CELLINK AB (publ)
559050-5052

Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4
(Q4)
1 juni 2017 – 31 aug 2017

2

2017-10-19

CELLINK FORTSÄTTER ATT ÖKA TILLVÄXTTAKTEN
Kvartal 4 (Q4), 1 juni 2017 – 31 augusti 2017
•
•
•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter, mm uppgick till 7 883 kSEK
Nettoomsättning om 4 449 kSEK
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 155 kSEK, vilket motsvarar
en EBITDA-marginal om 3,5 %
Rörelseresultatet uppgick till -73 kSEK
Resultat före skatt uppgick till 186 kSEK
Resultatet per aktie uppgick till 0,028 SEK i kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 203 kSEK
12 månader, 1 september 2016 – 31 augusti 2017

•
•
•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter, mm uppgick till 21 485 kSEK
Nettoomsättning om 13 188 kSEK
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 392 kSEK, vilket motsvarar
en EBITDA-marginal om 3,0 %
Rörelseresultatet uppgick till -23kSEK
Resultat före skatt uppgick till 137 kSEK
Resultatet per aktie uppgick till 0,021 SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till -179 kSEK

12-månaders rullande nettoomsättning
14 000 000 SEK
12 000 000 SEK
10 000 000 SEK
8 000 000 SEK
6 000 000 SEK
4 000 000 SEK
2 000 000 SEK
0 SEK
Nov 10 mån

Feb 12 mån

Maj 12 mån

Aug 12 mån

Diagrammet visar kumulativ 12-månaders omsättning redovisad kvartalsvis. Tillväxttakten ökade i
4:e kvartalet och visade mellan Q3/Q4 en tillväxt om 34%. Den årliga tillväxten var 265 %.
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ÅRET I KORTHET
Ökad nettoomsättning

Nytt utvecklingscenter

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

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

Ökat antal medarbetare

Ny teknologi

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

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

Ökat antal exportländer

Nytt forskningssamarbete

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

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

7 883 kSEK

Rörelseresultat
BESKRIVNING
AV BOLAGET

Rörelseresultat

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

Resultat per aktie

Resultat per aktie
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HÄNDELSER UNDER ÅRET
Händelser under fjärde kvartalet (juni 2017 – augusti 2017)
•

Den 9 juni offentliggjorde bolaget att de tog emot ordrar i samband med nya distributionsavtal.

•

Den 10 juli tecknade CELLINK ett distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific.

•

Den 12 juli genomförde bolaget en riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK.

Händelser under årets tre första kvartal (september 2016 – maj 2017)
•

Den 12 oktober meddelade Bolaget att de tillsammans med industriella partners beviljats
projektfinansiering från Horizon 2020 för projektet ”Cell-Based Models for Neurodegeneration
Study and Use in Screening”. Bolagets del i projektet motsvarar ett belopp om cirka 691 TEUR, varav
Bolaget ska stå för cirka 30 procent av kostnaden. 363 TEUR har mottogs vid projektstart.

•

Den 26 oktober meddelade bolaget att bolaget genomfört en private placement om 7 MSEK samt
en lyckad spridningsemission om 23 MSEK som tecknades till 1070 %. Totalt tillfördes bolaget 27,76
MSEK efter emissionskostnader. Bolaget fick cirka 1400 aktieägare.

•

Bolaget genomförde den 3 november en lyckad IPO på Nasdaq First North och aktien steg över 100
% på introduktionsdagen mot teckningskurs.

•

Den 15 december kommunicerade bolaget om ett oavsiktligt informationsläckage utanför bolagets
egen kontroll, en styrelseledamot avgick samma dag.

•

Bolaget lanserade den 7 december en betaversion av BioVerse – en online plattform för 3DBioprinting.

•

Bolaget lanserade den 12 januari en ny 3D-Bioskrivare för avancerade användning.

•

Den 17 mars tillsatte bolaget en Advisory Board som ska bistå bolaget i strategiska frågor.

Händelser efter årets utgång
•

Den 25 september beviljas CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X.

•

Den 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of
Technology.

•

Den 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder.
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VD-ORD
Det är med glädje och stolthet som CELLINK avslutar
fjärde kvartalet och första året som publikt bolag med
kraftig tillväxt, framgångsrik produktutveckling, och
positivt finansiellt resultat. Under det fjärde kvartalet
har försäljningen ökat markant till en nettoomsättning
på ca. 4,5 MSEK och totala rörelseintäkter på 7,8 MSEK.
Bolaget har vuxit 130% sedan förra verksamhetsåret
om hänsyn tages till att första verksamhetsåret endast
var drygt 7 månader långt. Det fjärde kvartalet
uppvisade den högsta orderingången någonsin och
bolagets orderstock har vuxit rejält och är
mångdubbelt större än vad den var vid ingången av
räkenskapsåret.
Bolagets position på den globala marknaden har förstärkts tack vare nya produkter, effektivt arbete av det
globala säljteamet, och en utökning av produktionskapaciteten. CELLINK står idag inför en mycket spännande
fas med validering av ett flertal applikationsområden, växande global marknad och realisering av bolagets
tillväxtstrategi.
Försäljning
Efterfrågan för CELLINKs produkter ökar på en global basis och med ett flertal nya, spännande
forskningsområden ser vi en mycket god tillväxt framöver. Vi ser just nu att tillväxten är starkast på den
amerikanska och asiatiska marknaden, där 42% respektive 27% av försäljningen sker. Vi har sett att bolagets
produkter används redan idag aktivt inom cancerforskning, dermatologiskforskning och biomaterialforskning
och vi satsar starkt på att fortsätta ha en ledande roll inom dessa områden. CELLINK står just nu inför en
mycket spännande fas där vi ser en markant ökning av företagskunder med stort intresse för CELLINKs
teknologiplattform. Dessa kunder inkluderar läkemedels- och kosmetikaföretag där CELLINKs teknologi kan
användas för interna applikationer inom produktutveckling.
Utveckling
CELLINK fortsätter intensiv rekrytering av personal
inom mjukvaruutveckling och produktion för att
fortsatt
erbjuda
kunder
högsta
kvalitet,
användarvänlighet, och kortare ledtider. CELLINKs
produkter anses vara de mest innovativa inom
industrin och det är tack vare ett hårt arbetande och
innovativt team av utvecklare som vi kan ligga i
framkanten av innovativa produkterbjudanden. Under
kvartalet har CELLINK påbörjat en spännande fas inom
machine learning vilket kommer hjälpa kunderna att
förbättra kvaliteten av de printade vävnaderna och
även göra systemen ännu mer användarvänliga.
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På det amerikanska huvudkontoret i Cambridge, MA fortsätter en stark kundcentrerad
marknadsutveckling och med hjälp av den lokala närvaron kan bolaget bjuda in ledande universitet
och forskare på workshops och utvecklingsprojekt, vilket leder till ökad försäljning och
produktanvändning hos ledande forskningsinstitutioner. Under fjärde kvartalet inledde bolaget ett
samarbetsavtal med professor Robert S. Langers laboratorium vid Massachusetts Institute of
Technology. Labbet är erkänt som det största biomedicinska laboratoriet i världen med över 100
forskare. Samarbetet är inledningsvis i ett år, innefattande flera olika forskningsprojekt såsom
hjärtklaffutveckling och diabetesforskning.
Under kvartalet har CELLINK också haft sin första Board of Advisory möte i Boston. Under mötet
träffades de experter som ingår i den rådgivande gruppen tillsammans med CELLINKs management
team och styrelseordförande för att vidareformulera utvecklingsstrategin framöver. Resultatet av
mötet var att företaget skall fokusera på ett par applikationsområden och intensifiera
valideringsprocesserna för samtliga applikationsområden.
Expansionsarbetet
CELLINK har under det fjärde kvartalet säkrat ytterligare en facilitet för produktion och utveckling. Den
nya faciliteten kommer erbjuda ca 4 gånger så stor produktionsyta som bolaget idag har tillgång till,
vilket kommer att underlätta uppskalningen. Denna expansion kommer hjälpa CELLINK att förkorta
ledtider vilket kommer underlätta försäljningsarbetet.
Avslutningsvis, vill jag rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss på denna fantastiska resa, delägare,
investerare, m.fl., samt de som uppmärksammat oss genom olika priser och utmärkelser. Ett varmt
tack också till hela CELLINK-teamet för det resultatrika arbetet och styrelsen som stöttat och lett
bolaget genom första året!
Göteborg, den 19 oktober 2017
Erik Gatenholm
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FINANSIELL INFORMATION OCH KOMMENTARER

Kvartal 4 (Q4)
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 4 449 kSEK. Bolagets redovisade totala intäkter uppgick
till 7 883 kSEK och inkluderar även: 547 kSEK som är hänförliga till bidragsfinansierade projekt,
1 471 kSEK i aktiverat arbete för egen räkning och 1 414 kSEK i förändringar av varulager.
Största marknaden för kvartalet var USA, följt av Asien, Europa och övriga världen. Kostnaden
för råvaror och förnödenheter uppgick till 2 346
kSEK. Rörelseresultatet blev -73 kSEK och
resultatet efter finansiella kostnader uppgick till
186 kSEK.
Nettoomsättningstillväxten sedan föregående
kvartal innevarande år uppgick till 34 %.
Ökningen i tillväxttakt är framförallt hänförlig
till de inledda leveranserna av BIO X under
slutet av det fjärde kvartalet. BIO X som är
bolagets senaste och mest avancerade 3DBioskrivare har ett försäljningsvärde betydligt
högre än tidigare printrar vilket ökar
snittordervärdet och bruttomarginalen som för
verksamhetsåret uppgick till 65 %.
Under det fjärde kvartalet genomförde bolaget en riktad nyemission om cirka 30 MSEK.
Emissionen stärker bolagets kassa och förbereder bolaget för ökad expansion och potentiella
strategiska förvärv.
Bolagets immateriella anläggningstillgångar har under kvartalet fortsatt att öka som en
konsekvens av de utvecklingsprojekt som bolaget bedriver. Under kommande kvartal kommer
flertalet tillgångar att tas i anspråk och öka de löpande avskrivningarna, samtidigt kommer nya
utvecklingsprojekt att startas.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 203 kSEK och det totala kassaflödet för
perioden var 23 182 kSEK. Bolaget hade 44 618 kSEK i likvida medel vid kvartalets utgång.

Omsättning per kvartal

5 000 000 SEK
4 500 000 SEK
4 000 000 SEK
3 500 000 SEK
3 000 000 SEK
2 500 000 SEK
2 000 000 SEK
1 500 000 SEK
1 000 000 SEK
500 000 SEK
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Nettoomsättning
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Q4
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HELÅR SEPTEMBER 2016 – AUGUSTI 2017
Årets nettoomsättningstillväxt mot föregående räkenskapsår (7 månader) uppgick till 265 %.
Bolagets produkter har under året nått ut till flertalet nya marknader och finns nu på 35
marknader och på hundratals labb på universitet, kosmetikabolag och läkemedelsbolag.
Rörelsens nettoomsättning för verksamhetsåret uppgick till 13 188 kSEK. Bolaget intäkter
uppgick till 21 458 kSEK varav 2 696 kSEK är hänförliga till bidragsfinansierade projekt, 3 609
kSEK till aktiverat arbete för egen räkning och 1 965 kSEK till förändringar av varulager. Största
marknaden för helåret var USA, följt av Asien, Europa och övriga världen. Kostnaden för råvaror
och förnödenheter uppgick till -6 158kSEK. Rörelseresultatet blev -23 kSEK och resultatet efter
finansiella kostnader uppgick till 137 kSEK.
Under verksamhetsåret genomförde bolaget tre nyemissioner, en riktad emission om 7 MSEK,
en spridningsemission om 23 MSEK i samband med noteringen och en riktad emission om 30
MSEK. Emissionerna stärker bolagets kassa och förbereder bolaget för ökad expansion och
potentiella strategiska förvärv. Bolagets finansiella status är nu mycket god.
Bolaget har under året satsat stort på utveckling av nya Biobläck och Bioprintrar vilket har
resulterat i att aktiverade utvecklingskostnader nu överstiger 10 MSEK. Bolaget är fortfarande
väldigt ungt och dess marknad är i sin linda, vilket gör att bolaget även framledes kommer att
satsa på utvecklingsprojekt för att stärka sin framtida position på marknaden.
Antalet anställda har under året dubblerats till 24 medarbetare. Bolaget hade vid årets utgång
21 anställda i Sverige och 3 i USA genom dotterbolaget CELLINK LLC. CELLINK AB upprättar i
dagsläget inte en koncernredovisning med anledning av att bolaget inte är ett så kallat större
bolag. Dotterbolaget ombesörjer försäljningen mot den amerikanska marknaden sedan mars
2017. CELLINK AB har under året sålt varor för cirka 3 MSEK till CELLINK LLC som sedan säljer
vidare varor med en mindre marginal direkt till kund. CELLINK LLC håller inget lager.
Kassaflödet från den löpande verksamheten under verksamhetsåret uppgick till -179 kSEK och
det totala kassaflödet för året var 41 563 kSEK. Bolaget hade 44 618 kSEK i likvida medel vid
årets utgång.
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CELLINK I SIFFROR

NYCKELTAL

2017-06-01
2017-08-31
Q4 (3 mån)

Nettoomsättning

4 449 kSEK

13 188 kSEK

3 618 kSEK

155 kSEK

392 kSEK

- 255 kSEK

3,5 %

3,0 %

- 6,9 %

-73 kSEK

-23 kSEK

- 255 kSEK

-1,6 %

-0,2 %

- 6,9 %

204 kSEK

155 kSEK

- 852 kSEK

4,6 %

1,2 %

- 22,7 %

86,7 %

86.7 %

28,8 %

0,028 SEK

0,021 SEK

- 0,155 SEK

Genomsnittligt antal aktier i perioden

7 015 788

6 729 037

5 504 453

Antalet aktier vid periodens utgång (A och B-aktier)

7 240 676

7 240 676

5 742 000

24

24

12

EBITDA
EBITDA-marginal %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal %
Periodens resultat
Nettomarginal %
Soliditet %
Resultat per aktie SEK

Antal medarbetare vid periodens utgång

2016-09-01
2017-08-31
(12 mån)

2016-01-27
2016-08-31
(7 mån)

Övrig information
Bolagets verksamhet påbörjades den 26 januari 2016, den första kvartalsrapporten var för
perioden 1 september- 30 november 2016, varvid några jämförelsetal för motsvarande kvartal
för föregående år inte kan lämnas. Den jämförelseperiod som visas jämte kvartal 4 är bolagets
första räkenskapsår: 27 januari – 31 augusti 2016 (7 månader) samt helåret 2016/2017 (12)
månader.
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (kSEK)

2017-06-012017-08-31
Q4 (3 mån)

2016-09-012017-08-31
(12 mån)

2016-01-27
2016-08-31
(7 mån)

Rörelsens intäkter, lagerförändringar, mm.
Nettoomsättning

4 449

13 188

3 618

Förändring av varulager

1 415

1 965

-

Aktiverat arbete för egen räkning

1 471

3 609

-

547

2 696

135

7 883

21 458

3 753

Råvaror och förnödenheter

-2 346

-6 158

-1 317

Övriga externa kostnader

-2 125

-6 255

-1 469

Personalkostnader

-3 074

-8 211

-1 137

-228

-415

-

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT

-184

-441

-7 956

-21 481

-84
-4 008

-73

-23

-255

Ränteintäkter och liknande resultatposter

295

304

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-36

-144

-12

-

-

-585

259

160

-597

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

186

137

-852

Resultat före skatt

186

137

-852

18

18

-

204

155

-852

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

Periodens skatt

PERIODENS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
2017-08-31

2016-08-31

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

3 894

1 858

Balanserade utgifter för produktutveckling

6 880

-

Aktiverat arbete för egen räkning

3 683

-

14 457

1 858

Nedlagda utgifter på annans fastighet

50

-

Inventarier, verktyg och installationer

159

74

208

74

Uppskjuten skattefordran

847

-

Andelar i koncernföretag

1 273

1 273

2 120

1 273

16 786

3 205

2 315

350

2 315

350

Kundfordringar

3 787

967

Övriga fordringar

1 000

132

709

323

5 495

1 423

Kortfristiga placeringar

34 556

-

Kassa och bank

10 062

3 056

44 618

3 056

52 429

4 829

69 215

8 034

BALANSRÄKNING (kSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar, kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING (FORTS)
BALANSRÄKNING (kSEK)

2017-08-31

2016-08-31

724

50

-

7

10 563

-

11 287

57

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående Nyemission
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

SUMMA EGET KAPITAL

60 019

3 109

- 11 414

-

155

-852

48 760

2 257

60 047

2 315

99

49

99

49

2 700

3 000

1

1 858

2 701

4 858

Skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

300

Förskott från kunder

683

66

2 743

514

443

92

2 200

140

6 369

812

9 069

5 719

69 215

8 034

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (kSEK)

Fritt eget kapital

Pågående
Fond för
Aktiekapital nyemission utvecklingsutgifter Överkursfond

Balanserad
vinst eller Periodens
förlust
resultat

Summa
eget
kapital

UTGÅENDE BALANS PER 31 AUGUSTI 2016

50

7

-

3 109

-

-852

2 315

Ingående balans per den 1 september 2016

50

7

-

3 109

-852

-

2 315

Årets resultat

-

-

-

-

-

155

155

Fond för utvecklingsutgifter

-

-

10 563

-

-10 563

-

-

Summa värdeförändringar

-

-

10 563

-10 563

-

-

674

-7

-

59 850

-

-

60 517

-

-

-

-2 940

-

-

-2 940

Summa transaktioner med ägare

674

-7

-

56 910

-

-

57 577

UTGÅENDE BALANS PER 31 augusti 2017

724

-

10 563

60 019

-11 414

155

60 047

Nyemission
Transaktionskostnader, netto efter skatt

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

2017-06-01
2017-08-31
Q4 (3 mån)

2016-09-012017-08-31
(12 mån)

2016-01-27
2016-08-31
(7 mån)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-73

-23

-255

Avskrivningar och nedskrivningar

228

415

49

Erhållen ränta / Erlagd ränta / Värdeförändring

259

160

-12

KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHET FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

414

552

-218

Ökning (-) av förutbetalda kostnader, upplupna kostnader, samt varulager

-1 415

-1 965

-672

Ökning (-) av kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

-2 314

-3 855

-1 100

2 141

5 117

812

-1 203

-179

-1 179

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-185

-74

Förvärv av dotterföretag

-

-

-1 858

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-4 767

-12 963

-1 858

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-4 767

-13 149

-3 790

29 152

56 748

3 166

Upptagna lån

-

-

4 858

Amortering av lån

-

-1 858

-

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

29 152

54 890

8 024

PERIODENS KASSAFLÖDE

23 182

41 563

3 056

Likvida medel vid periodens början

21 437

3 056

-

Likvida medel vid periodens slut

44 618

44 618

3 056

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

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

Finansieringsverksamheten
Nyemission

12

2017-10-19

UPPLYSNINGAR OCH INFORMATION
Företagsinformation
CELLINK AB med organisationsnummer 559050-5052 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med
säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Bolagets verksamhet omfattar utveckling och försäljning av 3D-Bioskrivare, Biobläck och tjänster inom 3D-Bioprinting.
I denna rapport benämns CELLINK AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som ’bolaget’
alternativ ’CELLINK’. Alla belopp i rapporten är i tusentals kronor (kSEK) om ej annat anges.

Transaktioner med närstående
CELLINK AB säljer produkter till CELLINK LLC som i sin tur säljer de vidare till slutkund, ingen
försäljning sker till dotterbolag innan order inkommer från kund, borträknat demo-enheter.
Bolaget hanteras på samma sätt som bolagets övriga distributörer. CELLINK LLC fakturerar även
för utförda utvecklingstjänster på uppdrag av CELLINK AB, bolaget fakturerar då nedlagda
kostnader med tillägg för en marknadsmässig marginal.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt BFNAR 2007:1. Bolaget tillämpar
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Ingen koncernredovisning upprättats med stöd
av Årsredovisningslagen 7 kap. 3 a §. Redovisningsprinciper som har tillämpats för bolaget
överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes för
upprättande av den senaste årsredovisningen.
Redovisningsprinciper avseende aktiverade utvecklingskostnader
I bolaget redovisas utgifter för utveckling som immateriell tillgång i det fall tillgången bedöms
kunna generera framtida ekonomiska fördelar och då endast under förutsättning att det är
tekniskt och finansiellt möjligt att färdigställa tillgången, avsikten är och förutsättning finns att
tillgången kan användas i verksamheten eller säljas samt värdet kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. I bolagets balansräkning är aktiverade utvecklingsutgifter upptagna till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Aktiverade utvecklingskostnader
redovisas i eget kapital som bundet eget kapital under utvecklingsfond.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av finansiella tillgångar som innehas för handel och andra finansiella
tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång
klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Tillgångar i
denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i
resultaträkningen. Bolagets kortfristiga placeringar kan omsättas utan väsentligt värde effekt
inom 3 månader och ingår därför i redovisade likvida medel i balansräkning och
kassaflödesanalysen.
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ÖVRIG INFORMATION
Datum för publicering av finansiell information
Räkenskapsår 2016/2017
16 november 2017
Årsredovisning 2016/2017
14 december 2017
Årsstämma
Räkenskapsår 2017/2018
17 januari 2018
11 april 2018
11 Juli 2018
24 oktober 2018
14 november 2018
17 december 2018

Delårsrapport september – november 2017
Delårsrapport december – februari 2018
Delårsrapport mars – maj 2018
Delårsrapport juni – augusti 2017 samt bokslutskommuniké
Årsredovisning
Årsstämma

Informationen i denna delårsrapport är sådan som CELLINK skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2017.
Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på CELLINKs hemsida,
www.cellink.com.

För ytterligare information kontakta:
Erik Gatenholm, CEO
Telefon: +46 73 267 00 00
E-post: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: gd@cellink.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Granskning av delårsrapporten
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

