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ÅRET I KORTHET

BESKRIVNING AV BOLAGET
CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenomme-
rade forskningsinstitutioner. Ett biobläck blandas med levande celler för att med hjälp av en 3D-Bioskrivare kunna skriva ut 
funktionella mänskliga vävnader som kan användas för läkemedelsutveckling, kosmetikatester och på sikt kunna skriva ut 
kompletta mänskliga organ. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs 
egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra företag. Bolagets 3D-Bioskrivare BIO X riktar sig 
mot avancerad forskning och utveckling och används i laboratorier världen över, både inom akademisk forskning och företag 
av verksamma inom utveckling av läkemedel samt kosmetika.

Karta över kontor och distributörer:

ÖKAD NETTOOMSÄTTNING
Företagets nettoomsättning har på ett år ökat från 13,2 
MSEK till 45,3 MSEK, vilket motsvarar en ökning på 245%.

ÖKAT ANTAL MEDARBETARE
I takt med att företaget och dess verksamhet växer har an-
talet medarbetare utökats. Vid utgången av räkenskapsåret 
2017/2018  hade bolaget 74 anställda att jämföra med 24 
anställda föregående räkenskapsår.

ÖKAT ANTAL EXPORTLÄNDER
CELLINK exporterar varor till 50 länder idag och för ett år 
sedan exporterade bolaget till 30 länder, vilket är en mar-
kant ökning och positiv utveckling.  

NYA LOKALER
Under året har bolaget etablerat ett nytt kontor i Boston, 
USA, för att stärka den lokala närvaron där CELLINK ser 
mycket stor potential. Detta kommer att gynna bolagets po-
sition på den amerikanska marknaden. 

NY TEKNOLOGI
Bolaget har fokuserat på att bredda biobläckssortimentet 
och har under året lanserat flertalet vävnadsspecifika bläck 
för att möta efterfrågan från den växande kundbasen. 

NYA FORSKNINGSSAMARBETEN
Bolaget har under året påbörjat flertalet nya forskningssam-
arbeten. Exempel på dessa är det EU-finansierade projektet 
SilkFusion.
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VD HAR ORDET

Å ret har karaktäriserats av ökad tillväxt med po-
sitivt resultat, geografisk expansion, fortsatta 
forskningssammarbeten och talangförvärv.

Det är med stor glädje och stolthet, som vi 
på CELLINK avslutar vårt tredje räkenskapsår och andra år 
som publikt bolag med fortsatt tillväxt, expansion och ett 
positivt resultat. Under räkenskapsåret uppgick totala rö-
relseintäkter till 64,4 miljoner  nettoomsättningen till 45,3 
MSEK, vilket motsvarar en ökning i nettoomsättning om 
245% jämfört med samma period föregående räkenskaps-
år. Bolaget har stärkt sin position på den globala markna-
den inom 3D-Bioskrivning genom fortsatt starkt fokus på 
produktutveckling och nya lanseringar, effektivt arbete av 
globala säljteamet samt vidareutveckling av personal- och 
bolagskulturen. CELLINK står nu inför ett nytt spännande 
år med validering av ett flertal applikationsområden, en 
växande global marknad och realiseringen av tillväxt- och 
förvärvsstrategin. 

Tillväxt 
Efterfrågan för CELLINKs teknologiplattform har ökat glo-
balt under verksamhetsåret och säljteamet har rönt stor 
framgång på marknaden via konferenser och mässor, men 
framförallt genom egna demonstrationer av produkterna 
hos kunder. CELLINK har ingått avtal om flertalet samar-
beten med strategiskt utvalda distributörer och bolaget 
har nått en position där vi kan fortsätta stärka den globala 
positionen tillsammans med våra partners för att maximera 
tillväxten, kännedomen om CELLINKs varumärke och våra 
produkters kundnytta i de olika regionerna världen över.  
Under året har företaget både lyckats att attrahera inves-
teringar om 130 MSEK från investerare och delägare samt 
säkrat projektfinansiering om cirka 28 MSEK från EU där 
bolagets teknologi skall vidareutvecklas mot cancerforsk-
ning. Vi är tacksamma för både investerarnas och Europe-
iska Unionens stöd och ser fram emot ett spännande sam-
arbete nästa år.
 
Bolaget har under året gått från att ha produkter i ett 30-tal 
länder till att nu stötta ett komplett produktutbud i 50 län-
der världen över, med Nordamerika som största marknaden 
följt av Europa och Asien. Allteftersom den installerade ba-
sen av 3D-Bioskrivare ökar, ökar även konsumtionen av bio-
bläck där bolagets marginaler är högre. CELLINK har arbetat 
hårt med att utöka utbudet av biobläck med vävnadsspecifi-
ka biobläck där kundnyttan är stor och marginalerna högre. 

Under verksamhetsåret har CELLINK framgångsrikt etable-
rat kontakt med flera läkemedelsföretag och kommer att 
fortsätta utveckla sin teknologiplattform och erbjudande till 
läkemedelsföretagen. Efterfrågan på företagets 3D-Bioskri-
vare och biobläck har inom läkemedelsforskningen ökat 
markant under året med hjälp utav de nya forskningsom-
rådena och forskningsrönen, som tagits fram tillsammans 
med nuvarande akademiska kunder och samarbetspart-
ners. Vi tackar för det goda samarbetet under året!

Expansion 
CELLINKs expansionsresa har varit fokuserad på den glo-
bala tillväxten och har drivits med en passion för bolagets 
kunder. Under året har bolaget ökat från 24 heltidsanställ-
da till 74 vid utgången av räkenskapsåret. Det är tack vare 
den starka företagskulturen och drivet hos vår personal 
som tillväxten och expansionen har kunnat ske i denna 
takt. Bolaget har under året haft ett starkt fokus på kvalitet, 
minskade leveranstider i kombination med ökad tillväxt och 
förbättrad lönsamhet, vilket påvisas i utfallet av det fjärde 
kvartalet. Bolaget har utökat produktionsytan vid två till-
fällen under verksamhetsåret och leveranstiderna har ökat 
samtidigt som marginalerna har förbättrats. Vi tackar alla 
leverantörer för det goda samarbetet och deras förmåga att 
följa vår takt. 
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”Bolaget har stärkt sin position på den globala markna-
den inom 3D-Bioskrivning genom fortsatt starkt fokus på 
produktutveckling och nya lanseringar, effektivt arbete av 
globala säljteamet samt vidareutveckling av personal- och 

bolagskulturen. ”

Under räkenskapsåret har företaget genomfört två 
riktade nyemissioner om totalt 130 MSEK med ett 
flertal välrenommerade finansiella institutioner och 
delägare, för att stärka den finansiella ställningen 
och möjliggöra realisering av bolagets förvärvsstra-
tegi. 

Talang och Kultur 
Som ovan beskrivet har bolaget fortsatt tillväxt inom 
talangförvärv. Totala antalet anställda vid utgången 
av året uppgick till 74 där merparten jobbar inom 
försäljning och produktutveckling/forskning. Jag 
kan stolt meddela att det finns mer än 27 olika na-
tionaliteter på bolaget idag, vilket hjälpt oss skapa 
en diversifierad och öppen arbetsplats. CELLINK 
har under verksamhetsåret vuxit ur ett ”employer 
branding” perspektiv och har uppnått en position 
på arbetsmarknaden där upp emot tusen ansök-
ningar till de respektive olika positionerna kommer 
in. CELLINKs unika företagskultur spelar en vital roll 
för tillväxten och ett konstant synkroniseringsarbete 
mellan de olika avdelningarna säkerställer att hela 
bolaget rör sig mot samma, enade vision. 
Jag vill tacka hela CELLINK-teamet för det fantastis-
ka arbetet, styrelsen för stödet, och alla aktieägare 
och investerare som visat fortsatt förtroende för mig 
och Bolaget. Vi inleder nu starten på nästa spännan-
de verksamhetsår. 

Göteborg, den 14 november 2018 
Erik Gatenholm, CEO
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printhuvud. CELLINK- Inkjet printhuvud är baserat på 
elektromagnetisk jetteknik för exakt jetting av biobläck 
och mänskliga celler.  

Våra BIO X-användares behov är unika, och våra pro-
dukter är anpassade till den ständigt växande efterfrå-
gan på bioskrivningsteknik som kan ge bättre kontroll 
och mer exakt fördelning av biobläck innehållande cel-
ler, cellsuspensioner och tillväxtfaktorer. Våra hårdva-
ru-, mjukvaru- och våtlaboratorier team på CELLINK är 
nyfikna och förväntansfulla över att se vilka stora inno-
vationer som kommer att blomstra från de hundratals 
forskningslaboratorier runt om i världen som nu har till-
gång till vår bioskrivningsteknik.

Mjukvaruutveckling
Det senaste året har varit framgångsrikt för mjukvaru-
teamet på CELLINK. Vi har gått från två till 10 mjukva-
ruutvecklare, utvecklat och släppt flera förbättringar till 
vår världsledande 3D bioprinter BIO X. Vi har arbetat 
med interna processer och gått från att en uppdatering 
tar flera timmar att sammanställa till bara några få mi-
nuter vilket tillåter oss att testa och skicka ut mjukvara 
enklare och snabbare.

När vi blickar mot framtiden så händer det många spän-
nande saker. Vi fortsätter att jobba med funktionalitet 
kopplat till att våra 3D-Bioskrivare är uppkopplade, ska-
pa en ny social plattform för 3D-Bioskrivning och bräd-
da vår portfolio av både bioskrivare och mjukvara.

VERKSAMHETENS 
UTVECKLING

Försäljning 
Intresset och efterfrågan för CELLINKs produkter fortsätter 
att öka och vi ser en stark tillväxt av intresse från samtliga 
kundgrupper globalt. Akademin står fortsatt för en stor del 
av vår försäljning, däremot så ökar intresset markant från 
företagskunder världen över som vill inkludera CELLINKs 
teknologi i sin forskning- och produktutveckling. Utveck-
lingen från företagssidan, så som läkemedels- och kosme-
tikföretag är ett område som kommer bli extra intressant för 
framtiden och är i linje med den utveckling vi eftersträvar.

Utvecklingen av CELLINKs senaste plattform BIO X och 
dess tillbehör öppnar upp för nya applikationer och vi har 
nu en ännu mer flexibel plattform än tidigare.

CELLINK har fortsatt att rekrytera globalt under året för att 
stärka den lokala närvaron på strategiskt viktiga marknader 
samtidigt som CELLINK har stärkt och byggt nya relationer 
med CELLINKs distributörsnätverk världen över.

Hårdvaruutveckling och produktion 
I början av året beviljades CELLINK ett designpatent för vår 
BIO X 3D-Bioskrivare. Bolagets hårdvaru- och mjukvaruut-
vecklingsteam har tillsammans med vårt produktions- och 
kvalitetsteam arbetat flitigt för att leverera ett fristående 
bioskrivarsystem utformat för maximal användarvänlighet, 
flexibilitet och unicitet i dess prisklass till våra kunder runt 
om i världen.

Vårt team av ingenjörer, monteringstekniker och kvalitetsin-
genjörer är stolta över att leverera avancerade produkter av 
världsklass till forskningsinstitut runt om i världen! Vi på-
verkar den fantastiska nya eran bestående av en biologisk 
revolution och var och en av våra lagmedlemmar känner 
vikten av hur vi som individer och som team, bidrar till att 
främja framtidens medicin.

Vårt team av ingenjörer har också utvecklat flera bioskriv-
ningstekniker som anpassats efter forskarnas unika behov. 
Dessa bioskrivningstekniker är alla kompatibla med CEL-
LINK´s BIO X 3D bioprinter. Våra BIO X-kunder har tillgång 
till pneumatiska och mekaniska extruderings-baserade 
printhuvuden (PH), såsom Heated Pneumatic PH, Tempe-
rature Controlled PH och Syringe Pump PH för bioskrivning 
av biobläck och celler, eller printning av scaffolds med ter-
moplast genom användningen av Thermoplastic PH.

Vi är även stolta över att nyligen introducerat vårt senas-
te tillskott av printhuvud tillhörande BIO X-familjen, Inkjet 

I detta avsnitt presenteras delar av den utveckling som skett under året.
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Biobläck och vävnadsteknik 
Biobläck-teamet har under det senaste verksamhetsåret 
fokuserat på att expandera och validera våra befintliga bio-
bläck-produkter med nya formuleringar, blandningar samt 
utvecklat nya bioskrivningslösningar för våra användare. 
Vidare arbetade biobläck-teamet i samarbete med hårdva-
ru- och mjukvaruteamen med utveckling och testning av 
nya BIO X-printhuvuden och relaterad programvara för att 
ge bästa möjliga bioskrivningsupplevelse för våra använ-
dare. Biobläck-teamet fortsätter att leverera högkvalitativa 
biobläck till våra kunder världen över.

Teamet är motiverat, organiserat och har siktat in sig på att 
revolutionera bioskrivar-marknaden genom standardisering 
av biobläck, protokollutveckling, vävnadsmodellteknik och 
kundsupport. Vi kommer att fortsätta att arbeta med hårdva-
ru- och mjukvaruteamen för att fortsätta att stödja varandra 
och producera bästa möjliga produkter för våra användare.

Några av höjdpunkterna under det gångna året:

• Utökning av GelMA-serien med nya blandningar och for-
muleringar. Vi vill erbjuda olika GelMA-produkter till använ-
dare. Vi har förbättrat printbarheten, användarvänligheten 
och stabiliteten hos GelMA genom våra blandningar.
• Utvecklingen av biobläck som innehåller Fibrin för att öpp-
na upp nya områden på marknaden av sårläkning. Dessa bio-
bläck efterliknar sårläkningsmiljön in-vivo. Dessa biobläck är 
en utmärkt grund för regenerering av många vävnader och 
är kompatibla med många celltyper.
• Vi har även utvecklat fler vävnadsspecifika biobläck, CEL-
LINK SKIN och CELLINK SKIN +, som är speciellt utvecklade 
för tillverkning av hudvävnadsmodeller.
• Utveckling av biobläck innehållande olika Lamininer. De 
är en viktig del av basal lamina som linjer den yttre ytan av 
cellemembran. Detta protein kännetecknas av dess korslik-
nande struktur som fungerar som en strukturell grund för 
många vävnader. 

Human Resource 
Människor i fokus för att skapa resultat.
 
Vi är fast beslutna om att förändra världen till det bättre, inte 
bara för framtidens forskning och våra kunder - men även 
för våra medarbetare.
 
För att fortsätta denna resa framgångsrikt och bevara den 
fantastiska företagskulturen, har vi satt fokus på tre områ-
den: Att attrahera människor med rätt kompetens och am-
bition, kunna utbilda och motivera de talanger vi har, samt 
vidareutveckla och framtidssäkra internt för att fortsatt 
ständigt växa.
 

Vi har fått god respons vilket också ger oss fördelen att kun-
na tillgodose oss en större urvalsmöjlighet för att nå den 
bäst lämpade kandidaten.
Vid anställning av en ny person är vi mycket noga med vår 
”ombordstigning”- och utvecklingsplan gällande anställda 
för respektive avdelning. För detta har vi ett individuellt 
”ombord-program” där alla kan påverka och göra en plan för 
sin egen framtid på CELLINK.
Detta innebär följande: Att snabbt hjälpa en ny medarbetare 
att förstå sina styrkor i samband med sin nya miljö. Att se 
till att en ny medarbetare får professionell rådgivning kring 
prioriteringar och fokus under de första 100 dagarna. Säker-
ställa kommunikation mellan alla parter om förväntningar. 
Formalisering av prestationer och integration.
 
Vi kommer under 2019 att erbjuda karriärscoaching som 
är resultatorienterad och actionbaserad. Detta för att ska-
pa förutsättningar för att hjälpa nyckelpersoner att utveckla 
sina möjligheter och bli mer framgångsrika.
Tillsammans med respektive chef och HR gör vi det möjligt 
för organisationen att identifiera de lösningar som behövs 
för att hantera pågående utmaningar och besluta om vad 
som måste göras för att nå nästa prestationsnivå. 
Vi arbetar individuellt för en rad olika utvecklingsskäl: Inte-
gration i organisationen, förstå sin förmåga samt karriärut-
veckling.
Efter detta kommer vi att kunna framtidsäkra med karriärs-
utvecklingsprogram och även kunna framtidssäkra morgon-
dagens talanger.
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BIOBLÄCKETS BETYDELSE

Vad kom först, biobläck eller bioskrivare? 
På CELLINK menar vi att det är biobläcket. Vi 
startade vår verksamhet med ett standardise-
rat biobläck, och ingen bioskrivare, idag har vi 
över 25 standardiserade biobläck och de tre 

av de bästa bioskrivarsystemen i världen. Denna filosofi har 
drivit oss och hjälpt oss att fokusera på vår resa tillsammans 
med aktörer inom fältet av bioskrivning. Biobläck är grund-
stenen, och den drivande kraftkällan inom bioskrivning. Det 
är vad cellerna växer i. Det är vad cellerna konstruerar. Det 
är vad som kommer att utgöra morgondagens konstruerade 
vävnader.

För att möjliggöra denna morgondag är det viktigt att ut-
veckla bioskrivarsystem så som BIO X för att skriva ut dessa 
biobläck så enkelt som möjligt. Detta knyter an till vår fi-
losofi, att biobläck kommer före bioskrivare. Systemen bör 
anpassas efter biobläcken och inte tvärtom. På CELLINK till-
handahåller vi inte bara ett biomaterial som anpassats från 
en befintlig produktlinje och lägger optimeringen av bioskri-
varen på kunden. På CELLINK ger vi dig ett biobläck som 
vi kan stå för, som vi själva har skrivit ut och optimerat för 
att användas med ett bioskrivarsystem och tillsammans med 
olika celltyper. Vi förstår att vissa biobläck kan vara svåra att 
skriva ut med. Det kommer säkert att bli fel längs vägen och 
det kommer att uppstå utmaningar. På CELLINK arbetar vi 
ständigt för att förbättra hårdvaran (allt ifrån printhuvuden, 
ytkontroller till programvaruförbättringar) för att skriva ut 
dessa biobläck. BIO X-systemet utvecklades för detta ända-
mål. Flexibiliteten kommer från den omfattande mångfald av 
biobläck som behövs skrivas ut. 

Vi arbetar intensivt med att få forskare att välja CELLINK 
som sin biobläck- och bioskrivarpartner eftersom vi kommer 
att vara en partner i forskningen, med målet att förse kunden 
med de bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat resultat. 
Vi har insikt i kundens problem och utmaningarna med att 
skriva ut med vissa biobläck. Vi har gått igenom mycket av 
detsamma under vår utveckling, optimering och producering 
av våra biobläck. Erfarenhet är den bästa läraren. Vi vill dela 
med oss av denna kunskap. Vi kommer att vara med kunden 
i alla steg av bioskrivningsprocessen och på vägen hoppas 
vi att kunna erbjuda biobläck och bioskrivare som vi kan stå 
bakom när vi tillsammans utvecklar marknaden. 

Happy bioprinting,

Patrick Thayer, PhD
Bioink Officer

”Biobläck är grundstenen, 
och den drivande kraft-

källan inom bioskrivning. 
Det är vad cellerna växer 

i. Det är vad cellerna kon-
struerar. Det är vad som 
kommer att utgöra mor-
gondagens konstruerade 

vävnader.”
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Operationellt
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 45 337 
kSEK (13 159 kSEK). Koncernens redovisade totala intäk-
ter uppgick till 64 444 kSEK (21 876 kSEK) och inkluderar 
även: 6 935 kSEK (2 740 kSEK) i övriga rörelseintäkter som 
främst är hänförliga till bidragsfinansierade projekt, 10 474 
kSEK (4 012 kSEK) i aktiverat arbete för egen räkning och 1 
697 kSEK (1 965 kSEK) i förändringar av varulager. Största 
marknaden för året var Nordamerika, följt av Europa, Asien 
och övriga världen. Kostnader för råvaror och förnödenheter 
uppgick till –17 949 kSEK (-6 158 kSEK). Rörelseresultatet 
blev 372 kSEK (-887 kSEK) och resultatet efter finansiella 
poster uppgick till 1 068 kSEK (-728 kSEK). Kassaflödet från 
den löpande verksamheten under året uppgick till -12 263 
kSEK (-1 491 kSEK) och det totala kassaflödet för året var 
12 141 kSEK (7 669 kSEK). 

Finansiellt
Under räkenskapsåret genomfördes två nyemissioner ämna-
de att stärka bolagets finansiella ställning samt möjliggöra 
för strategiska förvärv. Den första emissionen genomfördes 
i oktober 2017 och uppgick till 30 MSEK, den andra genom-
fördes i juni och uppgick till 100,3 MSEK. Vid utgången av 
räkenskapsåret uppgick bolagets likvida medel och kort-
fristiga placeringar till 136,5 MSEK, kassaflödet från den 
löpande verksamheten för helåret uppgick till -12,3 MSEK 
och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-97,4 MSEK vilket visar att bolaget är välfinansierat för fort-
satt expansion. Överlikviditeten i bolaget är huvudsakligen 
placerad i korträntefonder.

Under året rullades bolagets första incitamentsprogram ut. 
Programmet omfattar totalt 378 338 optioner som var och 

RÄKENSKAPSÅRET 
SEPTEMBER 2017 
- AUGUSTI 2018
Nettoomsättningstillväxt om 245% och 
positivt resultat
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en ger rätten att teckna en B-aktie till priset 177,5 SEK un-
der 2021.

Per den 31 augusti 2018 uppgick bolagets registrerade ak-
tiekapital till 832 344 kr (724 068 kr) bestående av 8 323 
439 aktier (7 240 676 aktier) varav 375 000 A-aktier (375 
000 A-aktier) och 7 948 439 B-aktier (6 865 676 B-aktier) 
med ett kvotvärde på 0,1 SEK.

Tillväxt under året
Nettoomsättningstillväxten mot föregående år uppgick till  
32,2 MSEK vilket motsvarar en procentuell förändring om 
245 %. Tillväxten är hänförlig till den ökande efterfrågan på 
bolagets produkter. Den ökade efterfrågan är hänförlig till 
utvecklingen att fler forskare rör sig mot 3D-Bioskrivning i 
kombination med ett bättre produkterbjudande från bola-
get. Bolagets marginaler förbättrades under året tack vare 
bättre kostnadskontroll, effektivare produktion och en bätt-
re produktmix. Allteftersom den installerade basen ökar så 
ökar konsumtionen av biobläck där bolagets marginaler är 
högre.
Antalet anställda i koncernen ökade från 24 heltidsanställda 
vid ingången av räkenskapsåret till 74 vid utgången av rä-
kenskapsåret. Majoriteten av bolagets anställda arbetar med 
utveckling av bolagets framtida produkter.

Utvecklingsarbete under året
Bolaget har fortsatt att investera i utveckling av nya biobläck, 
mjukvara samt hårdvara. Under året har de immateriella till-
gångarna ökat med 16 MSEK till 30 MSEK. Av den ökningen 

redovisades 10 MSEK under aktiverat arbete. Utöver bola-
gets aktiverade utvecklingsprojekt har två EU-finansierade 
och ett Vinnova finansierat utvecklingsprojekt bedrivits, och 
där utvecklingsarbetet har kostnadsförts under året. Dessa 
projekt har totalt omfattat cirka 5 MSEK under räkenskaps-
året och redovisas under övriga rörelseintäkter.

RÄKENSKAPSÅRET 
SEPTEMBER 2017 
- AUGUSTI 2018
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1. Erik Gatenholm, medgrundare och VD, blev utvald till prestigefulla Forbes lista ”30 under 30” 2018. 
2. Hector Martinez, medgrundare och CTO, talar på TEDx WHU.
3. Erik Gatenholm, medgrundare och VD, placeras på Global Medicine Maker’s topplista ”100 power list of most influential 

people in Healthcare in the world.” 
4. Erik Gatenholm, medgrundare och VD, talar på C2 konferensen i Montreal. 
5. Tysklands förbundskansler Angela Merkel bekantar sig med BIO X.  
6. BIO X vann RedDot Award för utomordentlig design.

CELLINKS år i bilder:

5

6
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CELLINK lanserade under 

året en rad olika print- 
och verktygshuvuden 

som ytterligare förbättrar 
resultaten  som användaren 

kan uppnå med BIO X. 
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Våra system gör det möjligt att tillverka 
konstruktioner som innehåller många 
olika typer av celler, vilket öppnar upp 
för att printa mänsklig vävnad och 
modeller av organ. Dessutom kan de 
använda specialiserade celler för öns-
kade applikationer, skapa 3D-modeller 
för testning av läkemedel samt model-
ler av vaskulär vävnad med mera.

Våra printhuvuden är noga utvecklade 
efter våra kunders behov och håller 
hög kvalitet!

CELLINK’S system, BIO X är den 
mest flexibla och mångsidiga bioskri-
var-plattform på marknaden tack vare 
dess utbytbara printhuvuden, vilket 
öppnar upp för nya forskningsmöjlig-
heter. BIO X erbjuder en rad olika ex-
truderingsmetoder för att tillmötesgå 
användarens unika behov. Vi vet att 
varje användarens forskning är helt 
unik, och med det i åtanke erbjuder vi 
en unik flexibilitet. 

Genom att erbjuda flera olika monter-
bara printhuvuden kan vi säkerställa 
att användarens forskning alltid är i 
framkant. Funktionen med lättmon-
terade printhuvuden möjliggör snabbt 
byte av ett brett sortiment av printhu-
vuden, inklusive temperature control, 
thermoplastic, inkjet, syringe, HD-ca-
mera och UV-curing verktyget.

Vårt sortiment av printhuvuden i kom-
bination med vår innovativa bioskriva-
re gör det möjligt att skriva ut en rad 
olika material, allt ifrån låg viskositet 
till hög viskositet. Printhuvuderna ger 
dessutom noggrann kontroll över tem-
peraturen på printbädden och printhu-
vud, vilket tillåter en högre printkvali-
tet, oavsett biobläckets viskositet. 

CELLINK’S printhuvuden möjliggör en enastående 
flexibilitet och säkerställer att användarens forskning 

alltid kan ligga i framkant.
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NYHET
CELLINK har under 

2017/2018 utökat sin 
produktportfolio av biobläck. 

Sortimentet bestod i slutet 
av räkneskapsåret av 25 st 

biobläck. 
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med icke-modifierad gelatin, så bibe-
håller denna metakrylatgelatinen sin 
form vid fysiologisk temperatur och 
förhållanden. CELLINK GelMA-serien 
är kompatibel med de flesta celler. De 
kan användas som basmaterial i en 
mängd olika vävnader. 

A-serien 
A-serien är baserad på det naturligt 
utvunna polysackarid, alginat. Alginat 
är utvunnet från cellväggarna av bruna 
alger, och är ett mångsidigt biomaterial 
som har använts i flertagliga applika-
tionsområden, allt ifrån mat till läke-
medel. 

LAMININ-serien
Laminin är protein bestående av tre 
undergrupper som refereras till som 
α-kedja, β-kedja och γ-kedja. De är 
stora huvudkomponenter i basala la-
mina som täcker den yttre ytan på 
cellmembran. 

Support-serien
Supportserien består av supportmate-
rial och supportkit för att hjälpa använ-
daren att printa strukturer med högre 
komplexitet. Produkterna kan använ-
das på flertalet områden, inklusive 
test och utvärdering av geometri för 
att kunna skapa rör och kanaler inom 
konstruktionen med mera. 

CELLINK utvecklade det första uni-
versella biobläcket. Bläcket används 
för närvarande i laboratorier i mer 
än 50 länder världen över. Vi arbetar 
med några av världens ledande före-
tag inom kosmetik för att eliminera 
djurförsök och ersätta det med 3D 
bioskriven mänsklig vävnad. På CEL-
LINK tar vi fram nya biobläck med god 
printbarhet och bioaktiva egenskaper 
som hjälper till i den cellulära proces-
sen. Vårt mål är att ge support till väv-
nadsingenjörer, cellbiologer och läkare 
för att kunna överföra innovativa 3D 
bioskrivningstekniker och biobläck in i 
kliniska applikationer. 

Under 2017/2018 har CELLINK lan-
serat 15 nya bläck, fördelat i 4 olika 
serier. 

CELLINK-baserade biobläck
Basen i dessa bläck är originalbläcket 
CELLINK, det universellt optimerade 
biobläcket för mänsklig vävnad. CEL-
LINK-baserade biobläck har tagits 
fram och använts tillsammans med 
en mängd olika celler. Den biologiska 
funktionaliteten av CELLINK-serien 
har genomgått omfattande analyser 
för applikationer av vävnadstekniker 
inom ben-, hud- och tumörmodeller. 

GelMA-serien
GelMA är modifierad med metakrylat 
för att förhöja stabilitet av fysiologis-
ka förhållanden genom crosslinking 
och förbättrad printbarhet. Jämfört 

På CELLINK tar vi fram nya biobläck med god 
printbarhet och bioaktiva egenskaper som hjälper till i 

den cellulära processen.
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omsättningen under räkenskapsåret 2018/2019. Under 
räkenskapsåret har CELLINKs teknologier fortsatt att vali-
deras genom kunder och partners. Flera genombrott inom 
forskningsområdet har skett med hjälp av bolagets teknolo-
gier och produkter, några av dem har presenterats via bola-
gets pressmeddelanden under året.

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat
Bolaget har under räkenskapsåret fortsatt att växa i hög 
takt, både i försäljning, utveckling och organisatoriskt. I takt 
med ökade intäkter har bolaget ökat personal, lokaler och 
marknadssatsningar. Omsättningen i koncernen har ökat 
med 245% mot föregående räkenskapsår. 

Omsättningsökningen är hänförlig till ökat intresse för bo-
lagets produkter och då i synnerhet BIO X. Bolaget finan-
siella ställning är mycket god och bolagets balansomslutning 
och eget kapital har ökat markant tack vare de genomförda 
nyemissionerna. Soliditeten i koncernen uppgår till 95,5%. 
Årets resultat har vänt från negativt på koncernnivå föregå-
ende år till positivt i detta räkenskapsår, 1 183 kSEK.

(1) 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.

Investeringar och Finansiering
Totalt har koncernen under räkenskapsåret investerat 18 
469 kSEK i immateriella anläggningstillgångar, fördelade på 
utveckling av biobläck och bioskrivare.

Överskottslikviditeten från genomförda nyemissioner har 
placerats i kortfristiga värdepapper (räntefonder), vid räken-
skapsårets utgång var 113 468 kSEK placerade i kortfristiga 
värdepapper. Under räkenskapsåret tillfördes bolaget 123 
487 kSEK i eget kapital genom nyemissioner efter transak-
tionskostnader.

Verksamhetens art och inriktning
Bolaget ska vara verksamt inom 3D-Bioskrivning. Bolaget
ämnar utveckla, producera och sälja biologiskt bläck, 
3D-Bioskrivare 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 bioskrivning och närliggan-
de 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 inkluderar årsre-
dovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2017/2018.

Balansdagen för rapporten är 2018-08-31 och räkenskaps-
året omfattar perioden 2017-09-01 - 2018-08-31.

Ägarförhållanden
Bolaget är noterat på den oreglerade handelsplatsen Nas-
daq First North. Bolaget har cirka 2 000 aktieägare, cirka
89,1 % av aktierna kontrolleras av bolagets 10 största ägare.
Bolagets 5 största ägare (kapital) är, Erik Gatenholm 33,5 %,
Hector Martinez 22,2%, Fore C Investment Holding AB
8,7%, Handelsbanken fonder 6,9% samt Carl Bennet AB
4,8% av kapitalet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget upprättar koncernredovisning för första gången i 
år och har i samband med detta gått över till regelverket, 
International Financial Reporting Standards (IRFS). För mer 
information om övergången, se not 2. 

Under räkenskapsåret fortsatte bolagets arbete med att ut-
veckla och kommersialisera bolagets teknik. Bolaget bevil-
jades i september 2017 mönsterskydd för BIO X, bolagets 
mest avancerade 3D-Bioskrivare. Bolaget ingick under året 
flertalet forsknings/utvecklingssamarbete bland annat med 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), Takara Bio 
samt CTI Biotech. Vidare genomförde bolagets två lyckade 
nyemissioner, en riktad nyemission om 30 MSEK till Han-
delsbanken Fonder i oktober 2017 samt en riktad nyemis-
sion om 100 MSEK i juni 2018 till investerare så som 4-AP 
Fonden, Handelsbanken Fonder och Carl Bennet AB med 
flera. Emissionerna ämnade att stärka bolagets finansiella 
ställning för att möjliggöra fortsatt expansion och förvärv. 
Bolaget söker förvärv inom sitt verksamma område med fo-
kus på teknologier som möjliggör och förenklar processen 
för bolagets kunder. 

Under året har försäljningsarbetet fortsatt genom direkt-
försäljning samt utvecklade samarbeten med distributörer 
samt nya distributörer. Arbetet med distributörer förväntas 
förbättra den lokala supporten och öka

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

(kSEK)          2017/2018 2016/2017
2016 

(8 månader)

Nettoomsättning 45 337 13 159 3 618

Rörelseresultat 372 - 887 -335

Resultat efter finansiella poster 1 068 -728 -347

Balansomslutning 194 982 68 964 7 089

Soliditet (1) 95,5 % 86,5 % 40,2%

Avkastning på eget kapital (2) 0,6 % -1,1 % -11,8 %

Avkastning på totalt kapital (3) 0,6 % -1,0 % -4,7 %

Medelantal anställda 48 18 7
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
är att koncernens övergripande målsättningar ska nås med 
ett väl övervägt risktagande inom fastställda ramar.
De mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna för 
koncernen kan delas in i operationella och finansiella fak-
torer.

Risker är främst hänförliga till följande områden:
Leverantörsrisker
CELLINK arbetar med högteknologisk utrustning och i vissa 
fall svåråtkomliga material. En försvagad position för och/

eller gentemot någon av Bolagets le-
verantörer kan leda till att CELLINK 
inte lyckas förhandla fram fördelakti-
ga leverantörsavtal vilket kan påver-
ka lönsamheten negativt. Vidare kan 
felaktiga, försenade eller uteblivna 
leveranser från leverantörer innebära 
att Bolagets leveranser i sin tur förse-
nas eller blir bristfälliga eller felaktiga, 
vilket kan innebära minskad försälj-
ning och således påverka bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. CELLINK strävar efter att hål-
la goda och långsiktiga relationer med 
sina leverantörer utan att samtidigt bli 
beroende av ett fåtal leverantörer.

Större distributörer
En stor del av koncernens omsättning 
är hänförlig till försäljning via distri-
butörer. Skulle en av bolagets större 
distributörer hamna i ekonomiska 
svårigheter så kan det inte uteslutas 
att omsättning och resultat påverkas 

negativt. CELLINK överväger risken för alltför stort beroen-
de av distributörer och bevakar löpande distributörers eko-
nomiska status.

Begränsade resurser
CELLINK är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäl-
ler ledning, administration och kapital. För genomförandet 
av bolagets strategi är det av vikt, att bolagets resurser dis-
poneras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk 
att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av 
såväl finansiellt som operativt relaterade problem. 

Förmåga att hantera tillväxt
Verksamheten skall växa i framtiden både organiskt och via 
förvärv. I takt med att personalen och verksamheten väx-
er, behöver CELLINK försäkra sig om att ha effektiva pla-
nerings- och ledningsprocesser för att kunna genomföra 
affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling. 
För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering 
av värdefulla ledningsresurser. Om CELLINK inte hanterar 
tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka resultatet ne-
gativt. CELLINK överväger i förvärvs- och investeringsbeslut 
vilka resurser befintlig organisation behöver för att kunna 
hantera tillväxten.

Utsikter för räkenskapsår 2018/2019
Marknaden för 3D bioskrivning bedöms vara en tillväxt-
marknad i många år framåt. Tillväxthastigheten kommer att 
vara beroende av adoptionshastigheten av den nya tekni-
ken.

Utdelningspolicy
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskaps-
året 2017/2018 beaktat den tillväxtfas som Bolaget befin-

ner sig i, och som förväntas fortsätta under 2018/2019, 
varvid Bolaget vill kunna finansiera denna primärt med egna 
medel.

Närståendetransaktioner
De närstående transaktioner som har ägt rum under räken-
skapsåret avser konsulttjänster från Wallmander & CO AB för 
webbdesign om 730 kSEK. Fore C Investments Holding AB 
som ägs av styrelseordförande i CELLINK, Göran Nordlund, 
är aktieägare i Wallmander & CO AB. I övrigt har bolaget 
inhämtat konsulttjänster från Advanced Polymer Technology 
AB om 60 kSEK hänförligt till projektutveckling. Bolaget ägs 
av närstående till VD i CELLINK, Erik Gatenholm. 

Moderbolaget
Moderbolaget är ett rörelsedrivande bolag där majoriteten 
av verksamheten äger rum. I denna årsredovisning redovisas 
utvecklingen för koncernen likväl moderbolaget.
Aktien Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq First North un-
der tickern CLNK.

Risker
Styrelsen har alltid det övergripande ansvaret för bolagets 
riskhantering. VD är ansvarig för den löpande riskhantering-
en enligt de riktlinjer som styrelsen givit honom. Vår strävan 
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Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
CELLINKs framtida utveckling är beroende av Bolagets 
förmåga att behålla och rekrytera personal med relevant 
erfarenhet, kunskap och engagemang. CELLINK har också 
förvärv som del i sin tillväxtstrategi och kommer i många fall 
vara beroende av att säljande entreprenör stannar kvar inom 
koncernen med ett långsiktigt engagemang. 

Risker associerade med förvärv
CELLINK har förvärv som del i sin tillväxtstrategi. Det före-
ligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntats 
vad avser integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan 
hämma CELLINKs utvecklingstakt samt inverka negativt på 
Koncernens framtidsutsikter, finansiella ställning och likvi-
ditet. För att hantera dessa risker genomförs gedigna due 
dilligence arbeten och krav ställs på vilka garantier säljare 
ska lämna.

Finansiella risker och osäkerheter
Koncernen är i sin verksamhet utsatt för olika typer av finan-
siella risker. De finansiella risker som koncernen är utsatt för 
är kredit-, valuta-, likviditets- och ränterisker. Det övergri-
pande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker 
samt utveckla metoder och principer för att hantera finan-
siella risker ligger inom företagsledningen/styrelsen.

Valutarisker
Koncernens försäljning och inköp sker i mycket stor grad i 
SEK och USD, av denna orsak är koncernens valutarisk be-
gränsad på kostnadssidan. Däremot är bolaget beroende av 
valutakursen USD/SEK då bolagets försäljning och prislis-
tor görs i USD. Det gör att bolaget har inflöden i USD men 
majoriteten av utflöden i SEK. Bolaget arbetar aktivt med 
att minska valutakursrisker genom att säkra delar av försälj-
ningsintäkterna med derivatinstrument.

Kreditrisker
Kreditrisk uppstår huvudsakligen genom kreditexponering-
ar i utestående fordringar. Individuella bedömningar av kun-
ders kreditvärdighet och kreditrisk görs där motparternas fi-
nansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och 
andra faktorer. Ledningen förväntar sig inte några förluster 
till följd av utebliven betalning från motparter utöver vad 
som reserverats som osäkra kundfordringar.

Resultatdisposition
Förslag till dispositioner beträffande vinst (kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande fria medel  (SEK)

Överkursfond 184 133 349

Balanserat resultat -24 831 620

Årets resultat 3 013 716

162 315 446

Styrelsen föreslår att att de fria medlen om 
162 315 446 SEK överförs i ny räkning.

i ny räkning överförs 162 315 446 SEK

162 315 446 SEK
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RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN
(kSEK) Not 2017-09-01 

- 2018-08-31  
2016-09-01 

- 2017-08-31 

Rörelsens intäkter, lagerförändringar, mm.   

Nettoomsättning 4 45 337 13 159

Förändring av varulager 1 697 1 965

Aktiverat arbete för egen räkning 10 474 4 012

Övriga rörelseintäkter 7 6 935 2 740

64 444 21 876

   

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter -17 949 -6 158 

Övriga externa kostnader 6, 22 -16 334 -6 813

Personalkostnader 5 -26 668 -8 729

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar 11, 12, 13, 14 -2 625 -450

Övriga rörelsekostnader 8 -495 -612

   

Rörelseresultat 372 -887

   

Resultat från finansiella intäkter och kostnader   

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 737 304

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -42 -144

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 068 -728

   

Årets skatt 10 116 21

Årets resultat 1 183 -707

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 1 183 -707

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 25 0,15 -0,11

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 25 0,15 -0,11

ÖVRIGT TOTALRESULTAT KONCERNEN
Årets resultat 1 183 -707

Övrigt totalresultat som inte omklassificerats

till resultaträkningen i efterföljande perioder

Omräkningsdifferenser -86 60

Årets totalresultat 1 097 -647
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN
(kSEK) Not 2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent och varumärken 11 5 991 3 894 1 858

Balanserade utgifter för produktutveckling 12 24 415 10 546 -

 30 406 14 440 1 858

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 13 65 50 -

Inventarier, verktyg och installationer 14 934 305 74

 998 354 74

Övriga anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 10 1 733 851 -

 1 733 851 0

 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 33 137 15 645 1 932

Omsättningstillgångar

Varulager 18 4 012 2 315 350

 4 012 2 315 350

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16, 19 16 834 3 637 1 283

Derivatinstrument 16 9 - -

Övriga fordringar 16 1 928 1 438 145

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 2 555 709 323

 21 327 5 783 1 751

Kortfristiga placeringar, likvida medel

Kortfristiga placeringar 16 113 468 34 556 -

Likvida medel 16 23 038 10 664 3 056

 136 506 45 221 3 056

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 161 845 53 319 5 158

SUMMA TILLGÅNGAR 194 982 68 964 7 089
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(kSEK) Not 2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 24

Aktiekapital 832 724 57

Övrigt tillskjutet kapital 184 133 60 019 3 109

Omräkningsreserv 40 -30 32

Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat 1 154 -1 055 -348

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 186 160 59 659 2 851

SUMMA EGET KAPITAL 186 160 59 659 2 851

 

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16, 17 600 2 700 2 700

 600 2 700 2 700

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16, 17 0 300 300

Förskott från kunder 639 683 382

Leverantörsskulder 16 3 756 2 840 515

Skatteskulder 10 2 2 0

Övriga kortfristiga skulder 16 933 223 135

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16, 20 2 446 2 458 158

Övriga avsättningar 16, 21 445 99 49

 8 221 6 605 1 538

SUMMA SKULDER 8 821 9 305 4 238

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 194 982 68 964 7 089

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR 
KONCERNEN

(kSEK) Not 2017-09-01- 
2018-08-31                  

2016-09-01- 
2017-08-31              

Den Löpande verksamheten

Rörelseresultat 372 -887

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 2 625 450

Förändring i avsättningar 346 50

Marknadsvärdeförändring kortfristiga placeringar -727 -295

Aktierelaterade ersättningar 335 -

Erhållen ränta 737 304

Erlagd ränta -42 -144

Betald skatt -31 -2

KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHET FÖRE FÖRÄNDRING 
AV RÖRELSEKAPITAL

3 615 -524

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-) / Minskning  (+) av varulager -1 697 -1 964

Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar och övriga kortfristiga 
fordringar

-15 018 -4 242

Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder och övriga kort-
fristiga skulder

838 5 240

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -12 263 -1 491

 

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -721 -380

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -18 469 -12 946

Investeringar i kortfristiga placeringar -78 184 -34 261

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -97 374 -47 587

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 24 130 290 60 000

Transaktionskostnader 24 -6 803 -3 252

Optionspremier 690 -

Upptagna lån 17 600 -

Amortering av lån 17 -3 000 -

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 121 777 56 748

ÅRETS KASSAFLÖDE 12 141 7 669

 

Likvida medel vid årets början 10 664 3 056

Kursdifferens i likvida medel 233 -60

Likvida medel vid årets slut 23 038 10 664
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
FÖR KONCERNEN
 Förändring eget kapital Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Omräknings-
reserv

Balanserad vinst 
eller förlust 

inklusive årets 
resultat

Summa eget 
kapital

UTGÅENDE BALANS per den 
31 augusti 2016

57 3 109 32 -347 2 851

Ingående balans per den 
1 september 2016

57 3 109 32 -347 2 851

Årets resultat - - - -707 707

Övrigt totalresultat - - -62 0 -62

Summa värdeförändring - - -62 -707 -769

Nyemission 667 59 333 - - 60 000

Transaktionskostnader, netto 
efter skatt

- -2 423 - - -2 423

Summa transaktioner med ägare 667 56 910 - - 57 577

UTGÅENDE BALANS per den 
31 augusti 2017

724 60 019 -30 -1 055 59 659

Ingående balans per den 
1 september 2017

724 60 019 -30 -1 055 59 659

Årets resultat - - - 1 183 1 183

Övrigt totalresultat - - 70 - 70

Aktierelaterade ersättningar - - - 335 335

Optionspremier - - - 690 690

Summa värdeförändring - - 70 2 208 2 278

Nyemission 108 130 182 - - 130 290

Transaktionskostnader, netto 
efter skatt

- -6 068 - - -6 068

Summa transaktioner med ägare 108 124 114 - - 124 222

UTGÅENDE BALANS per den 
31 augusti 2018

832 184 133 40 1 154 186 160
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RESULTATRÄKNING FÖR 
MODERBOLAGET

(kSEK) Not 2017-09-01 
- 2018-08-31              

2016-09-01 
- 2017-08-31 

Rörelsens intäkter, lagerförändringar, mm.  

Nettoomsättning  43 660 13 187

Förändring av varulager 1 697 1 965 

Aktiverat arbete för egen räkning 7 222 3 609 

Övriga rörelseintäkter 7 6 709 2 696

 59 287 21 456

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -17 949 -6 158

Övriga externa kostnader 6, 22 -13 844 -6 255

Personalkostnader 5 -22 094 -8 211

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar 11, 12, 13, 14 -2 587 -415

Övriga rörelsekostnader 8 -495 -621

 

Rörelseresultat 2 318 -205

 

Resultat från finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 737 304

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -42 -144

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 014 -45

 

Årets skatt 10 - 18

Årets resultat 3 014 -27

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 3 014 -27

ÖVRIGT TOTALRESULTAT 
MODERBOLAGET
Årets resultat 3 014 -27

Årets totalresultat 3 014 -27
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BALANSRÄKNING FÖR 
MODERBOLAGET

(kSEK) Not 2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent och varumärken 11 5 991 3 894 1 858

Balanserade utgifter för produktutveckling 12 24 958 10 563 0

 30 949 14 457 1 858

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 13 65 50 0

Inventarier, verktyg och installationer 14 438 159 74

 502 209 74

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 1 659 1 273 1 273

 1 659 1 273 1 273

Övriga anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 10 1 613 847 0

1 613 847 0

 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 34 723 16 786 3 205

Omsättningstillgångar

Varulager 18 4 012 2 315 350

 4 012 2 315 350

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16, 19 11 930 2 232 1 283

Fordringar hos koncernföretag 16 8 239 1 354 0

Derivatinstrument 16 9 0 0

Övriga fordringar 16 1 798 1 000 132

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 2 504 709 323

 24 481 5 294 1 738

Kortfristiga placeringar, likvida medel

Kortfristiga placeringar 16 113 468 34 556 0

Likvida medel 16 19 615 10 062 3 056

 133 083 44 618 3 056

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 161 577 52 228 5 145

SUMMA TILLGÅNGAR 196 300 69 013 8 349
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BALANSRÄKNING FÖR 
MODERBOLAGET 

(kSEK) Not 2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 832 724 57

Fond för utvecklingsutgifter 24 958 10 563 0

 25 790 11 287 57

Fritt eget kapital

Överkursfond 184 133 60 019 3 109

Balanserad vinst eller förlust -24 832 -11 435 -872

Årets resultat 3 014 -27 0

 162 315 48 558 2 237

 

SUMMA EGET KAPITAL 188 106 59 844 2 294

 

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16, 17 600 2 700 2 700

 600 2 700 2 700

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16, 17 0 300 300

Förskott från kunder 639 683 382

Skulder till koncernföretag 16 0 0 1 878

Leverantörsskulder 16 3 663 2 743 514

Övriga kortfristiga skulder 16 630 223 74

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16, 20 2 217 2 422 158

Övriga avsättningar 16, 21 445 99 49

 7 594 6 469 3 355

SUMMA SKULDER 8 193 9 169 6 055

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 196 300 69 013 8 349



27CELLINK.COM

KASSAFLÖDESANALYS FÖR 
MODERBOLAGET 

(kSEK) Not 2017-09-01  
- 2018-08-31                  

2016-09-01  
- 2017-08-31              

Den Löpande verksamheten

Rörelseresultat 2 318 -205

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 2 587 415

Förändringar av avsättningar 346 50

Marknadsvärdeförändring kortfristiga placeringar -727 -295

Aktierelaterade ersättningar 335 -

Erhållen ränta 737 304

Erlagd ränta -42 -144

Betald skatt -31 -

KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHET FÖRE FÖRÄNDRING 
AV 
RÖRELSEKAPITAL

5 524 125

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -1 697 -1 964

Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar och övriga kortfristiga 
fordringar

-18 986 -3 757

Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder och övriga 
kortfristiga skulder

877 3 266

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -14 283 -2 331

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -378 -185

Förvärv av aktier i dotterbolag -385 -

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -18 996 -12 963

Investeringar i kortfristiga placeringar -78 184 -34 261

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -97 942  -47 410

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 24 130 290 60 000

Transaktionskostnader 24 -6 803 -3 252

Optionspremier 690 -

Upptagna lån 17 600 -

Amortering av lån 17 -3 000 -

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 121 777 56 748

ÅRETS KASSAFLÖDE 9 552 7 007

 

Likvida medel vid årets början 10 062 3 056

Likvida medel vid årets slut 19 615 10 062
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR 
MODERBOLAGET 

Förändring eget 
kapital (kSEK)

Aktiekapital Fond för 
utvecklingsut-

gifter

Överkursfond Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets resultat Summa eget 
kapital

UTGÅENDE 
BALANS per den 
31 augusti 2016

57 - 3 109 - -872 2 294

Ingående balans 
per den 1 
september 2017

57 - 3 109 - -872 2 294

Resultatdisposition 
enligt årsstämman

- - - -872 872 -

Årets resultat - - - - -27 -27

Fond för 
utvecklingsutgifter

- 10 563 - -10 563 - -

Summa värdeför-
ändringar

- 10 563 - -11 435 845 -27

Nyemission 667 - 59 333 - - 60 000

Transaktionskost-
nader, netto efter 
skatt

- - -2 423 - - -2 423

Summa transak-
tioner med ägare

667 - 56 910 - - 57 577

UTGÅENDE 
BALANS per den 
31 augusti 2017

724 10 563 60 019 -11 435 -27 59 844

Ingående balans 
per den 1 
september 2017

724 10 563 60 019 -11 435 -27 59 844

Resultatdisposition 
enligt årsstämman

- - - -27 27 -

Årets resultat - - - - 3 014 3 014

Fond för 
utvecklingsavgifter

- 14 395 - -14 395 - -

Aktierelaterade 
ersättningar

- - - 335 - 335

Optionspremier - - - 690 - 690

Summa värdeför-
ändringar

- 14 395 - -13 397 3 041 4 039

Nyemission 108 - 130 182 - - 130 290

Transaktionskost-
nader, netto efter 
skatt

- - -6 068 - - -6 068

Summa transak-
tioner med ägare

108 - 124 114 - - 124 222

UTGÅENDE 
BALANS per den 
31 augusti 2018

832 24 958 184 133 -24 832 3 014 188 106
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är upprättad i enlighet med förvärvsmetoden och samtliga 
dotterföretag, i vilka bestämmande inflytande innehas, kon-
solideras från och med det datum detta inflytande erhållits.

Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver att flera 
uppskattningar görs av ledningen för redovisningsändamål. 
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, 
som är komplexa eller sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovis-
ningen anges i not 2.3. Dessa bedömningar och antaganden 
baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som 
bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Fak-
tiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar om gjorda 
bedömningar ändras eller andra förutsättningar föreligger.
Bruttoredovisning tillämpas genomgående avseende redo-
visning av tillgångar och skulder förutom i de fall där både 
en fordran och en skuld existerar gentemot samma motpart 
och dessa på legala grunder är kvittningsbara och avsikten är 
att göra detta. Bruttoredovisning tillämpas också avseende 
intäkter och kostnader om inget annat anges.

2.1.1 Klassificering av tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder förväntas 
återvinnas eller förfalla till betalning senare än tolv månader 
efter balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder förväntas återvinnas eller förfalla till betalning inom 
mindre än tolv månader efter balansdagen.

2.2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

2.2.1 Koncernredovisning

2.2.1.1 Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under bestämmande infly-
tande från CELLINK AB. Bestämmande inflytande föreligger 
om CELLINK AB har inflytande över investeringsobjektet, 
är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt 
engagemang samt kan använda sitt inflytande över inves-
teringen till att påverka avkastningen. Vid bedömning om 
ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella 
röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger. 
Dotterföretag konsolideras från och med den dag då be-
stämmande inflytandet uppnås och de de-konsolideras från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

2.2.1.1.1 Dotterföretag i koncernen
Dotterföretag: CELLINK LLC
Organisationsnummer: 81-3033020  
Säte: Virginia, USA
Kapitalandel: 100%

Dotterföretag: CELLINK Options AB
Organisationsnummer:  559144-2008  
Säte: Göteborg  
Kapitalandel: 100% 
              
        

NOT 1 Företagsinformation
CELLINK AB, organisationsnummer 559050-5052 är ett 
aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg. Adres-
sen till huvudkontoret är Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 
Göteborg. Bolagets verksamhet omfattar utveckling och 
försäljning av 3D-Bioskrivare, biobläck och tjänster inom 
3D-Bioskrivning.
 
I denna årsredovisning benämns CELLINK AB (publ) anting-
en med sitt fulla namn eller som ´bolaget´alternativt ´CEL-
LINK. Alla belopp i rapporten är i tusentals kronor (kSEK) 
om inget annat anges.
 
De finansiella rapporterna avser CELLINK AB och har god-
känts av styrelsen för offentliggörande vid styrelsesamman-
trädet den 13 november 2018 och kommer att läggas fram 
för antagande vid 2018 års årsstämma. 

NOT 2 Grundläggande redovisningsprinciper
Denna årsredovisning har för koncernen upprättats i enlig-
het med International Financial Reporting Standards (IFRS), 
och tolkningar av gällande standards, International Financial 
Reporting Interpretations Committeé (IFRIC) som godkänts 
av EU. Vidare har årsredovisningslagen och RFR 1 ”Kom-
pletterande redovisningsregler för koncernen” tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges under avsnittet ”Moder-
bolagets redovisningsprinciper” i not 3. 
 
Koncernen är förstagångstillämpare av IFRS. I enlighet med 
IFRS 1 har bolaget analyserat effekterna av övergången från 
K3 till IFRS. Vid analysen av övergången till IFRS har bolaget 
beaktat att det även är första gången det tillämpas koncern-
redovisning. Enhetliga principer har tillämpats för jämförel-
setalen. Inga väsentliga skillnader avseende redovisning av 
aktiverade utvecklingskostnader har identifierats eftersom 
moderbolaget sedan tidigare har valt att redovisa sådana 
tillgångar även i juridisk person. Vidare föreligger det inga 
skillnader avseende tillämpning av redovisningsprinciper för 
bolagets intäktsströmmar, dvs försäljning av produkter och 
service. Bolaget har inga förmånsbestämda pensionsplaner 
och bolagets finansiella instrument redovisas till anskaff-
ningsvärde vilka överensstämmer med verkligt värde beak-
tat kort löptid på kortfristiga placeringar. Då övergången till 
IFRS inte resulterat i någon omräkningseffekt för varken ba-
lans- eller resultaträkningen har ingen presentation av den 
finansiella ställningen per datum för övergången till IFRS, 
dvs 1 september 2016 skett.

2.1 Grunder för upprättandet av redovisningen
Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet 
om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är 
värderade till sina historiska anskaffningsvärden med un-
dantag för derivatinstrument samt kortfristiga placeringar 
som är värderade till verkliga värden. Koncernredovisningen 

NOTER
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dividuella marknader mäts inte som egna segment. Bolagets 
verksamhet på den amerikanska marknaden är den indivi-
duellt största, försäljningen där styrs genom bolagets Glo-
bal Sales manager och samtlig personal rapporterar till vårt 
globala team med bas i Sverige vilket gör att bolaget enbart 
har ett segment att rapportera.

2.2.2 Omräkning av utländsk valuta

2.2.2.1 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika en-
heterna i koncernen redovisas i den valuta som används i 
den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvud-
sakligen bedriver sin verksamhet (funktionell valuta). I kon-
cernredovisningen omräknas samtliga belopp till svenska 
kronor (SEK), vilket är moderföretagets funktionella valuta 
och rapportvaluta.

2.2.2.2 Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respektive en-
het till enhetens funktionella valuta enligt de valutakurser 
som gäller på transaktionsdagen. Vid varje balansdag räknas 
monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. 
Icke-monetära poster, som värderas till verkligt värde i en 
utländsk valuta, räknas om till valutakursen den dag då det 
verkliga värdet fastställdes. Icke-monetära poster, som vär-
deras till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, 
räknas inte om.

Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen, som öv-
riga rörelseintäkter respektive övrig rörelsekostnader.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländ-
ska dotterföretags tillgångar och skulder till svenska kronor 
enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter om-
räknas till periodens genomsnittskurs, om inte valutakursen 
fluktuerat väsentligt under perioden då istället transaktions-
dagens valutakurs används. Eventuella omräkningsdifferen-
ser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat och överförs 
till koncernens omräkningsreserv. Vid avyttring av ett ut-
ländskt dotterföretag redovisas sådana omräkningsdifferen-
ser i resultaträkningen som en del av realisationsresultatet. 

2.2.3 Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mer-
värdesskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. Koncer-
nens intäkter består i huvudsak av försäljning av 3D-Bioskri-
vare, tjänster inom 3D-Bioskrivning samt biobläck.

2.2.3.1 Varuförsäljning
Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna le-
vererats och äganderätten har överförts till kunden, varmed 
samtliga villkor nedan är uppfyllda:
• Koncernen har överfört de väsentliga risker och fördelar 
som är förknippade med varornas ägande.
• Koncernen har inte längre något sådant engagemang i den 
löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägan-
de och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda 
varorna.
• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

2.2.1.2 Förvärv av dotterbolag/ rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas i enlighet med förvärvsmetoden. 
Köpeskillingen utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgång-
ar, skulder och emitterade aktier. I köpeskillingen ingår även 
verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd 
av avtalad villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostna-
der kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder värderas inledningsvis till 
verkliga värden på förvärvsdagen. 

För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan be-
stämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas 
till verkligt värde (så kallad full goodwill) eller till innehavets 
proportionella andel av det förvärvade företagets nettotill-
gångar. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på tidi-
gare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens 
andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas 
som goodwill. 

Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade 
dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. ”bargain 
purchase” redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträk-
ningen. Goodwill skrivs inte av utan testas minst årligen för 
nedskrivning. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orea-
liserade vinster och förluster på transaktioner mellan kon-
cernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotter-
företag har i förekommande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.2.1.3 Förvärv av bolag som inte ses som rörelseförvärv
När förvärv av dotterföretag innebär förvärv av tillgångar 
som inte utgör rörelse fördelas anskaffningskostnaden på 
de enskilda tillgångarna och skulderna baserat på deras re-
lativa verkliga värden vid förvärvstidpunkten. För klassifice-
ring av förvärv se not 2.3.3.1. 

2.2.1.4 Segmentsrapportering
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver af-
färsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig 
kostnader, vars rörelseresultat regelbundet granskas av fö-
retagets högste verkställande beslutsfattare, och för vilken 
det finns fristående finansiell information. Den högste verk-
ställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för 
tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentets 
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som 
den verkställande direktören. CELLINKs verksamhet består 
av ett affärsområde. Produkter som erbjuds på marknaden 
består utav 3D-Bioskrivare samt biobläck och förbruknings-
artiklar. Ledningen motiverar beslutet av ett segment med 
att samtliga produkterna är direkt sammanknutna med var-
andra och ej anses uppfylla kriterierna för olika separata 
rörelsesegment. Samma personal, lokaler och försäljnings-
kanalerna används för samtliga produkter.

Samtliga geografiska regioner är styrda genom manage-
mentteam i Sverige och har ej egna resultatenheter. Mål på 
resultat och omsättning sätts på en aggregerad nivå och in-
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ras är nyemitterade aktier. Vid lösen redovisas inbetalning-
en av lösenpriset från den anställde i eget kapital. Utgivna 
optioner till personal går under bolagets program för per-
sonaloptioner och ges vederlagsfritt. Styrelseledamöter som 
tecknat optioner har erlagt marknadsmässig betalning för 
optionerna.

2.2.6.2.2 Eget kapitalreglerade program utställda till anställ-
da
I Moderbolaget redovisas det beräknade och redovisade 
värdet av eget kapitalreglerade program utställda till an-
ställda som ett kapitaltillskott till dotterföretag. Värdet på 
andelar i dotterföretag ökar samtidigt som Moderbolaget 
redovisar en ökning av eget kapital. Kostnaden för anställda 
i de berörda bolagen vidarefaktureras löpande till respektive 
dotterföretag och regleras kontant varigenom ökningen av 
andelar i dotterföretag neutraliseras.

2.2.7 Aktuell och uppskjuten skatt
Inkomstskatt i koncernredovisningens resultaträkning består 
av aktuell skatt baserad på beskattningsbar inkomst för den 
aktuella perioden och förändringar avseende uppskjuten 
skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen med undantag för 
när den hänför sig till poster redovisade i övrigt totalresultat 
eller direkt i eget kapital, i dessa fall redovisas även skat-
tekostnaden i övrigt totalresultat eller mot eget kapital.

Grunden för beräkning av aktuell inkomstskatt är de skat-
tesatser och skattelagar som är antagna eller aviserade på 
balansdagen. Aktuella skattefordringar och skatteskulder 
för nuvarande period och tidigare perioder fastställs till det 
belopp som förväntas återfås från eller betalas till skatte-
myndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas på balansdagen i enlighet med 
balansräkningsmetoden för temporära skillnader mellan till-
gångars och skulders skattemässiga och redovisningsmässi-
ga värden.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla 
temporära differenser, däribland underskottsavdrag i den 
mån det är troligt att en beskattningsbar vinst kommer vara 
tillgänglig mot vilken de avdragsgilla temporära differenser-
na kan användas.

2.2.8 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som an-
vänds i koncernens verksamhet och har en förväntad nytt-
jandeperiod överstigande ett år. Materiella anläggningstill-
gångar värderas till sina respektive anskaffningsvärden och 
skrivs av linjärt under sin uppskattade nyttjandeperiod. När 
materiella anläggningstillgångar redovisas tas hänsyn till till-
gångens eventuella restvärden när det avskrivningsbara be-
loppet fastställs. Avskrivningen inleds när tillgången är färdig 
att tas i bruk.

Materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkning-
en när den avyttras eller om den inte kan förväntas tillföra 
några ekonomiska fördelar i framtiden antingen genom att 
den nyttjas eller att den säljs. Vinst och förlust beräknas som 

• De ekonomiska fördelar som är förknippade med transak-
tionen sannolikt kommer tillfalla företaget och
• De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkom-
ma till följd av transaktionen som beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

2.2.3.2 Försäljning av tjänster
Intäkter av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt 
i den period arbetet utförs och material levereras eller för-
brukas.

2.2.4 Utdelning och ränteintäkter.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har 
fastställts.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta 
som gör att nuvärdet av alla framtiden in- och utbetalningar 
under räntebindningstiden blir lika med det redovisade vär-
det av fordran.

2.2.5 Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.

2.2.6 Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald se-
mester, betald sjukfrånvaro, samt pensioner m.m. redovisas 
i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra er-
sättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner.

2.2.6.1 Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda 
avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har 
ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens 
resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna in-
tjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när 
premier erläggs.

2.2.6.2 Aktierelaterade ersättningar 
CELLINK AB har ställt ut egetkapitalreglerade personalop-
tionsprogram. Programmet omfattar maximalt 378 338 op-
tioner som var och en kan lösas in mot en aktie till ett pris 
om 177,5 SEK. Programmet löper ut under 2021.

2.2.6.2.1 Redovisning av eget kapitalreglerade program 
Det verkliga värdet på tilldelade personaloptions- och aktie-
program beräknas vid utställandetidpunkten med Black & 
Scholes värderingsmodell, varvid hänsyn tas till villkor som 
är aktiekursrelaterade. Värdet redovisas som en personal-
kostnad fördelad över intjänandeperioden, med en motsva-
rande ökning av eget kapital. Den kostnad som redovisas 
motsvarar det verkliga värdet av en uppskattning av det an-
tal optioner och aktier som förväntas bli intjänade. I efter-
följande perioder justeras denna kostnad för att återspegla 
verkliga antalet intjänade optioner.  

Vid lösen inom ramen för eget kapitalreglerade program 
sker leverans av aktier till den anställde. Aktier som levere-
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Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder om-
prövas minst i slutet av varje kvartal, effekten av eventuella 
ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat. 

2.2.10 Nedskrivningar av materiella och immateriella an-
läggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade vär-
dena för materiella och immateriella tillgångar för att fast-
ställa 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 even-
tuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna åter-
vinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vil-
ken tillgången hör.

Immateriella tillgångar under ny produktutveckling och im-
materiella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning 
ska prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, 
eller när det finns en indikation på värdeminskning.
Återvinningsvärdet är det högre värdet av det verkliga värdet 
minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framti-
da kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före 
skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av peng-
ars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenere-
rande 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 ska omedelbart kostnadföras i resultaträkning-
en.

Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den 
kassagenererande enhetens) redovisade värde till det om-
värderade återvinningsvärdet, men det förhöjda redovisade 
värdet 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. 

2.2.11 Anskaffning som en del av ett rörelseförvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv 
identifieras och redovisas separat från goodwill när de 
uppfyller definitionen av en immateriell tillgång och deras 
verkliga värden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anskaff-
ningsvärdet för sådana immateriella tillgångar utgörs av de-
ras verkliga värde vid förvärvstidpunkten. De immateriella 
tillgångarna skrivs av över den förväntade nyttjandeperio-
den vilken uppgår till 5–10 år.

Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella 
tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv till anskaffningsvär-
de med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella ackumulerade nedskrivningar på samma sätt som sepa-
rat förvärvade immateriella tillgångar.

skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovi-
sade värde. Vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen 
den redovisningsperiod då tillgången avyttrats, såsom övrig 
kostnad eller övrig intäkt. 

Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och avskrivnings-
metod granskas i slutet av varje räkenskapsår och justeras 
om så behövs framåtriktat i slutet av varje redovisnings-
period. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet 
endast om det är sannolikt att det framtida ekonomiska för-
delar som är förknippade med tillgången kommer att komma 
företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period de uppkommer. 

Bedömd nyttjandetid uppgår till 5 år. Bedömda nyttjande-
perioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns 
indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats vä-
sentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balans-
dag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, 
omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av 
dessa ändringar redovisas framåtriktat.

2.2.9 Immateriella tillgångar
Internt upparbetade immateriella tillgångar - Aktiverade ut-
gifter för produktutveckling. 

Internt upparbetade immateriella tillgångar som härrör från 
koncernens produktutveckling redovisas endast om följan-
de villkor är uppfyllda:
•  det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
tillgången och använda eller sälja den,
•  företaget avsikt är att färdigställa den immateriella till-
gången och använda eller sälja den,
•  det finns förutsättningar för att använda eller sälja den 
immateriella tillgången,
• företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att 
generera sannolika framtida ekonomiska fördelar,
• det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra re-
surser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller 
sälja den immateriella tillgången, och
• de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgång-
en under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt.

Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbe-
tad immateriell tillgång redovisas utgifterna för utveckling 
som en kostnad i den period de uppkommer.

Efter första redovisningstillfället redovisas internt uppar-
betade immateriella tillgångar till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ack-
umulerade nedskrivningar. Bedömd nyttjandetid uppgår till 
följande;
Biobläck    10 år
Patent    10 år
Hård- och mjukvara  5 år
Varumärken   5 år
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Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar består av räntefonder och katego-
riseras som ”Innehav för handel” inom kategorin finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet. Dessa 
tillgångar redovisas till verkligt värde vid varje balansdag och 
värdeförändringar redovisas inom finansnettot i resultaträk-
ningen.

Finansiella skulder
• Finansiella skulder värderade till verkligt värde via årets 
resultat.
• Övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde.

Initialt klassificeras finansiella instrument utifrån någon av 
ovanstående två kategorier. CELLINK AB innehar endast fi-
nansiella skulder i form av leverantörsskulder och skulder till 
kreditinstitut som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
samt finansiella derivatinstrument som redovisas till verkligt 
värde. 

2.2.12.2 Varulager
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningskostnad 
och nettoförsäljningsvärde, där anskaffningsvärdet beräk-
ning med tillämpning av FIFU-metoden (”först in, först ut”). 
I lagrets anskaffningsvärde ingår kostnader för inköp, till-
verkning samt andra utgifter för att bringa varorna till deras 
aktuella plats och skick. I anskaffningsvärdet för en egen-
tillverkad tillgång ingår utöver sådana kostnader som direkt 
kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel 
av indirekta tillverkningskostnader.

2.2.12.3 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som ”Övriga finansiella 
skulder” vilket innebär värdering till upplupet anskaffnings-
värde. Leverantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, 
varför skulden redovisas till nominellt belopp utan diskon-
tering.

2.2.12.4 Skulder till kreditinstitut och andra låneskulder
Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån 
kategoriseras som ”Övriga finansiella skulder” och värderas 
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 
Eventuella skillnader mellan erhållet lånebelopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalning eller amortering 
av lån redovisas över lånens löptid.

2.2.12.5 Derivatinstrument
Koncernen ingår derivattransaktioner med syfte att hante-
ra valutarisker. Koncernen tillämpar inte säkringsredovis-
ning och samtliga derivatinstrument kategoriseras därför 
som ”Verkligt värde via resultaträkningen” i underkategorin 
”Innehav för handel”. Derivatinstrument med positivt verk-
ligt värde redovisas som tillgångar på raden ”Derivatin-
strument”. Derivatinstrument med negativt verkligt värde 
redovisas som skulder på raden ”Derivatinstrument”. Vär-
deförändringar från derivatinstrument redovisas antingen i 
finansnettot eller i rörelseresultatet beroende på syftet med 
instrumentet.

2.2.12 Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov 
till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld 
eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. 

2.2.12.1 Finansiella tillgångar
Koncernens finansiella tillgångar delas in i fyra kategorier: 

• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
årets resultat.

• Finansiella tillgångar som innehas för handel.
• Finansiella tillgångar som vid första redovis-

ningstillfället identifierades som en post värde-
rad till verkligt värde. 

• Lånefordringar och kundfordringar värderade till upplu-
pet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

• Finansiella tillgångar som innehas till förfall värderade 
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivränteme-
toden.

• Finansiella tillgångar som kan säljas värderade till verk-
ligt värde mot övrigt totalresultat.

Initialt klassificeras finansiella instrument utifrån någon av 
ovanstående fyra kategorier. CELLINK AB innehar endast 
finansiella tillgångar i form av kundfordringar och likvi-
da medel, värderade till upplupet anskaffningsvärde samt 
kortfristiga placeringar och derivatinstrument värderade till 
verkligt värde.

Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat 
med fasta eller fastställbara betalningar som inte noteras på 
en aktiv marknad. De värderas inledningsvis till verkligt vär-
de och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden och efter avdrag för eventuell 
nedskrivning. Upplupet anskaffningsvärde beräknas med 
beaktande av eventuella rabatter och avgifter och förskotts-
betalningar som är en del av effektivräntan.

Kundfordringars värde prövas löpande om det finns ob-
jektiva bevis på att det redovisade värdet inte kommer att 
inflyta. Om en kundfordring antas vara osäker görs en re-
servering för skillnaden mellan det redovisade värdet och 
det förväntade kassaflödet.  Förluster hänförliga till osäkra 
hyresfordringar redovisas i resultaträkningen under övriga 
rörelsekostnader.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodoha-
vanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obe-
tydlig risk för värdeförändringar. Kassamedel och bank-
tillgodohavanden kategoriseras som ”Lånefordringar och 
kundfordringar” vilket innebär värdering till upplupet an-
skaffningsvärde. På grund av att bankmedel är betalnings-
bara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av 
nominellt belopp. 
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2.2.17 Nya och kommande standarder 

2.2.17.1 Nya och ändrade standarder som inte trätt i kraft
Ett antal nya och ändrade IFRS har ännu inte trätt i kraft och 
har inte förtidstillämpats vid upprättandet av koncernens 
och moderföretagets finansiella rapporter. Nedan beskrivs 
de IFRS som kan komma att påverka koncernens eller mo-
derföretagets finansiella rapporter. Inga av de övriga nya 
standarder, ändrade standarder eller IFRIC-tolkningar för-
väntas ha någon påverkan på koncernens eller moderföre-
tagets finansiella rapporter.

IFRS 9 trädde i kraft för bolag med 1 januari 2018 som start 
på räkenskapsåret och ersätter IAS 39. Förändringar jämfört 
med tidigare standard avser bl.a. nya synsätt kring klassifice-
ring samt en annan modell för nedskrivningar där reserv för 
osäkra kundfordringar inte endast skall baseras på inträffa-
de händelser utan även förväntande händelser. CELLINKs 
kundfordringar utgörs i allt väsentliga av kortfristiga kund-
fordringar utan finansierings inslag och bolaget har historiskt 
haft låga kundförluster. Baserat på detta har bolaget kon-
kluderat att övergången, med start den 1 september 2018, 
till den nya redovisningsstandarden inte förväntas få några 
väsentliga effekter på Koncernens finansiella rapporter.

IFRS 15 trädde i kraft för bolag med 1 januari 2018 som start 
på räkenskapsåret. Den stora majoriteten av CELLINKs för-
säljning utgörs av produkter, vilka tydligt representerar se-
parata prestationsåtaganden. CELLINK säljer även tjänster i 
form av service kopplad till produkter. Tjänsterna faktureras 
till stor del i förskott, och intäktsförs i takt med servicekon-
traktens löptid. Ej intäktsförda serviceintäkter redovisas 
som förutbetalda intäkter i balansräkningen. CELLINK be-
dömer att även dessa tjänster tydligt utgör separata presta-
tionsåtaganden. Baserat på detta bedöms ej några väsent-
liga skillnader mellan dagens redovisning och redovisning i 
enlighet med IFRS 15 föreligga, och CELLINK gör den slutli-
ga bedömningen att övergången, med start den 1 september 
2018, till IFRS 15 förväntas inte få några väsentliga effekter 
på Koncernens finansiella rapporter. 

IFRS 16 Leasing godkändes av EU 2017 och ersätter IAS 17 
från och med 1 januari 2019. Redovisning enligt IFRS kom-
mer innebära att i princip samtliga leasingavtal kommer att 
redovisas i balansräkningen som tillgångar och skulder. Den-
na redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en 
rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod 
och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. 
Någon utvärdering av effekterna av standarden har ännu 
inte påbörjats. 

Övriga ändrade standarder som ännu ej trätt i kraft får ingen 
påverkan på koncernens finansiella rapporter.

2.3 Betydelsefulla redovisningsbedömningar, uppskattning-
ar och antaganden
När styrelsen upprättar finansiella rapporter i enlighet med 
tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskattning-

2.2.12.6 Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig för-
pliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad 
händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras.
Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av 
det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktel-
sen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäker-
heter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning be-
räknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen, ska det redovisade värdet 
motsvara nuvärdet av dessa utbetalningar.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera 
en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gott-
görelsen särredovisas som en tillgång i rapport över finan-
siell ställning när det är så gott som säkert att den kommer 
att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet 
kan beräknas tillförlitligt.

2.2.13 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Utgifter som är di-
rekt hänförliga till emissioner av nya stamaktier eller optio-
ner redovisas separat i eget kapital.

2.2.14 Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med 
krav på framtida prestation redovisas som övrig rörelsein-
täkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts och de eko-
nomiska fördelar som är förknippade med transaktionen 
sannolikt kommer att tillfalla koncernen samt inkomsten kan 
beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det 
verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Inkomsten från offentliga bidrag som är förenade med krav 
på framtida prestation redovisas som intäkt när prestatio-
nen 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 kon-
cernen fått.

Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa 
det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld. 

2.2.15 Redovisning av kassaflöde
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta me-
toden.

2.2.16 Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekono-
miska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en 
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till lease-
tagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella 
leasingavtal. Samtliga koncernens leasingavtal har klassific-
erats och redovisats som operationella. Leasingavgifter vid 
operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing-
perioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre åter-
speglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
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terierna i IAS 38 (se not 2.2.9 för kriterierna), äganderätten 
av slutprodukten samt om bolaget ansett att projektet varit 
aktuellt att implementera utan offentliga bidrag.

2.3.4 Beräkning av verkligt värde av finansiella instrument
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassifice-
ras antingen som verkligt värde över årets resultat eller till-
gängliga till försäljning.  Värderingen kan ta sin utgångspunkt 
i någon av följande förutsättningar:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för iden-
tiska tillgångar eller skulder (nivå 1)
• Andra observerbara data för tillgången eller skulden än no-
terade priser antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller 
indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på ob-
serverbara marknadsdata (nivå 3)

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en 
aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på ba-
lansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade 
priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissättnings-
tjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbun-
det tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och 
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på arm-
längds avstånd. Koncernen har kortfristiga placeringar i form 
av räntefonder. Koncernen redovisar de kortfristiga place-
ringarna till verkligt värde som en nivå 1 värdering. Värdeför-
ändringen, dvs den orealiserade vinsten/förlusten, redovisas 
som en ränteintäkt/kostnad i resultaträkningen. 

Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på 
en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) fastställs med hjälp av 
värderingstekniker. Härvid används i så stor utsträckning 
som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgäng-
lig medan företagsspecifik information används i så liten 
utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata 
som krävs för värderingen är observerbara klassificeras in-
strumenten som en nivå 2 värdering. CELLINK AB redovisar 
för närvarande inga finansiella instrument tillhörande denna 
kategori.

I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på ob-
serverbar marknadsinformation klassificeras det berörda in-
strument i nivå 3. CELLINK AB redovisar finansiella derivat-
instrument för valuta tillhörande denna kategori. 

Uppskattat verkligt värde för koncernens finansiella instru-
ment baseras på marknadspriser och värderingsmetoder 
som beskrivs nedan.

Likvida medel
Verkligt värde antas vara detsamma som bokfört värde.

Räntebärande skulder
Koncernen redovisar räntebärande skulder till upplupet an-
skaffningsvärde. Verkligt värde av räntebärande skulder an-
ses vara ungefärlig med bokfört värde då alla räntebärande 
skulder löper på rörlig ränta och koncernen inte ser några in-
dikationer på att marginalen har förändrats sedan upplåning.

ar och antaganden göras som påverkar redovisade värdet 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. De områden 
där uppskattningar och antaganden är av stor betydelse för 
koncernen och som kan komma att påverka resultat- och 
balansräkning om de ändras beskrivs nedan.

2.3.1 Bedömning om värdering av immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde re-
ducerat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Vid varje balansdag görs en bedömning av om det 
föreligger någon indikation på en värdeminskning avseende 
koncernens immateriella tillgångar. Förluster hänförliga till 
nedskrivningar redovisas i resultaträkningen under övriga 
rörelsekostnader.

2.3.2 Bedömning av osäkra kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till det förväntade realiserbara värdet. En upp-
skattning av osäkra kundfordringar som grundas på en ob-
jektiv utvärdering av alla utestående belopp görs vid varje 
balansdag. Förluster hänförliga till osäkra kundfordringar 
redovisas i resultaträkningen under övriga rörelsekostnader.

2.3.3 Bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper
När företagsledningen tillämpar koncernens redovisnings-
principer görs olika bedömningar förutom sådana som inne-
fattar uppskattningar, som kan ge en betydande inverkan på 
de belopp som koncernen redovisar i de finansiella rappor-
terna.

2.3.3.1 Klassificering av förvärv
En bedömning måste göras huruvida det rör sig om ett rörel-
seförvärv eller tillgångsförvärv. En rörelse består av resurser 
och processer som kan resultera i produktion. Vid förvärv 
av bolag görs en bedömning av hur redovisning av förvärvet 
ska ske baserat på bland annat följande kriterier: förekom-
sten av anställda, bolagets tillgångar och komplexiteten i 
interna processer. Vidare beaktas antalet verksamheter och 
förekomsten av avtal med olika grader av komplexitet.  Hög 
förekomst av dessa kriterier innebär att förvärvet klassifi-
ceras som ett rörelseförvärv och låg förekomst som ett till-
gångsförvärv. 

När förvärv av dotterföretag innebär förvärv av tillgångar 
som inte utgör rörelse fördelas anskaffningskostnaden på 
de enskilda tillgångarna och skulderna baserat på deras 
relativa verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Om istället 
bedömningen skulle ha resulterat i klassificering som rörel-
seförvärv, skulle detta ha medfört att det initialt redovisade 
fastighetsvärdet skulle varit högre liksom uppskjuten skat-
teskuld och sannolikt också goodwill. 

2.3.3.2 Klassificering av offentliga bidrag
En bedömning måste göras huruvida det offentliga bidraget 
är hänförligt till projekt bolaget hade som plan att implemen-
tera samt huruvida projekten väntas generera ekonomiska 
fördelar eller ej. Vid erhållande av offentliga bidrag görs en 
bedömning hur redovisningen av stödet för det aktuella pro-
jektet ska ske baserat på bland annat följande kriterier: Kri-
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Kundfordringar och leverantörsskuld och övrig skuld
Initialt bokförs dessa poster till verkligt värde och i nästkom-
mande perioder till upplupet anskaffningsvärde. Vanligtvis 
anses diskontering inte ha någon signifikant effekt på denna 
typ av tillgångar och skulder.

Moderbolagets redovisningsprinciper

NOT 3 Grundläggande redovisningsprinciper
Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rappor-
terings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Enligt RFR 2 ska moderbolaget tillämpa alla Inter-
national Financial Reporting Standards, antagna av EU, så 
långt det är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagens 
regelverk. Moderbolaget är förstgångstillämpare av RFR 2. 
Övergången från K3 till RFR 2 har inte medfört några vä-
sentliga effekter. Skillnaderna mellan moderbolagets och 
koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan:

3.1 Aktier i dotterbolag
Andelar i koncernföretag redovisas i moderföretaget till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivning-
ar. Om det redovisade värdet på andelarna överstiger dess 
verkliga värde sker en nedskrivning av värdet till det verkliga 
värdet. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. I de 
fall nedskrivningen inte längre är erforderlig återförs ned-
skrivningen över resultaträkningen.

3.2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

3.2.1 Redovisning av aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av an-
delens värde.

3.3 Betydelsefulla redovisningsbedömningar, uppskattning-
ar och antaganden
Vid upprättandet av de finansiella rapporter i enlighet med 
tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskattningar 
och antaganden göras som påverkar redovisade värdet av 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där 
uppskattningar och antaganden är av stor betydelse för mo-
derbolaget och som kan komma att påverka resultat- och 
balansräkning om de ändras är följande:

3.3.1 Värdering av aktier i dotterföretag och prövning av 
nedskrivningsbehov
För att beräkna eventuellt nedskrivningsbehov på aktier 
i dotterföretag har Bolaget använt sig av substansvärdet i 
det enskilda dotterföretaget. Vid beräkning av substansvär-
det har bolagets framtida intjäningsförmåga baserat på de 
avtal och rättigheter bolaget besitter beaktats och att det 
bokförda värdet av övriga poster i dotterföretaget är jämför-
ligt med verkligt värde. Bolaget anser att detta är ett rimligt 
antagande vid beräkning av verkligt värde på aktierna i dot-
terföretaget.
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Not 5 Löner och andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

2017/2018 Löner och 
andra 

ersättningar

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Koncern 19 598 4 405 1 020

Varav moderbolag, Sverige 15 865 4 058 860

2016/2017 Löner och 
andra 

ersättningar

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Koncern 6 701 1 659 192

Varav moderbolag, Sverige 6 229 1 616 188

Löner och andra ersättningar

Styrelse och 
VD

(varav rörlig 
lön)

Övriga 
anställda

Totalt

2017/2018

Sverige 904 0 14 961 15 865

USA 0 0 3 733 3 733

Totalt 904 0 18 694 19 598

Varav moderbolag, Sverige 904 0 14 961 15 865

Styrelse och 
VD

(varav rörlig 
lön)

Övriga 
anställda

Totalt

2016/2017

Sverige 434 0 5 796 6 229

USA 0 0 471 471

Totalt 434 0 6 267 6 701

Varav moderbolag, Sverige 434 0 5 796 6 229

Medelantalet anställda

Per land 2017/2018 Antal 
anställda

Varav kvinnor Varav män

Sverige 39 13 26

USA 9 4 5

Totalt 48 17 31

Varav moderbolag, Sverige 39 13 26

Not 4 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning fördelat per geografisk 
marknad

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Sverige 1 194 132

Nordamerika 16 461 5 171

Övriga Europa 15 959 4 333

Asien 11 309 3 347

Övriga världen 415 176

Summa 45 337 13 159

Fördelningen av nettoomsättning per geografisk marknad baseras på kundernas säte.
Intäkterna fördelas på varor och tjänster. Intäkter hänförligt till varor uppgick om 44 570 kSEK (12 
847 kSEK). Intäkter hänförligt till tjänster uppgick om 767 kSEK (312 kSEK).
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Per land 2016/2017 Antal 
anställda

Varav kvinnor Varav män

Sverige 16 4 12

USA 2 1 1

Totalt 18 5 13

Varav moderbolag, Sverige 16 4 12

Andel kvinnor i ledande 
befattningar

2017/2018 2016/2017

Styrelsen 29% 20%

Ledande befattningshavare 0% 0%

Styrelse

Under året har i enlighet med 2017 års årstämmas beslut 345 KSEK utbetalats i arvode till 
styrelsen. Styrelsens ordförande erhöll 225 KSEK och två styrelseledamöter erhöll 60 KSEK 
vardera. Inga pensionskostnader eller pensionsåtaganden för styrelsen finns. 

Styrelsen diskuterar och beslutar i principerna för ersättning till ledande befattningshavare. 
Ledande befattningshavare har utgjorts av VD. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av 
grundlön. 

Avgångsvederlag 

Bolaget ska beakta 12 månaders uppsägningstid och VD ska beakta 6 månaders uppsägningstid. 
VD är berättigad till 6 månaders avgångsvederlag vid avslutad tjänst. Om VD finner annan 
anställning som bolaget godkänner under uppsägningstiden skall företaget ha rätt att avräkna mot 
den ersättning som VD erhåller från den nya anställningen. I samband med endera partens 
uppsägning av avtalet har företaget rätt att kräva att VD med omedelbar verkan lämnas sin 
befattning.

Vid uppsägning av ledande befattningshavare skall koncenren likaväl ledande befattnignshavare 
iaktta en uppsägningstid om tre månader.

Ersättning till ledamöter i styrelsen och koncernledningen

2017/2018 Fastlön/
Styrelsearvode

Göran Nordlund, ordförande 225

Klementina Österberg, styrelseledamot 0

Bengt Sjöholm, styrelseledamot 60

Artur Aira, styrelseledamot 0

Ingela Hallberg, styrelseledamot 60

Totalt styrelsen 345

Erik Gatenholm, VD och koncernchef * 559

Övriga koncernledningen 1 072

Totalt VD och koncernledning 1 631

Totalt 1 976

* Koncernledningen bestod av tre personer per den 31 augusti 2018. Koncernledningen bestod av 
koncernchef, CFO och CTO. 

2016/2017

Inga arvode utgick till styrelsen under räkenskapsåret. Arvode till VD uppgick till 434 kSEK. Arvode till övriga 
koncernledningen uppgick till 836 kSEK. Koncernledningen bestod av tre personer per den 31 augusti 2017. 
Koncernledningen bestod av koncernchef, CFO och CTO.
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Not 6 Ersättning till revisor

Koncernen

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Revisionsuppdrag 210 100

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 175 174

Summa 385 274

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolaget revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagaelser vid sådan granskning 
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Med revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdraget avses kvalitetssäkringstjänster, inklusive biträde vid iakttagelser vid sådan granskning, 
vilka skall utföras enligt författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en 
rapport som är avsedd även för andra än uppdragsgivaren. Rådgivning rörande skattefrågor 
redovisas separat. Allt annat är övriga tjänster.

Moderbolaget

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Revisionsuppdrag 210 100

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 175 174

Summa 385 274
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Moderbolaget

Finansiella intäkter 2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Ränteintäkter från 
värdepapper

727 303

Övriga finansiella intäkter 10 1

Summa 737 304

Finansiella kostnader 2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Räntekostnader från 
värdepapper

-25 -139

Övriga finansiella kostnader -18 -5

Summa -42 -144

Not 9 Finansiella poster

Koncernen

Finansiella intäkter 2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Ränteintäkter från 
värdepapper

727 303

Övriga finansiella intäkter 10 1

Summa 737 304

Finansiella kostnader 2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Räntekostnader från 
värdepapper

-25 -139

Övriga finansiella kostnader -18 -5

Summa -42 -144

Not 7 Övriga rörelseintäkter

Koncernen

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

EU-bidrag 5 053 2 366

Valutakursvinster 1 582 296

Övrigt 300 78

Summa 6 935 2 740

Moderbolaget

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

EU-bidrag 5 053 2 366

Valutakursvinster 1 582 296

Övrigt 74 34

Summa 6 709 2 696

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Koncernen

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Valutakursförluster 495 621

Summa 495 621

Moderbolaget

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Valutakursförluster 495 621

Summa 495 621

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt

De huvudsakliga komponenterna när det gäller skattekostna-
der för räkenskapsåret med avslut den 31 augusti 2018 är 
följande:

Koncernen

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Resultaträkning koncernen

Aktuell skatt på årets vinst 0 0

Skatteffekt av transaktions-
kostnader

116 21

Skatt som redovisats i 
resultaträkningen

116 21

Avstämning av effektiv 
skattesats

2017/2018 2016/2017

Resultat före skatt 1 068 -728

Skattekostnad beräknat på 
22%

-235 0

Ej skattepliktiga intäkter/Ej 
avdragsgilla kostnader

-37 0

Effekt av andra skattesatser 
för utländska dotterbolag

0 -2

Skatteffekt av transaktions-
kostnader

388 23

Total skatt 116 21

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 10,9% procent 
(-2,9%)
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Not 11 Patent och varumärken

Koncernen

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Ingående anskaffnings-
värde

3 922 1 858 0

Inköp 2 256 2 064 1 858

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

6 178 3 922 1 858

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-28 0 0

Årets avskrivningar -159 -28 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-187 -28 0

Utgående bokfört värde 5 991 3 894 1 858

Moderbolaget

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Ingående anskaffnings-
värde

3 922 1 858 0

Inköp 2 256 2 064 1 858

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

6 178 3 922 1 858

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-28 0 0

Årets avskrivningar -159 -28 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-187 -28 0

Utgående bokfört värde 5 991 3 894 1 858

Bokfört värde för patent uppgår om 5 167 kSEK (2016/2017; 3 059 
kSEK, 2016; 1 858 kSEK).
Bokfört värde för varumärken uppgår om 824 kSEK (2016/2017; 835 
kSEK, 2016; 0 kSEK).

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

Koncernen

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Ingående anskaffnings-
värde

10 882 0 0

Internt utvecklade 
tillgångar

16 214 10 882 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

27 096 10 882 0

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-336 0 0

Årets avskrivningar -2 345 -336 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-2 681 -336 0

Utgående bokfört värde 24 415 10 546 0

Uppskjuten inkomstskatt är hänförligt till:

Uppskjuten 
skattefordran 

2017/2018

Uppskjuten 
skattefordran 

2016/2017

Differenser avseende:

Värdering av underskotts-
avdrag

1 613 847

Övriga temporära 
skillnader:

Internvinst immateriella 
anläggningstillgångar

119 4

Summa 1 733 851

Moderbolaget

2017-09-01-
2018-08-31

2016-09-01-
2017-08-31

Resultaträkning moderbola-
get

Aktuell skatt på årets vinst 0 0

Skatteffekt av transaktions-
kostnader

0 18

Skatt som redovisats i 
resultaträkningen

0 18

Avstämning av effektiv 
skattesats

2017/2018 2016/2017

Resultat före skatt 3 014 -45

Skattekostnad beräknat på 
22%

-663 10

Ej skattepliktiga intäkter/Ej 
avdragsgilla kostnader

-37 -10

Skatteffekt av transaktions-
kostnader

700 18

Total skatt 0 18

Bolagets skattemässiga underskott uppgår till 7 334 TSEK (3 
711 TSEK) för vilka uppskjuten skattefordring om 1 613 TSEK 
(847 TSEK) redovisats.
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Moderbolaget

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Ingående anskaffnings-
värde

10 899 0 0

Internt utvecklade 
tillgångar

16 739 10 899 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

27 638 10 899 0

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-336 0 0

Årets avskrivningar -2 344 -336 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-2 680 -336 0

Utgående bokfört värde 24 958 10 563 0

Årets aktiveringar avser löner till personal som arbetat med projekten 
samt lokalhyra för de lokaler som projektet har utvecklats i. Bolaget 
bedriver ingen forskning.

Not 13 Nedlagda utgifter på annans fastighet

Koncernen

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Ingående anskaffnings-
värde 55 0 0

Inköp 28 55 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 83 55 0

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -5 0 0

Årets avskrivningar -12 -5 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -18 -5 0

Utgående bokfört värde 65 50 0

Moderbolaget

2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffnings-
värde 55 0 0

Inköp 28 55 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 83 55 0

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -5 0 0

Årets avskrivningar -12 -5 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -18 -5 0

Utgående bokfört värde 65 50 0
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Not 14 Inventarier, verktyg, installationer

Koncernen

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Ingående anskaffnings-
värde

382 74 0

Inköp 693 325 74

Omräkningsdifferens 57 -17 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

1 131 382 74

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-77 0 0

Årets avskrivningar -109 -80 0

Omräkningsdifferens -12 3 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-198 -77 0

Utgående bokfört värde 934 305 74

Moderbolaget

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Ingående anskaffnings-
värde

204 74 0

Inköp 350 130 74

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

555 204 74

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-45 0 0

Årets avskrivningar -72 -45 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-117 -45 0

Utgående bokfört värde 438 159 74
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Not 15 Finansiella anläggningstillgångar

Dotterföretagen inom koncernen förtecknas i tabellen nedan.

2017/2018 2016/2017 2016

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden

1 858 1 858 0

Årets anskaffning 50 0 1 858

Aktieägartillskott 335 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

2 243 1 858 1 858

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar

-585 -585 0

Årets nedskrivning 0 0 -585

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

-585 -585 -585

Utgående redovisat värde 1 659 1 273 1 273

Dotterbolag Kapital
-andel

Rösträtts
-andel

Antal 
andelar

Bokfört 
värde

CELLINK LLC 100% 100% 10 000 1 273

CELLINK Options AB 100% 100% 50 000 385

Bokfört värde för CELLINK LLC per 2016/2017 uppgick om 1 273 kSEK (2016; 1 273 kSEK)

Dotterbolag Org.nr. Säte

CELLINK LLC 81-3033020 Virginia, US

CELLINK Options AB 559144-2008 Göteborg

Not 16 Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Finansiell riskhantering

Cellink AB är exponerat för ett antal finansiella risker som marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Det övergripande 
målet är att ha en kostnadseffektiv finansiering inom koncernen.

Tabellen nedan visar koncernens finansiella tillgångar och skulder som är föremål för finansiell riskhantering.

Koncernen

2018-08-31

Tillgångar 
värderade till 
verkligt värde 

via Årets 
resultat

Låne- och 
Kundfordringar

Summa Redovisat 
värde

Tillgångar i balans-
räkningen

Kundfordringar 0 16 834 16 834 16 834

Derivatinstrument 9 0 9 9

Kortfristiga placeringar 113 468 0 113 468 113 468

Övriga kortfristiga fordringar 0 1 928 1 928 1 928

Upplupna intäkter 0 1 181 1 181 1 181

Likvida medel 0 23 038 23 038 23 038

Summa 113 477 42 981 156 458 156 458
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Övriga 
finansiella 

skulder

Summa Redovisat 
värde

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 600 600 600

Förskott från kunder 639 639 639

Leverantörsskulder 3 756 3 756 3 756

Övriga kortfristiga skulder 933 933 933

Upplupna kostnader 2 266 2 266 2 266

Övriga avsättningar 445 445 445

Summa 8 639 8 639 8 639

2017-08-31

Tillgångar 
värderade till 
verkligt värde 

via Årets 
resultat

Låne- och 
Kundfordringar

Summa Redovisat 
värde

Tillgångar i balans-
räkningen

Kundfordringar 0 3 637 3 637 3 637

Kortfristiga placeringar 34 556 0 34 556 34 556

Övriga kortfristiga fordringar 0 1 438 1 438 1 438

Likvida medel 0 10 664 10 664 10 664

Summa 34 556 15 739 50 295 50 295

Övriga 
finansiella 

skulder

Summa Redovisat 
värde

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 3 000 3 000 3 000

Förskott från kunder 683 683 683

Leverantörsskulder 2 840 2 840 2 840

Övriga kortfristiga skulder 223 223 223

Upplupna kostnader 1 129 1 129 1 129

Övriga avsättningar 99 99 99

Summa 7 974 7 974 7 974

2016-09-01

Låne- och 
Kundfordringar

Summa Redovisat 
värde

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 1 283 1 283 1 283

Övriga kortfristiga fordringar 145 145 145

Likvida medel 3 056 3 056 3 056

Summa 4 484 4 484 4 484
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Övriga 
finansiella 

skulder

Summa Redovisat 
värde

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 3 000 3 000 3 000

Förskott från kunder 382 382 382

Leverantörsskulder 515 515 515

Övriga kortfristiga skulder 135 135 135

Upplupna kostnader 158 158 158

Övriga avsättningar 49 49 49

Summa 4 238 4 238 4 238

Moderbolaget

2018-08-31

Tillgångar 
värderade till 
verkligt värde 

via Årets 
resultat

Låne- och 
Kundfordringar

Summa Redovisat 
värde

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 0 11 930 11 930 11 930

Fordringar hos koncernföretag 0 8 239 8 239 8 239

Derivatinstrument 9 0 9 9

Kortfristiga placeringar 113 468 0 113 468 113 468

Övriga kortfristiga fordringar 0 1 798 1 798 1 798

Upplupna intäkter 0 1 181 1 181 1 181

Likvida medel 0 19 615 19 615 19 615

Summa 113 477 42 763 156 240 156 240

Övriga 
finansiella 

skulder

Summa Redovisat 
värde

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 600 600 600

Förskott från kunder 639 639 639

Leverantörsskulder 3 663 3 663 3 663

Övriga kortfristiga skulder 630 630 630

Upplupna kostnader 2 037 2 037 2 037

Övriga avsättningar 445 445 445

Summa 8 014 8 014 8 014
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2017-08-31

Tillgångar 
värderade till 
verkligt värde 

via Årets 
resultat

Låne- och 
Kundfordringar

Summa Redovisat 
värde

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 0 2 232 2 232 2 232

Fordringar hos koncernföretag 0 1 354 1 354 1 354

Kortfristiga placeringar 34 556 0 34 556 34 556

Övriga kortfristiga fordringar 0 1 000 1 000 1 000

Likvida medel 0 10 062 10 062 10 062

Summa 34 556 14 648 49 204 49 204

Övriga 
finansiella 

skulder

Summa Redovisat 
värde

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 3 000 3 000 3 000

Förskott från kunder 683 683 683

Leverantörsskulder 2 743 2 743 2 743

Övriga kortfristiga skulder 223 223 223

Upplupna kostnader 1 093 1 093 1 093

Övriga avsättningar 99 99 99

Summa 7 841 7 841 7 841

2016-09-01

Låne- och 
Kundfordringar

Summa Redovisat 
värde

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 1 283 1 283 1 283

Övriga kortfristiga fordringar 132 132 132

Likvida medel 3 056 3 056 3 056

Summa 4 471 4 471 4 471

Övriga 
finansiella 

skulder

Summa Redovisat 
värde

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 3 000 3 000 3 000

Skulder till koncernföretag 1 878 1 878 1 878

Förskott från kunder 382 382 382

Leverantörsskulder 514 514 514

Övriga kortfristiga skulder 74 74 74

Upplupna kostnader 158 158 158

Övriga avsättningar 49 49 49

Summa 6 055 6 055 6 055
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Tabellen nedan visar värdering till verkligt värde av koncernens finansiella tillgångar och skulder.

Värdering till verkligt värde 2018-08-31

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella derivat 0 0 9 9

Kortfristiga placeringar 113 468 0 0 113 468

Skulder

Finansiella derivat 0 0 0 0

Summa 113 468 0 9 113 477

Värdering till verkligt värde 2017-08-31

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella derivat 0 0 0 0

Kortfristiga placeringar 34 556 0 0 34 556

Skulder

Finansiella derivat 0 0 0 0

Summa 34 556 0 0 34 556

Nivå 1: Finansiella instrument där värderingen baseras på noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska 
tillgångar eller skulder.

Nivå 2: Finansiella instrument där värderingen baseras på andra observerbara data för tillgången eller skulden än 
noterade priser antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar).

Nivå 3: Finansiella instrument där värderingen baseras på data för tillgången eller skulden som inte baseras på observer-
bara marknadsdata.

Likviditet och refinansieringsrisk
Finansieringsrisker avser risk för svårigheter att erhålla finansiering för verksamhet vid en given tidpunkt. Bolaget ska vara 
en attraktiv låntagare och ha en sådan framförhållning att bolaget kan erbjudas finansiering på bra villkor. Bolaget har i 
dagsläget få externa lån.

Ränterisk
Bolagets externa finansiering är i dagsläget relativt låg. Ränta på lån från kreditinstitut motsvarar räntenivå reporäntan + 
2% marginal.

Känslighetsanalys för ränterisker
Förändringar i marknadsräntor påberkar Koncernens ränteintäkter och räntekostnader. Nedan sammanställning visar 
vilken effekt en förändring av marknadsräntorna har på Koncernens resultaträkning.

Förändring, % 2017/2018 2016/2017 2016

Marknadsränta (+/-) 1 6 30 0

Valutarisk
Valutakursförändringar påverkar Koncernens resultat och eget kapital på olika sätt, antingen som transaktionsexponering 
eller som omräkningsexponering. Transaktionsexponering utgörs av kommersiella flöden i utländsk valuta. Vid omräkning 
av det utländska dotterbolagets resultat och nettotillgångar uppstår en omräkningsexponering som vid valutakursföränd-
ringar kan påverka Koncernens resultat respektive eget kapital. Förändringar i valutakursen USD/SEK är den huvudsakli-
ga anledningen till valutakursdiffferenser i övrigt totalresultat. Bolaget har en stor del av sina intäkter i USD och ställer 
uteslutande ut prislistor i USD. Det gör att en dyrare USD under året påverkar koncernens resultat positivt.
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Känslighetsanalys för valutarisker
Förändringar i marknadsräntor påverkar Koncernens resultat och ställning. Nedan sammanställning visar vilken effekt en 
förändring av valutakurser har på årets resultat och eget kapital i Koncernen.

Den viktigaste valuta är USD som vid 10% värdeförändring ger resultateffekt:

2017/2018 2016/2017 2016

Årets resultat 2 983 685 182

Eget kapital 118 177 189

Kundkreditrisk
Kreditrisk är risk för förluster som följer av att motparten inte kan infria sina förpliktelser enligt avtal. Risken är i huvudsak 
kopplad till kund/kundfordringar och övriga fordringar. För att kontrollera risken genomför bolaget grundliga granskningar 
av kunden samt följer löpande upp utvecklingen avseende kundens kreditvärdighet. Bolaget begär betalningar i förskott 
från nya kunder vid tvivel. Ledningen anser att det inte existerar någon betydande koncentration av kreditrisk med någon 
enskild kund, motpart eller geografisk region för CELLINK.

Koncernen

Förväntat kassaflöde (odiskon-
terat) 2017/2018

År 1 År 2 År 3-5 Efter År 5 Totalt

Finansiella skulder

Räntebärande skulder* 8 8 25 608 650

Leverantörsskulder 3 756 0 0 0 3 756

Övriga kortfristiga skulder 933 0 0 0 933

Summa 4 697 8 25 608 5 339

Förväntat kassaflöde (odiskon-
terat) 2016/2017

År 1 År 2 År 3-5 Efter År 5 Totalt

Finansiella skulder

Räntebärande skulder* 438 724 2 007 314 3 483

Leverantörsskulder 2 840 0 0 0 2 840

Övriga kortfristiga skulder 223 0 0 0 223

Summa 3 501 724 2 007 314 6 546

Förväntat kassaflöde (odiskon-
terat) 2016

År 1 År 2 År 3-5 Efter År 5 Totalt

Finansiella skulder

Räntebärande skulder* 438 724 2 007 314 3 483

Leverantörsskulder 515 0 0 0 515

Övriga kortfristiga skulder 135 0 0 0 135

Summa 1 088 724 2 007 314 4 133

Moderbolaget

Förväntat kassaflöde (odiskon-
terat) 2017/2018

År 1 År 2 År 3-5 Efter År 5 Totalt

Finansiella skulder

Räntebärande skulder* 8 8 25 608 650

Leverantörsskulder 3 663 0 0 0 3 663

Övriga kortfristiga skulder 630 0 0 0 630

Summa 4 301 8 25 608 4 943
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Förväntat kassaflöde (odiskon-
terat) 2016/2017

År 1 År 2 År 3-5 Efter År 5 Totalt

Finansiella skulder

Räntebärande skulder* 438 724 2 007 314 3 483

Leverantörsskulder 2 743 0 0 0 2 743

Övriga kortfristiga skulder 223 0 0 0 223

Summa 3 404 724 2 007 314 6 449

Förväntat kassaflöde (odiskon-
terat) 2016

År 1 År 2 År 3-5 Efter År 5 Totalt

Finansiella skulder

Räntebärande skulder* 438 724 2 007 314 3 483

Leverantörsskulder 514 0 0 0 514

Övriga kortfristiga skulder 74 0 0 0 74

Summa 1 026 724 2 007 314 4 071

* Räntebärande skuld inkluderar både kortfristiga skulder och långfristiga skulder. Förväntat kassaflöde inkluderar ränta 
och amorteringar.

Riskhantering av kapital
Koncernens kapitalstruktur ska hållas på en nivå som säkerställer möjligheten att driva verksamheten vidare för att skapa 
avkastning till aktieägarna och fördelar för andra intressenter, samtidigt som en optimal struktur upprätthålls för att 
minska kapitalkostnaderna. För att upprätthålla eller anpassa kapitalstrukturen kan koncernen, efter aktieägarnas 
godkännande när så är lämpligt, variera  utdelningen till aktieägarna, sätta ned aktiekapitalet för betalning till aktieägarna, 
emittera nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skuldsättningsgraden. Koncernen analyserar löpande förhållande 
mellan skuldsättning och eget kapital och förhållandet mellan skuldsättning och eget kapital I nettoskulden ingår 
räntebärande finansiella skulder. Koncernens kapital består av tillgångarna reducerat med räntebärande skulder. 
Koncernen har inga interna eller externa kapitalkrav. 

Tkr 2018-08-31 2017-08-31 2016-08-31

Räntebärande nettoskuld 600 3 000 3 000

Summa eget kapital 186 160 59 659 2 851

Förhållande mellan skuld och 
eget kapital

0,003 0,05 1,05

Soliditeten uppgår per 2018-08-31 till 95,5 % (2016/2017; 86,5%, 2016; 40,2%)



51CELLINK.COM

Not 17 Räntebärande krediter och lån

Lånen i Koncernen är upptagna i moderbolaget. 

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Långfristiga:

Lån från kreditinstitut 600 2 700 2 700

Summa långfristiga skulder 600 2 700 2 700

Kortfristiga:

Lån från kreditinstitut 0 300 300

Summa kortfristiga skulder 0 300 300

Lånebelopp 600 3 000 3 000

I tabellen nedan sammanfattas återbetalningsplanene för koncernen kredit och lån

Förfallostruktur lån 2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Förfallotid

2018 0 300 300

2019 0 600 600

2020 0 600 600

2021 0 600 600

2022 eller senare 600 900 900

Summa 600 3 000 3 000

Koncernens exponering, avseende lån, för ränteförändringar och kontraktsenliga datum när det gäller omförhandligar av 
räntor är följande:

Ränteförfallostruktur

2018-08-31 Externa 
kreditgivare Total portfölj

Volym Ränta, % Volym Ränta, %

Mindre än 1 år 0 0 0 0

2-5 år 0 0 0 0

Mer än 5 år 600 2,0 600 2,0

Summa 600 2,0 600 2,0

2017-08-31 Externa 
kreditgivare Total portfölj

Volym Ränta, % Volym Ränta, %

Mindre än 1 år 300 4,6 300 4,6

2-5 år 2 400 4,6 2 400 4,6

Mer än 5 år 300 4,6 300 4,6

Summa 3 000 4,6 3 000 4,6

2016-09-01 Externa 
kreditgivare Total portfölj

Volym Ränta, % Volym Ränta, %

Mindre än 1 år 300 4,6 300 4,6

2-5 år 2 400 4,6 2 400 4,6

Mer än 5 år 300 4,6 300 4,6

Summa 3 000 4,6 3 000 4,6
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Not 19 Kundfordringar

Koncernen

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Kundfordringar 16 834 3 637 1 283

Summa 16 834 3 637 1 283

Åldersanalys av kundfordringar

2018-08-31 Förfallna fordringar Förfallna fordringar- 
avsättningar gjorda

Förfallna fordringar - 
inga avsättningar 

gjorda

Förfallna sedan mindre än 30 dagar 2 051 0 2 051

Förfallna sedan 31-60 dagar 1 234 0 1 234

Förfallna sedan 61-90 dagar 886 0 886

Förfallna sedan mer än 91 dagar 1 672 6 1 666

Summa förfallna fordringar 5 843 6 5 837

Ej förfallna fordringar 10 997 0 10 997

Summa 16 840 6 16 834

2017-08-31 Förfallna fordringar Förfallna fordringar- 
avsättningar gjorda

Förfallna fordringar - 
inga avsättningar 

gjorda

Förfallna sedan mindre än 30 dagar 191 0 191

Förfallna sedan 31-60 dagar 592 0 592

Förfallna sedan 61-90 dagar 169 0 169

Förfallna sedan mer än 91 dagar 362 26 336

Summa förfallna fordringar 1 314 26 1 288

Ej förfallna fordringar 2 349 0 2 349

Summa 3 663 26 3 637

Not 18 Varulager

Koncernen

2017/2018 2016/2017 2016

Råvaror och förnödenheter 4 012 2 315 350

Summa 4 012 2 315 350

Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2016

Råvaror och förnödenheter 4 012 2 315 350

Summa 4 012 2 315 350

Nedskrivning för inkurans av råvaror om 124 TSEK (2016/2017; 0,0 kSEK, 2016; 0,0 kSEK) ingår i utgående varulager. 
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2016-09-01 Förfallna fordringar Förfallna fordringar- 
avsättningar gjorda

Förfallna fordringar - 
inga avsättningar 

gjorda

Förfallna sedan mindre än 30 dagar 94 0 94

Förfallna sedan 31-60 dagar 131 0 131

Förfallna sedan 61-90 dagar 420 0 420

Förfallna sedan mer än 91 dagar 229 0 229

Summa förfallna fordringar 875 0 875

Ej förfallna fordringar 408 0 408

Summa 1 283 0 1 283

Moderbolaget

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Kundfordringar 11 930 2 232 1 283

Summa 11 930 2 232 1 283

Åldersanalys av kundfordringar

2018-08-31 Förfallna fordringar Förfallna fordringar- 
avsättningar gjorda

Förfallna fordringar - 
inga avsättningar 

gjorda

Förfallna sedan mindre än 30 dagar 1 603 0 1 603

Förfallna sedan 31-60 dagar 736 0 736

Förfallna sedan 61-90 dagar 886 0 886

Förfallna sedan mer än 91 dagar 934 6 928

Summa förfallna fordringar 4 160 6 4 154

Ej förfallna fordringar 7 776 0 7 776

Summa 11 936 6 11 930

2017-08-31 Förfallna fordringar Förfallna fordringar- 
avsättningar gjorda

Förfallna fordringar - 
inga avsättningar 

gjorda

Förfallna sedan mindre än 30 dagar 5 0 5

Förfallna sedan 31-60 dagar 14 0 14

Förfallna sedan 61-90 dagar 87 0 87

Förfallna sedan mer än 91 dagar 362 26 336

Summa förfallna fordringar 468 26 442

Ej förfallna fordringar 1 791 0 1 791

Summa 2 258 26 2 232

2016-09-01 Förfallna fordringar Förfallna fordringar- 
avsättningar gjorda

Förfallna fordringar - 
inga avsättningar 

gjorda

Förfallna sedan mindre än 30 dagar 94 0 94

Förfallna sedan 31-60 dagar 131 0 131

Förfallna sedan 61-90 dagar 420 0 420

Förfallna sedan mer än 91 dagar 229 0 229

Summa förfallna fordringar 875 0 875

Ej förfallna fordringar 408 0 408

Summa 1 283 0 1 283

Förfallna fordringar

Koncernen har vid avlämnandet av årsredovisningen inga förfallna fordringar av väsentlig karaktär äldre än 91 dagar beaktat 
bokslutsdagen. Samtliga förfallna fordringar äldre än 91 dagar har reglerats via inbetalning.
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Upplupna löner 827 212 46

Upplupna semesterlöner 467 116 0

Sociala avgifter och särskild 
löneskatt 708 222 42

Förutbetalda EU-bidrag 0 1 329 0

Övriga upplupna kostnader 264 579 71

Övriga förutbetalda 
intäkter 180 0 0

Summa 2 446 2 458 158

Moderbolaget

2018-08-31 2017-08-31 2016-09-01

Upplupna löner 598 176 46

Upplupna semesterlöner 467 116 0

Sociala avgifter och särskild 
löneskatt 708 222 42

Förutbetalda EU-bidrag 0 1 329 0

Övriga upplupna kostnader 264 579 71

Övriga förutbetalda 
intäkter 180 0 0

Summa 2 217 2 422 158

Not 21 Avsättningar

Koncernen

2017/2018 2016/2017 2016

Avsättning vid årets ingång 99 49 0

Anspråkstagna medel -99 -49 0

Avsättning under året 445 99 49

Avsättning vid årets slut 445 99 49

Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2016

Avsättning vid årets ingång 99 49 0

Anspråkstagna medel -99 -49 0

Avsättning under året 445 99 49

Avsättning vid årets slut 445 99 49

Avsättningar avser garantiförpliktelser hänförligt till
försäljning av 3D-Bioskrivare.
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Not 22 Leasing

Koncernens operationella leasingavtal avser hyrda lokaler där 
verksamheten bedrivs samt en pool-bil.

Kostnadsförda leasingsav-
gifter hänförliga till: 2017/2018 2016/2017

Hyra 1 643 779

Bilar 50 0

Summa 1 693 779

Moderbolaget

Kostnadsförda leasingsav-
gifter hänförliga till: 2017/2018 2016/2017

Hyra 1 059 676

Bilar 50 0

Summa 1 109 676

I Koncernens operationella leasingavtal finns inga variabla 
avgifter av väsentligt värde.

Framtida operationella minileasingavgifter per 31 augusti som 
ej är uppsägningsbara i förtid och som löper på mer än ett år, 
förfaller till betalning:

2018/2019 619

2019/2020 832

2020/2021 411

2021/2022 0

2022 och senare 0

Totalt 1 862

Not 24 Aktiekapital

Aktiekapital 2017/2018 2016/2017 2016

Ingående värde 724 57 50

Nyemission 108 667 7

Vid årets slut 832 724 57

Per den 31 augusti 2018 uppgick bolagets registrerade aktiekapital till 
832 344 (724 068) kr bestående av 8 323 439 (7 240 676) aktier varav 
375 000 A-aktier och 7 948 439 B-aktier med ett kvotvärde på 0,1 
SEK. 

Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfon-
der som uppstått i samband med emissioner.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår 
vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter 
som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den 
valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbola-
get och Koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska 
kronor.

Utdelning
Utdelningar föreslås av styrelsen i enlighet med reglerna i aktiebo-
lagslagen och beslutas av årsstämman. Styrelsen föreslår att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018. 

Emission
Under året har två emissioner skett. Den första emissionen med en 
emissionslikvid om 30 MSEK skedde i oktober. Den andra emissionen 
med en emissionslikvid om 100 MSEK skedde i juni.

Not 25 Resultat per aktie

Årets resultat, KSEK

2017/2018 2016/2017

1 183 -707

Antal aktier 2017/2018 2016/2017

Före utspädning

Genomsnittligt antal 
utestående aktier 7 716 352 6 729 037

Efter utspädning

Genomsnittligt antal 
utestående aktier 8 094 690 6 729 037

Resultat per aktie, SEK

Före utspädning 0,15 -0,11

Efter utspädning 0,15 -0,11

Resultat per aktie före utspädning är beräknat genom att 
dividera periodens resultat med genomsnittligt antal aktier. 
Genomsnittligt antal aktier är vägt antal utestående aktier 
under året efter nyemissioner av aktier. 

Resultat per aktie efter utspädning är beräknat genom att 
justera genomsnittligt antal aktier till att omfatta all potentiell 
utspädning av aktier. Utspädningen från CELLINKs incita-
mentsprogram är hänförlig till de utestående personaloptio-
nerna samt teckningsoptionerna.

Not 23 Närstående transaktioner

Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföre-
tag, se not 15. Av moderbolagets totala inköp och försäljning 
avser 0 procent (0) av inköpen och 38 procent (37) av 
försäljningen koncerninterna transaktioner. Internpriser inom 
koncernen är satta utifrån principen om ”armlängds avstånd” 
dvs. mellan parter som är oberoende av varandra, välinforme-
rade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
De närstående transaktioner som har ägt rum under 
räkenskapsåret avser konsulttjänster från Wallmander & CO 
AB för webbdesign om 730 kSEK. Fore C Investments Holding 
AB som ägs av styrelseordförande i CELLINK, Göran 
Nordlund,  är aktieägare i Wallmander & CO AB. I övrigt har 
inga styrelseledamöter i CELLINK erhållit någon annan 
ersättning utöver styrelsearvodet. För vidare information, se 
not 5.

Transaktioner med närstående parter
Under året har 60 kSEK utgått i ersättning till Advanced 
Polymer Technology AB hänförligt till projektutveckling. 
Bolaget ägs av närstående till VD i CELLINK, Erik Gatenholm.
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Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktel-
ser

Not 27  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 2 oktober 2018 meddelade bolaget att man beviljades 
projektfinansiering om cirka 3 MSEK från EU. Projektet syftar 
till att utveckla tre olika medicinska anordningar utformade för 
att behandla specifika osteoporotiska frakturer genom en 
synergistisk konvergens av smarta nanomaterial, 3D-tillverk-
ningsteknologier och riktade cellaktivering.

Not 28 Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande fria medel (SEK):

Överkursfond 184 133 349

Balanserat resultat -24 831 620

Årets resultat 3 013 717

Summa 162 315 446

Styrelsen föreslår att de fria medlen om 162 315 446 SEK 
överförs i ny räkning.
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Göteborg den

Göran Nordlund  
Styrelsens ordförande   

Klementina Österberg
  Styrelseledamot

Hector Martinéz
Styrelseledamot

Bengt Sjöholm
Styrelseledamot

Artur Aira  
Styrelseledamot   

Ingela Hallberg  
Styrelseledamot

Erik Gatenholm
Verkställande direktör / 

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 
den

Deloitte AB

Fredrik Jonsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Cellink AB
Organisationsnummer 559050-5052

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Cellink AB för räkenskapsåret 2017-09-01 
- 2018-08-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 16-57 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentli-
ga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 augusti 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
augusti 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för moderbolaget och kon-
cernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de be-
dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-

sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions-
berättelse 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 oegentlig-
heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, 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 verk-
ställande 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 årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 



59CELLINK.COM

och koncernredovisningen om den väsentliga osä-
kerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händel-
ser eller förhållanden göra att ett bolag och en kon-
cern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för en-
heterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisning-
en. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utfö-
rande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga 
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Cellink AB för rä-
kenskapsåret 2017-09-01 - 2018-08-31 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 Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i öv-
rigt 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 disposi-
tioner 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 bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta re-
visionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören 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 aktiebolagsla-
gen, 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 försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola-
get, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sveri-
ge använder vi professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen 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 ut-
gångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi foku-
serar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 14 November
Deloitte AB

Fredrik Jonsson
Auktoriserad revisor
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ÖVRIG INFORMATION 
Datum för publicering av finansiell information
14 november 2018   Årsredovisning
13 december 2018   Årsstämma

Informationen i denna årsredovisning är sådan som CELLINK skall offentliggöra enligt lagen om värdepap-
persmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2018. Denna årsredovisning, 
liksom ytterligare information, finns tillgänglig på CELLINKs hemsida, www.CELLINK.com. Årsredovisningen 
kommer att offentliggöras via pressmeddelande och via bolagets hemsida. För fysisk kopia, kontakta bolagets 
CFO.

För ytterligare information kontakta:
Erik Gatenholm, CEO  Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00 Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: eg@CELLINK.com E-post: gd@CELLINK.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är bolagets Certified Adviser.
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