kassa och bank
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BALANSRÄKNING - forts.
Not

2017-08-31

2016-08-31

724

50

-

7

Eget kapital, avsättningar och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående Nyemission
Fond för utvecklingsutgifter

10 563

-

11 287

57

60 019

3 109

- 11 414

-

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

155

-852

48 760

2 257

60 047

2 315

99

49

15

99

49

16

SUMMA EGET KAPITAL
Avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder

2 700

3 000

Skulder till koncernföretag

Långfristiga skulder till kreditinstitut

-

1 858

Summa långfristiga skulder

2 700

4 858

300

-

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

12
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683

66

2 743

514

443

92

2 200

140

6 369

812

9 167

5 719

69 215

8 034

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (kSEK)
INGÅENDE BALANS PER DEN 1 SEPTEMBER
2016

Pågående
nyemission

Aktiekapital
50

7

Årets resultat

-

Fond för utvecklingsutgifter

-

Summa värdeförändringar
Nyemission
Transaktionskostnader, netto efter skatt

FRITT EGET KAPITAL

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond
-

3 109

-

-

-

10 563

-

-

10 563

674

-7

-

Balanserad
vinst eller Periodens
förlust
resultat

Summa
eget
kapital

-852

-

2 315

-

-

155

155

-

-10 563

-

-10 563

-10 563

-

-

-

-

60 517

59 850

-

-

-

-2 940

-

-

-2 940

Summa transaktioner med ägare

674

-7

-

56 910

-

-

57 577

UTGÅENDE BALANS PER 31 augusti 2017

724

-

10 563

60 019

-11 415

155

60 047

Per den 31 augusti 2017 uppgick bolagets registrerade aktiekapital till 724 068 SEK bestående av
7 240 676 aktier varav 375 000 A-aktier och 6 865 676 B-aktier med ett kvotvärde på 0,1 SEK.
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KASSAFLÖDESANALYS
KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)

2016-09-012017-08-31
(12 mån)

2016-01-27
2016-08-31
(7 mån)

-23

-255

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar

415

49

Erhållen ränta / Erlagd ränta / Värdeförändring

160

-12

KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHET FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

552

-218

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-) av förutbetalda kostnader, upplupna kostnader, samt varulager

-1 965

-672

Ökning (-) av kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

-3 883

-1 100

5 117

812

-179

-1 179

-185

-74

Ökning (+) av leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder och avsättningar
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag

-

-1 858

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-12 963

-1 858

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-13 148

-3 790

56 748

3 166

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

-

4 858

Amortering av lån

-1 858

-

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

54 890

8 024

PERIODENS KASSAFLÖDE

41 563

3 056

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

14
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3 056

-

44 618

3 056

NOTER
NOT 1 Allmän information
CELLINK AB med organisationsnummer 559050-5052 är
ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg.
Adressen till huvudkontoret är Arvid Wallgrens Backe 20.
Företagets verksamhet omfattar utveckling och försäljning
av 3D- Bioskrivare, Biobläck och tjänster inom 3D-Bioprintning.
Ingen koncernredovisning har upprättats med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 3 §.

NOT 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”).

under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.
UTLÄNDSK VALUTA

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).
Omräkning av poster i utländsk valuta

Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta
om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta,
räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande
affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag för
transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren
för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar. Valutakursvinster redovisas under övriga rörelseintäkter och valutakursförluster redovisas som övriga rörelsekostnader.

INTÄKTER

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
CELLINK ABs intäkter består i huvudsak av försäljning av
3D-Bioskrivare, tjänster inom 3D-Bioskrivning samt Biobläck.
Varuförsäljning

Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till kunden, varmed
samtliga villkor nedan är uppfyllda:
•
•

•
•

•

Företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar
som är förknippade med varornas ägande,
Företaget har inte längre något sådant engagemang i
den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas
med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll
över de sålda varorna
Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
Det ekonomiska fördelar som är förknippade med
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget,
och
De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Försäljning av tjänster

Intäkter av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material levereras eller
förbrukas.
Utdelning och ränteintäkter

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning
har fastställts.
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta
som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar

LÅNEUTGIFTER

Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de
uppkommer.
OFFENTLIGA BIDRAG

Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med
krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar
som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att
tillfalla företaget samt inkomsten kan beräknas tillförlitligt.
Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den
tillgång som företaget fått.
Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav
på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade
med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget
och inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag
har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.
Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa
det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld. Offentliga
bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång
minskar tillgångens anskaffningsvärde.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester,
betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar
efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget har
endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Avgiftsbestämda planer

För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
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förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat
belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier
erläggs.
INKOMSTSKATTER

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och
uppskjuten skatt.
Aktuell skatt

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de
skattesatser som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten
skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar
redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader
i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas
mot framtida skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver
redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis,
mot den uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget,
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

Anskaffning genom intern upparbetning

Företaget tillämpar aktiveringsmodellen vilket innebär att
arbetet med att ta fram en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från företagets
forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer.
Samtliga utgifter för utveckling av immatriella tillgångar redovisas som en tillgång om samtliga följande villkor är uppfyllda:
•
Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller
säljas,
•
Om företagets avsikt är att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången och att använda eller sälja den,
•
Det finns förutsättningar för att använda eller sälja den
immateriella anläggningstillgången,
•
Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar,
•
Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången, och
•
De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan beräknas
tillförlitligt.
Utgifter för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång ingår enbart anskaffningsvärdet om syftet vid förvärvet är att den delen genom eget utvecklingsarbete ska
utgöra en del av en ny unik tillgång.
När företaget redovisar utgifter för eget utvecklingsarbete
som tillgång omförs motsvarande belopp från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter.
Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning påbörjas när
tillgången kan användas. Aktiverade utgifter för immateriella
tillgångar skrivs av linjärt över en bedömd nyttjandeperiod
om 5–10 år.
Borttagande från balansräkningen

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller
intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.
Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv

Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till mellan 5 och 10 år. Bedömda
nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om
det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört
med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten
av eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar
redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången
kan användas.
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En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust
som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång
tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som
eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och
i skick att användas.

Avskrivning påbörjas är den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen
vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning
av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på
att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa
värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt
att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till
vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som
företaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan
kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid
beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före
skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången.
För att beräkna de framtida kassaflödena har företaget använt budget och prognoser för de kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den
kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En
nedskrivning har omedelbart kostnadsförts i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är
fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande
enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter
återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts
av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i
resultaträkningen.
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten
att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

VARULAGER

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet
beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden
(FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till
försäljningstransaktionen.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp, tillverkning
samt andra utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick. I anskaffningsvärdet för en egentillverkad
tillgång ingår, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.
LIKVIDA MEDEL

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till
kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att
den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp
som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på
balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter
förknippade med förpliktelsen. Avsättningen redovisas till
nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera
en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när
det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om
företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas
tillförlitligt.
KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- och utbetalningar.

Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättning per geografisk
marknad
Sverige

2016/2017

2016

132

334

EU

3 968

471

USA

5 085

1 908

Övriga världen
Summa

4 003

905

13 188

3 618
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Not 4 Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter uppgår till 2 696 kSEK och inkluderar
offentliga bidrag om 2 251 kSEK. Den främsta intäkten är
hänförlig till projektet ”Cell-Based Models for Neurodegeneration Study and Use in Screening” genom ”Horizon 2020
Fast Track to Innovation” som inleddes under oktober 2016
och pågår i 2 år.

Not 5 Antal anställda
2016/2017

2016

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

12

4

7

2

12

4

7

2

Summa

2017-08-31

2016-08-31

Ingående anskaffningsvärden

-

-

Internt utvecklade tillgångar

10 899

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

10 899

-

Årets avskrivningar

-336

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-366

-

10 563

-

Summa

Not 11 Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter

Not 6 Övriga rörelsekostnader
2016/2017

2016

Kursdifferenser

-441

-

Ingående anskaffningsvärden

1 858

-

Summa

-441

-

Inköp

2 227

1 858

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 894

1 858

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
2016/2017

2016

Ränteintäkter

304

2

Summa

304

2

Aktuell skatt
Summa

Avstämning årets
skattekostnad

2016/2017

2016

18

-

18

2016/2017

2016

Redovisat resultat före skatt

137

-852

Skatt beräknad med
skattesats

-30

187

Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader

-11

-2

59

-

Tidigare ej värderat
underskottsavdrag
Skatteeffekt av ej aktiverat
underskottsavdrag

2017-08-31

Ingående ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående redovisat värde

-

-

-191

-

3 894

1 858

2017-08-31

2016-08-31

Nedlagda utgifter under året

55

-

Avskrivningar

-5

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

55

-

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-

-

Årets avskrivningar

-5

-

Utgående redovisat värde

50

-

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2017-08-31
Ingående anskaffningsvärden

74

-

103

74

177

74

-57

Summa

18

128

Årets redovisade skattekostnad

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

18

-

Ingående ackumulerade
avskrivningar

Uppskjuten skatteintäkt som redovisats direkt mot eget kapital uppgår till 829 kSEK och avser kostnader uppkomna
i samband med kapitalanskaffningar. Beaktat bolagets bedömda intjäningsförmåga har uppskjutna skattefordringar
avseende värderade underskottsavdrag om 829 kSEK redovisat i balansräkningen per 2017-08-31.

2016-08-31

Inköp

-

CELLINK.COM

2016-08-31

Not 12 Nedlagda utgifter på annans fastighet

Not 9 Skatt på årets resultat

18

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

-

-

Årets avskrivningar

-18

-

Utgående redovisat värde

159

74

Not 14 Andelar i koncernföretag

Not 17 Likvida medel och verkligt värde

2017-08-31
Ingående anskaffningsvärden

2016-08-31

1 858

-

Förvärv av CELLINK LLC

-

1 858

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 858

1 858

Ingående nedskrivningar

-

-585

Utgående ackumulerade
uppskrivningar

-585

-585

Utgående redovisat värde

1 237

1 237

Företagets innehav av andelar i koncernföretag
Redovisat värde
Företagets
namn

Kapitalande

Rösträttsandel

Antal
andelar

201708-31

201608-31

CELLINK LLC

100%

100%

1

1 273

1 273

1 273

1 273

Summa

Företagets namn

Org.nr

CELLINK LLC

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kontanta medel på
bank samt korträntefonder som tar cirka 3 dagar att realisera och
omsätta till kontanta medel. Dessa fonder har dagsaktuella kurser
och tas upp till marknadsvärde i redovisningen.

Not 18 Upplysningar om närstående

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på
marknadsmässiga grunder.

Not 19 Händelser efter räkenskapsårets slut

Den 6 oktober genomförde bolaget en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder om 30 MSEK. Totalt emitterades 326 087 aktier
för ett pris per aktie om 92 SEK. Bolagets aktiekapital ökade med
32 608,7 SEK och resterande tillföll bolagets överkursfond. Efter
emissionen är 7 566 763 aktier och 10 941 763 röster registrerade i
bolaget.
Bolaget har den 31 oktober amorterat lånet till ALMI om
3 MSEK i förtid.

Säte

-

Virginia US

Not 15 Övriga avsättningar
2017-08-31

Garantier

Summa

Ingående balans vid räkenskapsårets
början

49

49

Tillkommande avsättningar

50

50

Vid årets slut

99

99

Avsättningarna avser garantiåtaganden för
sålda 3D-Bioskrivare.

Not 16 Långfristiga skulder
2017-08-31

2016-08-31

2 700

3 000

-

1 858

2 700

4 858

Långfristiga skulder som
förfaller till betalning senare än
ett år men tidigare än fem år
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Summa
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Göteborg den

Göran Nordlund
Styrelsens ordförande

Klementina Österberg
Styrelseledamot

Hector Martinéz
Styrelseledamot

Bengt Sjöholm
Styrelseledamot

Erik Gatenholm
Verkställande direktör /
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits
den

Deloitte AB

Fredrik Jonsson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Cellink AB
organisationsnummer 559050-5052
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Cellink AB
för räkenskapsåret 2016-09-01 - 2017-08-31. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 8 - 20 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Cellink ABs finansiella
ställning per den 31 augusti 2017 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
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 på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.

•

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

•

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

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 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 vi i 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

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 Cellink 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 på fel.
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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
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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 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 Cellink AB för räkenskapsåret 2016-09-01 2017-08-31 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 Cellink 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. Den verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
22
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revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
•
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller
•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Anmärkning
Under räkenskapsåret har avdragen skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Bolaget har
därmed ej fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen. Dröjsmålen har berott på bristande rutiner. Dessa
brister och försummelser har inte medfört någon skada för
bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

Göteborg den 16 november 2017
Deloitte AB

Fredrik Jonsson
Auktoriserad revisor
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