
 

1 Delårsrapport september-aug 2018/2019 CELLINK AB (publ), org.nr. 559050-5052 

 

  

 

 

CELLINK AB (publ) 
Bokslutskommuniké  

september-augusti 2018/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Delårsrapport september-aug 2018/2019 CELLINK AB (publ), org.nr. 559050-5052 

 

Strategiskt viktigt förvärv och starkt avslut på året  
Fjärde kvartalet 

• Nettoomsättning uppgick till 31 997 kSEK (16 465 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 94% mot det 
fjärde kvartalet i föregående räkenskapsår varav 23% var organisk tillväxt 
 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –2 435 (1 069 kSEK), motsvarande en negativ 
marginal (6,5%) 
 

• Nettoresultatet uppgick till -1 745 kSEK (583 kSEK), vilket generar ett resultat per aktie efter utspädning 
om -0,19 SEK (0,07 SEK) 

 

Helåret 

• Nettoomsättning uppgick till 105 457 kSEK (45 337), vilket motsvarar en ökning om 133% mot helåret 
2017/2018 varav 92% var organisk tillväxt 
 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 551 (2 997) motsvarande en marginal om 3,2% 
(6,6%) 
 

• Nettoresultatet uppgick till 581 kSEK (1 183), vilket genererar ett resultat per aktie om 0,07 SEK (0,15 
SEK) 
 

Koncernens nyckeltal    

   Juni-Aug Juni-Aug Helår Helår 

kSEK   2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 

Nettoomsättning  31 997 16 465 105 457 45 337 

Totala intäkter, mm.  46 673 23 132 147 613 64 444 

Bruttoresultat  22 141 11 845 75 423 29 085 

Bruttomarginal, %  69% 72% 72% 64% 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 436 1 069 3 351 2 997 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % neg 6,5% 3,2% 6,6% 

Rörelseresultat (EBIT)  -4 977 402 -3 754 372 

Rörelsemarginal (EBIT), %  neg 2,4% neg 0,8% 

Periodens resultat  -1 745 583 581 1 183 

Kassaflödet från den löpande verksamheten -5 031 -7 085 -13 768 -12 263  

Genomsnittligt antal aktier*  9 291 299 8 290 540 8 726 831 7 716 352 

Antal aktier vid periodens slut 9 746 194 8 323 439 9 746 194 8 323 439 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK  -0,19 0,07 0,07 0,15 

Aktiekurs på balansdagen, SEK 265 146 265 146 

Börsvärde på balansdagen, mSEK 2 612 1 215 2 612 1 215 

Antal medarbetare vid periodens  157 74 157 74 

utgång 

  

*Genomsnittligt antal aktier inklusive potentiella stamaktier. 

För definitioner, se sidan 16 
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Väsentliga händelser under perioden 
 

Händelser under kvartalet (juni-aug 2019)  

 
• 18 juni genomförde CELLINK en kapitalanskaffning om 148,5 mSEK, emissionen var riktad mot 

institutionella investerare för att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera ett potentiellt förvärv. 

• 24 juni har CELLINK i samarbete med ett team av forskare vid Uppsala Universitet skickat upp 

3D Bioprintade neuron stamceller till rymden. 

• 11 juli beviljades CELLINK patent för "Clean chamber technology for 3D Printers and Bioprinters 

" från det Koreanska patentverket. 

• 5 augusti förvärvade CELLINK single-cell dispensing företaget cytena GmbH. 

• 13 augusti beviljades CELLINK patent för temperaturkontrollerad printbäddsteknologi. 

 

Händelser under övriga räkenskapsåret (september 2018-maj 2019) 
• 17 oktober lanserade CELLINK två nya produktserier av Biobläck samt utökning av en befintlig 

serie. 

• 6 november lanserade CELLINK en ny produktserie av Biobläck samt en utökning av tre befint-

liga produktserier. 

• 1 december genomfördes förvärvet av det tyska bolaget Dispendix GmbH för en köpeskilling om 

5 miljoner EUR. 

• 4 december offentliggjorde CELLINK att de ingått ett samarbete med MedImmune i syfte att ut-

nyttja CELLINKs 3D-bioprinting-teknik för nya läkemedelsupptäckter. 

• 5 december tecknade CELLINK ett partnerskap med Prellis Biologics Inc. för kommersialisering 

av holografisk bioprintingteknik. 

• 28 januari beviljades CELLINK projektfinansiering om 5 mSEK från EU. 

• 4 februari lanserade CELLINK en ny produkt inom realtids cellmikroskopi. 

• 19 februari beviljades CELLINK patent för ”3D printer and a method for 3D printing of a con-

struct”. 

• 18 mars lanserade CELLINK en ny produkt vid namn Lumen X, för digital ljusbehandling 3D bio-

printing. 

• 2 maj lanserade CELLINK nya vävnadsmodelkit. 

• 27 maj annonserades att CELLINK arbetar med Umeå Universitet och GE Healthcare för att ut-

veckla en transplanterbar hudkonstruktion för att ge patienterna med brännskador bättre 

livskvalitet. 

 

Händelser efter periodens utgång 
• 3 september lanserade CELLINK en ny produkt som var utformad för att vara den mest flexibla 

bioprintplattformen med 6 stycken printhuvuden på marknaden. 

• 1 oktober beviljades CELLINK designpatent för BIO X. 

• 2 oktober annonserade CELLINK att bolaget tilldelades Merck Innovation Award för den senaste 

tekniken utformad för att stärka farmaceutisk forskning. 

• 14 oktober kommunicerade bolaget att CELLINKs 4 grundare utsätts till årets företagare i Sve-

rige 2019 
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VD-Ord 

 

Tillväxt, förvärv, och fortsatt global expansion  

Det är med glädje och stolthet som jag kan konsta-

tera att CELLINK avslutar fjärde kvartalet och 

därmed tredje året som publikt bolag med fortsatt 

tillväxt, nytt genomfört förvärv och fortsatt global 

expansion. Under det fjärde kvartalet har netto-

omsättningen ökat till 32 mSEK och totala 

rörelseintäkter till 48 mSEK, resulterande i en 94% 

nettoomsättningstillväxt mot föregående år. Netto-

omsättningen under räkenskapsåret uppgick till 

105 MSEK och totala rörelseintäkter till 149 mSEK, 

motsvarande en tillväxt om 131% mot föregående 

år. Bolagets position på världsmarknaden har 

förstärkts som ett resultat av fortsatt satsning på 

produktutveckling, två strategiska förvärv och ett 

effektivt arbete av vårt globala säljteam.  Våra med-

arbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag och 

det är glädjande att se att vår entreprenöriella bolagskultur lyckas genomsyra vår verksamhet 

trots att vi idag är ett betydligt större bolag än för ett år sedan. CELLINK står nu inför ett nytt 

spännande år med utökade marknader via förvärvade och utvecklade produkter, genomförande 

av vår tillväxt- och förvärvsstrategi, och global expansion via nya säljkanaler och aktivt kundar-

bete.  

Tillväxt  

Efterfrågan på CELLINKs produkter fortsätter att öka globalt delvis då marknaden växer, (enligt 

BCC research (Business Communications Company) förväntas marknaden växa med 43,9% per 

år de närmaste åren) men även tack vare bolagets säljarbete. Vår säljorganisation har utvecklats 

väl under året. Vi har hållit en hög aktivitet på marknaden via konferenser, mässor och person-

liga kundbesök. Vår digitala närvaro ger också stort genomslag och genererar mycket 

affärsuppslag.  

Den något svagare organiska tillväxten i det fjärde kvartalet förklaras av ett säsongsmässigt 

svagt kvartal och vårt omställningsarbete från distribution till direktförsäljning på stora delar av 

den europeiska marknaden. CELLINKs framgång idag och i framtiden är beroende av hur väl vi 

arbetar nära våra kunder. Vi har allt sedan start lagt stor vikt vid kundrelationen för att på det 

sättet utveckla produkter, erbjudande och teknologier som sedan tas väl emot av marknaden. 

Detta görs bäst med en egen säljkår. Vi har lyckats väl med detta på vår största marknad i USA. 

För att nå världsmarknaden arbetar CELLINK också via de mest välrenommerade distributö-

rerna för medicinsk utrustning. Under fjärde kvartalet har Bolaget börjat bygga upp en egen 
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säljorganisation i Europa, bla genom att förbereda en etablering av egna dotterbolag i Frankrike 

och UK. Dessa kontor beräknas vara igång under första kvartalet 2019/2020.  

Direktförsäljning står idag för ca 49% av företagets intäkter och har ökat från 40% under Q1 till 

över 60% i Q4. Strategin är att fortsätta bygga ett globalt säljteam på strategiskt viktiga mark-

nader och fortsätta arbetet med duktiga distributörer på de marknader där det är mer lämpligt 

ur affärsmässig synvinkel.  

Bolaget har under året gått till att erbjuda ett komplett produktutbud i mer än 50 länder världen 

över, med USA som största marknaden, tätt följt av och Europa och Asien. Allteftersom den in-

stallerade basen ökar så ökar även konsumtionen av biobläck där bolagets marginaler är högre. 

CELLINK har under året arbetat med att utöka biobläckportföljen med vävnadsspecifika egen-

utvecklade biobläck vilket genererar mer värde både till CELLINK och kund.  

Under verksamhetsåret har CELLINK och dotterbolag framgångsrikt tagit sig in på läkeme-

delsföretagsmarknaden och sålt sin teknologiplattform till majoriteten av världens 25 största  

läkemedelsföretag. Efterfrågan på CELLINKs produkterbjudande inom läkemedelsforskningen 

har ökat markant under året tack vare de nya forskningsområdena som tagits fram tillsammans 

med akademiska kunder samt de vetenskapliga skrifterna som publicerats där CELLINKs pro-

dukter varit en integrerad teknikplattform för att genomföra forskningen. Läkemedelsbolag 

utgör idag ca 15% av den globala försäljningen, jämfört med ca 5% för 12 månader sedan. Pla-

nen är att fortsätta växa detta segmentet där behovet av bolagets samtliga produkter är 

betydande.  

Förvärv  

Under det fjärde kvartalet slutfördes förvärvet av det tyska singel-cell printing företaget cytena 

GmbH. Fokus för kvartalet har varit att realisera de försäljningssynergier som identifierades un-

der förvärvsprocessen. Genom detta strategiska förvärv av cytena utvidgar CELLINK sin 

teknologiplattform som möjliggör ytterligare expansion inom läkemedelsindustrin, vilket är en 

kommunicerad strategi för CELLINK sedan 2018. cytenas kunder består idag till majoriteten av 

läkemedelsföretag. Många av kunderna som använder cytenas produkter är också potentiella 

köpare av CELLINKs produkter. CELLINK erbjuder bioink, bioprinters, snabba dispenserings 

lösningar och live cell imaging system som möjliggör skapande och övervakning av mänskliga 

vävnader och 3D-cellodlingsmodeller. cytenas plattform möjliggör enkelcellsutskrift, som inte 

bara gör det möjligt för läkemedelsföretag att utveckla antikroppar och cellinjer utan erbjuder 

ett utmärkt komplement till 3D-bioprinting plattformen och den workflow som läkemedelsföre-

tag behöver för att printa funktionella vävnader. Resultat under det fjärde kvartalet tyngdes av 

förvärvskostnader om cirka 2,1 mSEK.  

Global Expansion  

CELLINKs expansionsresa har varit fokuserad på global tillväxt och drivits med passion för kun-

den och deras, i många fall, revolutionerande forskning. Under året har bolaget gått från 74 

heltidsanställda till 157. Det är tack vare vår företagskultur och vårt team som tillväxten och ex-

pansionen har kunnat ske i denna takt. Bolaget har i sin produktion fokuserat på att säkertälla 
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hög kvalité, minskade ledtider och leveransprecision. Bolaget har utökat produktionsytan och 

produktionskapaciteten under verksamhetsåret för att säkerställa leveranstakten. Vi tackar alla 

leverantörer för det goda samarbetet och deras förmåga att leverera i enlighet med våra behov.  

Under det fjärde kvartalet har bolaget fortsatt med sin talangrekrytering med starkt fokus på 

kvalificerade säljare och applikationsspecialister. Vi är ett världsföretag och vi rekryterar med 

världen som upptagningsområde. Ur ett ”Employer Branding” perspektiv kan vi konstatera att vi 

idag tar emot tusentals ansökningar till våra annonserade tjänster. Vi är idag mer än 30 olika 

nationaliteter på CELLINK. Vi har skapat en diversifierad och öppen arbetsplats där alla kan tri-

vas, utvecklas, och ge sitt bästa. CELLINKs entreprenöriella företagskultur spelar en vital roll i 

Bolagets tillväxt och framtid. 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 fantastiska arbetet, styrelsen för stödet, och alla ak-

tieägare och investerare som visat fortsatt förtroende för mig och Bolaget. Vi inleder nu starten 

på nästa spännande verksamhetsår.  

Göteborg, den 24 oktober 

 

  

Erik Gatenholm, CEO  
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Koncernens utveckling 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 31 997 kSEK (16 465), en ökning mot det fjärde 

kvartalet i föregående räkenskapsår med 94%, varav 23% var organisk tillväxt. För helåret 2018/2019 

uppgick omsättningen till 105 457 kSEK (45 337) motsvarande en ökning om 133% mot föregående rä-

kenskapsår, varav 92% var organisk tillväxt.  

 

Året sista kvartal är säsongsmässigt det svagaste. Då cirka 75% av CELLINKs försäljning går till akademi 

så påverkar universitetens terminer orderingången. Samma period föregående år visade hög omsättning 

tack vare en stor ingående orderstock som levererades ut under kvartalet, detta räkenskapsår gick bola-

get in i sista kvartalet utan orderstock tack vare en välfungerad produktion med snabba utleveranser. 

Samtidigt påverkar förvärven av Dispendix och cytena nettoomsättningen i Q4 positivt med cirka 11,6 

mSEK jämfört med föregående år.  

 

Bolagets strategiska val att övergå från distribution i stora delar av Europa till direktförsäljning har även 

det varit en hämmande faktor för försäljningsutvecklingen i kvartalet. Skiftet förväntas ha en negativ ef-

fekt på tillväxten i det korta loppet men positiv effekt i det längre loppet då bolaget förväntar sig att 

direktförsäljningen kommer att öka tillväxttakten och marginalerna på längre sikt. 

 

Cytena bidrog till nettoomsättningen under 4 veckor i augusti. Då bolaget har en kundgrupp fokuserad 

inom farma minskar det koncernens säsongsvariationer och främjar vägen för övriga bolag i koncernen 

att öka sin närvaro inom farma. 

 

Resultat 
Bruttoresultatet i fjärde kvartalet uppgick till 22 141 kSEK (11 845), vilket innebar en bruttomarginal om 

69% (72%). För helåret 2018/2019 uppgick bruttoresultatet till 75 423 kSEK (29 085), vilket innebar en 

bruttomarginal om 72% (64%). Förbättringen av bruttomarginalen är hänförlig till utpriseffekter, bättre 

priser på inköp samt en produktmix med större andel biobläck med högre marginaler än instrumentför-

säljningen än föregående år. Vidare har de förvärvade bolagen bidragit positivt till bruttomarginalen. 

 

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till –4 977 kSEK (402), motsvarande en negativ rörelse-

marginal (2,4%). Rörelseresultatet för helåret 2018/2019 uppgick till -3 754 kSEK (372). 

Rörelseresultatet för helåret samt kvartalet tyngdes av förvärvskostnader om cirka 3 mSEK för helåret 

varav 2,1 mSEK i det fjärde kvartalet.  

Resultat från finansiella poster för helåret 2018/2019 uppgick till 3 808 kSEK (695), varav 3 016 kSEK 

(194) avsåg det fjärde kvartalet. Intäkterna är främst hänförligt till marknadsvärderingen av de korta rän-

tefonderna samt valutakursvinster vilka påverkade resultatet hela året positivt om 3 848 kSEK (1), varav 

3 053 kSEK (1) avsåg det fjärde kvartalet. 

Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till – 1 745 kSEK (583), motsvarande ett resultat per aktie om -

0,19 SEK (0,07). Resultat efter skatt för helåret 2018/2019 uppgick till 581 kSEK (1 183), motsvarande 

ett resultat per aktie efter utspädning om 0,07 SEK (0,15). 

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -5 031 kSEK (-7 085). Då ma-

joriteten av utleveranserna under kvartalet skedde under kvartalets sista månad ökade kundfordringarna 

under kvartalet till 46 796 kSEK (16 384). Den ökade kapitalbindningen i relation till omsättningen i form 

av kundfordringar förväntas minska tack vare jämnare fördelning av försäljning över kvartalen samt lägre 

andel försäljning genom distributionskanaler där längre betalningsvillkor än villkoren vid direktförsäljning 

gäller. Kassaflödet från investeringsverksamheten under kvartalet uppgick till -107 284 kSEK (-78 499), 

där 20 906 kSEK (-72 950) är hänförligt till investering/försäljning av korträntefonder under kvartalet. 
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Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 140 708 kSEK (95 473) och består främst av 

kassaflöde från nyemissioner. Kvartalets kassaflöde uppgick till 28 390 kSEK (9 889). 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2018/2019 uppgick till -13 768 kSEK (-12 263). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret 2018/2019 uppgick till -111 648 kSEK (-97 374). 

Under helåret har investering/försäljning av korträntefonder uppgått till 44 195 kSEK (-78 184). I övrigt 

har förvärv gjorts av Dispendix GmbH med 20 287 kSEK, BioinkIP LLC om 4 000 kSEK och cytena 

GmbH om 95 809 kSEK (netto likvidpåverkan). Koncernen har under helåret 2018/2019 investerat 32 

150 kSEK (18 469) i immateriella anläggningstillgångar i form av patent samt balanserade utgifter för pro-

duktutveckling. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 140 990 kSEK (121 777) och 

härrör främst från nyemissioner. Koncernen har amorterat en skuld till de tidigare aktieägarna i Dispendix 

GmbH om 1 702 kSEK. I övrigt är kassaflödet från finansieringsverksamheten hänförligt till optionspre-

mier om 2 637 kSEK från de två incitamentssprogram koncernen innehar. Kassaflödet för helåret 

2018/2019 uppgick till 15 574 kSEK (12 141).  

Notering 
Bolagets styrelse och ledning arbetar aktivt med förberedelserna för att notera bolaget på Nasdaqs hu-

vudlista och förväntar sig att lista bolaget tidigt 2020.  

 

Emissioner 
Den 18 juni 2019 genomförde bolaget en kapitalanskaffning om 148,5 mSEK. Emissionen var riktad mot 

institutionella investerare för att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera ett potentiellt förvärv. Genom 

emissionen tillfördes bolaget cirka 141,5 mSEK efter emissionsrelaterade kostnader. Investerare i den 

riktade emissionen var en blandning av gamla och nya institutionella investerare och privatpersoner. 

Emissionen var kraftigt övertecknad och genomfördes på priset 270 SEK per aktie, motsvarande en ra-

batt mot stängningskurs samma dag om cirka 5,9%. Det tillförda kapitalet har framförallt använts till 

kontantdelen i förvärvet av cytena GmbH, se mer nedan. Kvarvarande likvid planeras användas till den 

fortsatta expansionen för CELLINK.  

 

Förvärv 
Den 1 december 2018 undertecknades förvärvsavtalet för Dispendix GmbH. Bolaget är specialiserat i 

nano-dispensering som möjliggör dispensering av små volymer vätska av till exempel läkemedel. Bolaget 

har under CELLINKs ägandeskap utvecklats väl och i enlighet med förväntan. Tekniken förbättrar arbets-

flödet för koncernens kunder och kan kombineras med både cytenas teknik och CELLINKs egna teknik 

för att förenkla arbetsflödet för kunderna.  

 

Den 5 augusti övergick cytena GmbH till CELLINKs ägo och inkorporerades i koncernens konsoliderade 

räkningar. Bolaget har vuxit snabbt sedan start (61 % CAGR i intäkter 2016-2018) och förväntas omsätta 

4,5 mEUR under kalenderåret 2019. cytena och CELLINK kommer att kunna erbjuda ett bättre produkt-

utbud tillsammans till kunderna och tillhandahålla kompletta lösningar som kan hjälpa till att driva såväl 

instrumentförsäljning som försäljning av reagenser och förbrukningsmaterial. cytena har en kundbas som 

främst består av stora läkemedelsbolag, vilket kommer att kunna bidra till fortsatt tillväxt inom detta seg-

ment för koncernen. Rörelsevärdet uppgick till 27,9 mEUR och förvärvet finansierades genom en 

kombination av en apportemission (18,85 mEUR) riktad till säljarna av målbolaget och likvid från nyemiss-

ionen (11,4 mEUR). Målbolagets nettokassa var cirka 2,5 mEUR. Förvärvspriset har för apportemissionen 

omräknats per transaktionsdagen varvid Cellinks aktiekurs per den 5 augusti om 271 kr har använts. To-

talt förvärvspris i SEK inklusive kontantdel uppgår till 305 120 TSEK. 

 

Se vidare information i not 4. 
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Om bolaget 
CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest 

välrenommerade forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag. Biobläcket kan blandas med levande celler 

för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader som kan användas i pre-klinisk forskning för att ge bättre 

testresultat än nuvarande metoder. Bolagets kunder arbetar även med applikationer som, om framtida 

forskningen är framgångsrik, kan leda till att hela mänskliga organ skrivs ut i 3D-bioskrivare för transplan-

tation. Bolaget grundandes 2016 och är aktivt i mer än 50 länder med målet att förändra framtidens 

medicin. 

 

Övrig information 

Personal 

Antalet heltidsanställda i CELLINK-koncernen uppgick per sista augusti 2019 till 157 (74). Koncernen 

ämnar fortsätta växa expansivt och ökningen i personalstyrkan är i enlighet med plan. Under räkenskaps-

året tillkom 7 medarbetare i samband med förvärvet av Dispendix GmbH samt 25 medarbetare i 

samband med förvärvet av cytena GmbH. 

 

Säsongsvariationer 

Bolaget har en stor andel akademiska institutioner som kunder vilket gör att bolagets intäkter till viss grad 

följer de akademiska budgetcyklerna. Det innebär att bolagets fjärde kvartal (juni-augusti) generellt sätt är 

bolagets svagaste kvartal. Effekten förväntas att dämpas genom förvärvet av cytena GmbH som har sva-

gare säsongsvariationer och jämnare orderingång, cytena GmbH har historiskt sett starkast orderingång 

under kalenderårets slut. 

 

Närstående 

Inga transaktioner som väsentligen påverkat företagets resultat och finansiella ställning har genomförts 

med närstående under kvartalet. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 

2017/2018, not 23. 

 

Incitamentssprogram 

CELLINK har två långsiktiga incitamentsprogram riktat till bolagets personal samt styrelseledamöter. Syf-

tet med incitamentsprogrammen är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland CELLINKs anställda, 

underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare samt höja motivationen att uppnå eller över-

träffa bolagets mål. Totalt omfattar optionsprogrammen i bolaget 778 338 aktier. Cirka hälften av de 

utställda optionerna kan komma att lösas in i. Det första programmet förfaller för teckning december 

2020 med cirka 150 000 optioner med rätten att teckna en aktie till 177,5 SEK per aktie. Villkoren för 

incitamentsprogrammen beskrivs i årsredovisningen för 2017/2018 i not 2.2.6.2 på sida 31.  

 

 

Riskhantering 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av risker. Riskerna kan delas in i bransch- 

och marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Bransch- och mark-

nadsrelaterade risker omfattar bland annat förändringar i efterfrågan till följd av en svagare konjunktur 

eller andra makroekonomiska förändringar, en förändrad prisbild för råvaror som är centrala för CEL-

LINKs produktion, samt en förändrad konkurrens eller prispress. Bland verksamhetsrelaterade risker 

återfinns CELLINKs förmåga att utveckla och sälja nya innovativa produkter och lösningar, att koncernen 

kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare samt att CELLINKs lönsamhet är beroende av pro-

duktmixen samt fortsatt tillväxt i relation till den organisatoriska tillväxten. De finansiella riskerna 

sammanfattas under finansieringsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk samt ränterisk. CELLINKs risker och osä-

kerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2017/2018 på sida 17-18. 
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 

    2019-06-01 2018-06-01 2018-09-01 2017-09-01 

    2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

kSEK   Not Jun-Aug (Q4) Jun-Aug (Q4) Helår Helår 

Nettoomsättning  2 31 997 16 465 105 457 45 337 

Förändring av varulager   2 075 406 7 816 1 697 

Aktiverat arbete för egen räkning  5 484 4 284 15 938 10 474 

Övriga rörelseintäkter   7 081 1 976 18 402 6 935 

 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter  -11 931 -5 026 -37 850 -17 949 

Övriga externa kostnader   -17 403 -8 054 -45 879 -16 334 

Personalkostnader   -19 447 -8 769 -59 838 -26 668 

Avskrivningar och nedskrivningar  -2 542 -667 -7 105 -2 625 

av anläggningstillgångar 

Övriga rörelsekostnader   -290 -214 -695 -495 

Rörelseresultat   -4 977 402 -3 754 372 

 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  3 016 222 3 920 737 

Räntekostnader och liknande resultatposter - -28 -112 -42 

Resultat efter finansiella poster  -1 961 596 54 1 068 

 

Periodens skatt   216 -13 527 116 

Periodens resultat   -1 745 583 581 1 183 

 

Hänförligt till 

Moderbolagets aktieägare   - 1 745 583 581 1 183 

 

Resultat per aktie före utspädning, SEK  -0,19 0,08 0,07 0,15 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK  -0,19 0,07 0,07 0,15 

Genomsnittligt antal aktier*  9 342 777 8 290 540 8 276 831 8 094 690 

Antal aktier vid periodens slut  9 746 194 8 323 439 9 746 194 8 323 439 
*Genomsnittligt antal aktier inklusive potentiella stamaktier 

 

 

Rapporter över totalresultat för koncernen i sammandrag 
 

2019-06-01 2018-06-01 2018-09-01 2017-09-01 

    2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

kSEK    Jun-Aug (Q4) Jun-Aug (Q4) Helår Helår 

Periodens resultat   -1 745 583 581 1 183  

Övrigt totalresultat som kan komma att omklassificeras 

till resultaträkningen i efterföljande perioder 

Omräkningsdifferenser   3 594 -10 5 080 -86 

Periodens totalresultat   1 849 573 5 661 1 097 

 

Hänförligt till 

Moderbolaget aktieägare   1 849 573 5 661 1 097 
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Koncernens rapporter över finansiell ställning i sammandrag 

kSEK     Not 2019-08-31 2018-08-31 

TILLGÅNGAR    3 

Immateriella anläggningstillgångar  

  Balanserade utgifter för produktutveckling   45 288 24 415 

  Goodwill     276 762 -  

  Övriga immateriella anläggningstillgångar    67 800 5 991 

Materiella anläggningstillgångar    8 584 998 

Finansiella anläggningstillgångar 

  Övriga finansiella anläggningstillgångar    543 -  

Uppskjuten skattefordran     5 376 1 733 

Summa anläggningstillgångar    404 353 33 137 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager     28 678 4 012 

Kundfordringar     46 796 16 834 

Derivatinstrument     - 9 

Aktuell skattefordran     3 146 - 

Övriga fordringar     7 567 1 928 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 465 2 555 

Kortfristiga placeringar     69 273 113 468 

Likvida medel     39 845 23 038 

Summa omsättningstillgångar    198 770 161 577 

SUMMA TILLGÅNGAR     603 123 194 981 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   3 

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare   549 642 186 160 

Uppskjutna skatteskulder     15 408 - 

Övriga avsättningar     980 445  

Långfristiga räntebärande skulder    600 600  

Förskott från kunder     260 639 

Leverantörsskulder     14 113 3 756 

Skatteskulder     - 2 

Övriga kortfristiga skulder     11 078 933 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   11 041 2 446 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    603 123 194 981 

 

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag 
2019-06-01 2018-06-01 2018-09-01 2017-09-01 

    2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

kSEK    Jun-Aug (Q4) Jun-Aug (Q4) Helår Helår 

Rörelseresultat   -4 977  402 -3 754 372 

Justeringar för poster som inte ingår  4 115 831 9 128 2 579 

i kassaflödet 

Erhållna/erlagda räntor   2 358 194 2 358 695 

Betald skatt   433 -284 433 -31 

Förändring av varulager   -5 986 -406 -11 670 -1 697 

Förändring av rörelsefordringar  -1 854 -7 240 -20 846 -15 018 

Förändringar av rörelseskulder  878 -582 10 583 838 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 031 -7 085 -13 768 -12 263 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -107 284 -78 499 -111 648 -97 374 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  140 708 95 473 140 990 121 777 

Periodens kassaflöde   28 390 9 889 15 574 12 141 

 

Likvida medel vid periodens början  10 280 13 037 23 038 10 664 

Kursdifferens i likvida medel  1 175 112 1 233 233 

Likvida medel vid periodens slut  39 845 23 038 39 845 23 038 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  
      Balanserat resultat 
    Övrigt tillskjutet Omräknings- inklusive periodens Summa eget 

kSEK   Aktiekapital kapital reserv resultat  kapital 

Ingående balans per den 1 september  724 60 019 -30 -1 055  59 659 

2017   

Periodens resultat  - - - 1 183  1 183 

Övrigt totalresultat  - - 70 -  70 

Nyemission  108 130 182 - -  130 290 

Transaktionskostnader, netto efter skatt - -6 068 - -  -6 068 

Aktierelaterade ersättningar - - - 335  335 

Optionspremier  - - - 690  690 

Summa årets transaktioner  108 124 114 70 2 208  126 500 

UTGÅENDE BALANS per den 31  832 184 133 40 1 154  186 160 

augusti 2018    

    

Ingående balans per den 1 september   

2018   832 184 133 40 1 154  186 160 

Periodens resultat  - - - 581  581 

Övrigt totalresultat  - - 5 040 -  5 040 

Summa totalresultat  - - 5 040 581  5 621 

Nyemission  55 148 445 - -  148 500 

Apportemission  87 211 979 - -  212 066 

Transaktionskostnader. netto efter skatt - -5 950 - -  -5 950 

Aktierelaterade ersättningar - 609 - -  609 

Optionspremier  - 2 637 -   2 637 

Summa transaktioner med ägare 142 357 720 5 040 581  363 483 

UTGÅENDE BALANS per den 31  975 541 853 5 080 1 735  549 642 

augusti 2019    

 

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 
    

  2019-06-01 2018-06-01 2018-09-01 2017-09-01 

    2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

kSEK    Jun-Aug (Q4) Jun-Aug (Q4) Helår Helår 

Nettoomsättning   13 908 15 937 77 644 43 660 

Förändring av varulager   3 955 406 8 078 1 697 

Aktiverat arbete för egen räkning  1 329 2 471 5 337 7 222 

Övriga rörelseintäkter   4 272 1 189 15 374 6 709 

 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter   -9 955 -5 026 -32 061 -17 949 

Övriga externa kostnader   -7 935 -5 557 -30 879 -13 844 

Personalkostnader   -11 815 -8 059 -40 650 -22 094 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 384 -667 -4 876 -2 587 

av anläggningstillgångar     

Övriga rörelsekostnader   -261 -210 -666 -495 

Rörelseresultat   -7 885 1 184 -2 699 2 318 

 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  3 070 222 3 981 737 

Räntekostnader och liknande resultatposter  - -28 -20 -42 

Resultat efter finansiella poster  -4 815 1 378 1 261 3 014 

 

Periodens skatt   -469 -52 -469 - 

Periodens resultat   -5 286 1 326 792 3 014 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
kSEK      2019-08-31 2018-08-31 

TILLGÅNGAR 

 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar       

  Balanserade utgifter för produktutveckling   45 456 24 958 

  Patent      11 125 5 991  

Materiella anläggningstillgångar    1 937 502 

Finansiella anläggningstillgångar       

  Andelar i koncernföretag     364 859 1 659 

  Övriga finansiella anläggningstillgångar    259 -  

Uppskjuten skattefordran     3 005 1 613 

Summa anläggningstillgångar    426 641 34 723 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager     11 913 4 012 

Kundfordringar     22 214 11 930 

Fordringar hos koncernföretag    20 603 8 239 

Derivatinstrument     - 9 

Övriga fordringar     4 833 1 798 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 739 2 504 

Kortfristiga placeringar     69 273 113 468 

Likvida medel     11 707 19 615 

Summa omsättningstillgångar    143 282 161 577 

SUMMA TILLGÅNGAR     569 924 196 300 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

  Bundet eget kapital     45 916 25 790 

  Fritt eget kapital     500 844 162 315 

Uppskjuten skatteskuld     317 - 

Övriga avsättningar     402 445 

Långfristiga skulder 

  Långfristiga räntebärande skulder    600 600 

Kortfristiga skulder 

  Förskott från kunder     156 639 

  Leverantörsskulder     10 895 3 663 

  Övriga kortfristiga skulder    781 630 

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   10 013 2 217 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    569 924 196 300 
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Not 1. Redovisningsprinciper 
 

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats enligt Årsredovis-

ningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i 

enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporte-

rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget 

överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinci-

per som användes för upprättande av den senaste årsredovisningen. 

 

IFRS 16  

IFRS 16 "Leasing" medför förändringar för hur leasingavtal skall redovi-

sas. Standarden trädde i kraft för bolag med 1 januari 2019 som start 

på räkenskapsåret. Redovisning enligt IFRS 16 kommer att innebära att 

i princip samtliga leasingavtal kommer att redovisas i balansräkningen 

som tillgångar och skulder. Denna redovisning 

baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en 

tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att be-

tala för denna rättighet. För CELLINK kommer standarden främst ha 

betydelse för de lokalhyreskontrakt som föreligger i koncernen. CEL-

LINK kommer redovisa övergången till IFRS 16 enligt den modifierade 

retroaktiva metoden, vilket innebär att en tillgång och en skuld bokas 

upp till samma värde per 1 september 2019. Härefter fördelas erlagda 

leasingavgifter på avskrivningar resp räntekostnad, istället för som idag 

en övrig extern kostnad. Detta förväntas innebära ett något högre rö-

relseresultat, men ett i allt väsentligt oförändrat resultat före skatt 

under 2019/2020, jämfört med tidigare redovisningsprinciper. Införan-

det av IFRS 16 beräknas påverka balansomslutningen i koncernen med 

ca 27,9 mSEK vid övergångstidpunkten 1 september 2019. 

 

Per 1 september 2018 har de nya redovisningsstandarderna IFRS 9 

och IFRS 15 trätt i kraft för CELLINK. I linje med vad bolaget tidigare 

har angivit har dessa standarder ej haft någon väsentlig påverkan på 

koncernens finansiella rapporter. För upplysningar avseende IFRS 15, 

se not 2. Inga övriga standarder, ändringar eller tolkningar som trätt i 

kraft under räkenskapsåret 2018/2019 bedöms ha haft väsentlig inver-

kan på koncernens finansiella rapporter. 

 

Not 2. Intäkter 
 

Majoriteten av CELLINKs försäljning utgörs av produkter, vilka tydligt 
representerar separata prestationsåtaganden. Försäljning av produkter 
intäktsförs i samband med leverans till kund, beroende på leveransvill-
kor. CELLINK säljer även tjänster i form av service kopplad till produkter. 
Servicetjänsterna faktureras till stor del i förskott, och intäktsförs i takt 
med servicekontraktens löptid. Ej intäktsförda serviceintäkter redovisas 
som förutbetalda intäkter (avtalsskulder) i balansräkningen. CELLINK be-
dömer att även dessa tjänster tydligt utgör separata 
prestationsåtaganden. I tabell nedan presenteras fördelning av nettoom-
sättningen avseende produkter och tjänster. 

CELLINKs verksamhet består av ett affärsområde. Produkter som er-
bjuds på marknaden består utav 3D-Bioskrivare samt biobläck och 
förbrukningsartiklar.  

Bolagets finansiella ställning rapporteras på aggregerad nivå som ett seg-
ment till den högste verkställande beslutsfattaren på månadsbasis och 
redovisar därför inte bolagets verksamhet som separata segment i de 
finansiella rapporterna. 
 
 
 
 
kSEK 

 
 
Jun-Aug 
2018/ 
2019 

 
 
Jun-Aug 
2017/ 
2018 

 
 
Helår 
2018/ 
2019 

 
 
Helår 
2017/ 
2018 

Europa 16 165 7 382 44 861 17 153 
Nordamerika 10 348 5 565 32 289 16 461 

Asien 4 590 3 320 23 986 11 309 
Övriga världen 894 198 4 321 415 

Totalt 31 997 16 465 105 457 45 337 

 

 

 

 

Nettoomsättning fördelad mellan produkter och tjänster 

 

 
 
kSEK 

Jun-Aug 
2018/ 
2019 

Jun-Aug 
2017/ 
2018 

Helår 
2018/ 
2019 

Helår 
2017/ 
2018 

Produkter 31 777 16 257 104 762 44 570 
Tjänster 220 208 695 767 

Totalt 31 997 16 465 105 457 45 337 
 

Tidpunkt för redovisning av intäkter 

 
 
kSEK 

Jun-Aug 
2018/ 
2019 

Jun-Aug 
2017/ 
2018 

Helår 
2018/ 
2019 

Helår 
2017/ 
2018 

Vid en viss tidpunkt 31 889 16 382 105 170 45 209 
Över tid 108 83 287 128 

Totalt 31 997 16 465 105 457 45 337 

 

Not 3. Finansiella instrument – Verkligt värde 
 
Koncernens finansiella tillgångar och skulder är värderade enligt IFRS 13. 

Övriga finansiella anläggningstillgångar, kundfordringar, övriga kortfristiga 

fordringar, likvida medel, leverantörsskulder, övriga skulder och räntebä-

rande skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.  

 

Inom nivå 1 klassificeras kortfristiga placeringar som avser noterade korta 

räntefonder och har värderats baserat på noterade marknadsvärden på aktiv 

marknad till verkligt värde.  Beräkning till verkligt värde avseende kortfristiga 

placeringar har under perioden genererat en påverkan på resultaträkningen 

om 1450 kSEK (737), varav 519 kSEK (222) under det fjärde kvartalet. 

Denna effekt redovisas bland finansiella poster. 

 
Nivå 1: värderas till verkligt värde utifrån noterade marknadsvärden på aktiv 

marknad för identiska tillgångar och skulder.  

Nivå 2: värderas till verkligt värde utifrån andra observerbara data för till-

gångar och skulder än marknadsvärden enligt nivå 1.  

Nivå 3: värderas till verkligt värde utifrån data för tillgångar och skulder som 

inte baseras på observerbara marknadsdata. 

 

 

kSEK Värderingsnivå  2019-08-31

 2018-08-31 

Finansiella tillgångar    

Finansiella derivat 2 - 9 

Kortfristiga placeringar 1 69 273 113 468 

Summa finansiella   69 273 113 477 

tillgångar 

 

Finansiella skulder    

Finansiella skulder  - - 

Summa finansiella  - - 

skulder    
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Not 4. Förvärv av rörelse 
 

Förvärvad enhet Land Tidpunkt Andel av Anställda                    
röster                        

Dispendix GmbH Tyskland december 100%  10                
 

Den 1 december 2018 förvärvade CELLINK AB 100% av aktierna i bolaget Dispendix GmbH 
till ett överenskommet företagsvärde om cirka 5 MEUR. Förvärvet genomfördes dels genom 
likvida medel om cirka 2 MEUR och dels genom en apportemission om cirka 3 MEUR till 
aktieägarna i Dispendix GmbH. 

 
 

Emissionsvillkor 
Aktieägarna i Dispendix GmbH erhöll aktier till ett värde om cirka 3 MEUR, beräknat på en 
genomsnittskurs om 10,3315 uppgick beloppet i SEK till 30 901 815,60. Snittaktiekursen i 
CELLINK under beräkningsperioden var 156 SEK, vilket således resulterade i att bolaget un-
der Q2 emitterade 198 077 aktier för apportegendomen. 

 
Effekter av förvärv  
I den preliminära förvärvsanalysen uppgår goodwill till 48 100 kSEK. Dispendix bedöms ha 
hög tillväxtpotential i CELLINKs ägo tack vare CELLINKs goda kundrelationer, unik teknologi 
och ett konkurrenskraftigt erbjudande. Genom förvärvet bedöms stora synergier kunna rea-
liseras i form av utnyttjande av CELLINKs befintliga säljkanaler och kundrelationer som visat 
stort intresse och behov för teknologin. Genom att utnyttja koncerngemensamma tillgångar 
beräknar bolaget att kunna skala verksamheten och då framförallt försäljningen i det förvär-
vade bolaget. 

 
Förvärvsrelaterade utgifter 
Samtliga förvärvsrelaterade utgifter kopplade till förvärvet av Dispendix GmbH av väsentlig 
karaktär belastade Q1 uppgående till cirka 1 mSEK och avsåg arvoden för framförallt juridisk 
rådgivning i samband med den legala genomlysningen av förvärvet. 

 
Identifierbara tillgångar och skulder 

 
kSEK    Preliminär förvärvsanalys 

Immateriella anläggningstillgångar   6 469 
Materiella anläggningstillgångar   651 
Varulager     1 484 
Kundfordringar    1 262 
Övriga kortfristiga fordringar    61 
Likvida medel     337 

 
Avsättningar     553 
Uppskjutna skatteskulder    1 423 
Kortfristiga räntebärande skulder   1 683 
Övriga kortfristiga skulder    3 145 

Netto, identifierbara tillgångar och skulder   3 460 
 

Koncerngoodwill    48 100 

Köpeskilling     51 560 
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Förvärvad enhet Land Tidpunkt Andel av  Anställda                    
röster                        

BioinkIP LLC  USA december 100%  0              

 
Den 1 december 2018 förvärvade CELLINK AB 100% av aktierna i bolaget BioinkIP LLC. 
Köpeskillingen uppgick till 4 mSEK. Förvärvet genomfördes genom likvida medel. Köpeskil-
lingen motsvarar substansvärdet i bolaget och därav har ingen goodwill uppstått i samband 
med förvärvet. BioinkIP LLC förvärvades av en närstående person till CELLINK koncernens 
VD, Erik Gatenholm på marknadsmässiga villkor.  

 
 

Effekter av förvärv 
Det förvärvade bolaget bedriver ingen verksamhet och bolagets enda tillgång vid övertagan-
det är immateriella rättigheter. CELLINK har inga planer att bedriva verksamhet i bolaget. 
CELLINK har tidigare varit licenstagare för dessa immateriella rättigheter och anskaffandet av 
dessa förändrar inte CELLINKs nuvarande produktutbud utan är en förändring från att vara 
licenstagare till att äga rättigheterna. Dessa patent har inte varit kritiska för CELLINKs verk-
samhet men stärker bolagets IP-portfölj. 

 
Förvärvsrelaterade utgifter 
Kostnader som uppstod i samband med förvärvet uppgick till cirka 100 kSEK. 

 
Identifierbara tillgångar och skulder 

 
kSEK    Preliminär förvärvsanalys 

Immateriella anläggningstillgångar   4 000 

Netto, identifierbara tillgångar och skulder   4 000 
 

Koncerngoodwill    0 

Köpeskilling     4 000 

 
Förvärvad enhet Land Tidpunkt Andel av Anställda                    

röster                        

cytena GmbH  Tyskland augusti 100% 30                
 

Den 5 augusti 2019 förvärvade CELLINK AB 100% av aktierna i bolaget cytena GmbH till ett 
överenskommet företagsvärde om 30,25 MEUR. Förvärvet genomfördes dels genom likvida 
medel om 11,4 MEUR (varav 1,25 MEUR innehållen köpeskilling) och dels genom en appor-
temission om 18,85 MEUR till aktieägarna i cytena GmbH. 

 
 

Emissionsvillkor 

Aktieägarna i cytena GmbH erhöll 674 678 st aktier till ett överenskommet värde om 18,85 MEUR. 
Förvärvspriset har för apportemissionen omräknats per transaktionsdagen varvid Cellinks aktiekurs 
per den 5 augusti om 271 kr har använts. Totalt förvärvspris i SEK inklusive kontantdel uppgår till 
305 120 SEK. 

 

 
Effekter av förvärv  
I den preliminära förvärvsanalysen uppgår goodwill till 225 258 kSEK. Cytena Gmbh bedöms 
ha hög tillväxtpotential i CELLINKs ägo tack vare CELLINKs goda kundrelationer, unik tek-
nologi och ett konkurrenskraftigt erbjudande. Genom förvärvet bedöms stora synergier 
kunna realiseras i form av utnyttjande av CELLINKs befintliga säljkanaler och kundrelationer 
som visat stort intresse och behov för teknologin. Genom att utnyttja koncerngemensamma 
tillgångar beräknar bolaget att kunna skala verksamheten och då framförallt försäljningen i 
det förvärvade bolaget. 
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Förvärvsrelaterade utgifter 
Samtliga förvärvsrelaterade utgifter kopplade till förvärvet av Cytena GmbH av väsentlig ka-
raktär belastade Q4 uppgående till cirka 2,1 mSEK och avsåg arvoden för framförallt juridisk 
rådgivning i samband med den legala genomlysningen av förvärvet. 

 
Identifierbara tillgångar och skulder 

 
kSEK    Preliminär förvärvsanalys 

Immateriella anläggningstillgångar   49 123 
Materiella anläggningstillgångar   4 334 
Varulager     11 424 
Aktuell skattefordran    5 105 
Kortfristiga fordringar och placeringar   14 760 
Likvida medel     26 473 
Uppskjutna skatteskulder    -13 862 
Övriga kortfristiga skulder    -17 497 

Netto, identifierbara tillgångar och skulder   79 862 
 

Koncerngoodwill    225 258 

Köpeskilling     305 120 

 

 

Not 5. Avstämning av alternativa nyckeltal 
 

I de finansiella rapporter som CELLINK avger finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som definieras eller specificeras i tillämpliga 

regler för finansiell rapportering. Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang ger tydligare eller mer fördjupad information än de mått som defi-

nieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. De alternativa nyckeltalen härleds från bolagets koncernredovisning och är inte mått i enlighet med 

IFRS. 

 

Bruttoresultat, kSEK 

 
kSEK 

Jun-Aug 
2018/2019 

Jun-Aug 
2017/2018 

Helår 
2018/2019 

Helår 
2017/2018 

Nettoomsättning 31 997 16 465 105 457 45 337 
Råvaror och förnödenheter reducerat med lagerförändring -9 856 -4 620 -30 034 -16 252 

Bruttoresultat, kSEK 22 141 11 845 75 423 29 085 

 

 

Bruttomarginal, % 

 
kSEK 

Jun-Aug 
2018/2019 

Jun-Aug 
2017/2018 

Helår 
2018/2019 

Helår 
2017/2018 

Bruttoresultat 22 141 11 845 75 423 29 085 
Nettoomsättning 31 997 16 465 105 457 45 337 

Bruttomarginal, % 69% 72% 72% 64% 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
kSEK 

Jun-Aug 
2018/2019 

Jun-Aug 
2017/2018 

Helår 
2018/2019 

Helår 
2017/2018 

Rörelseresultat -4 977 402 -3 754 372 
Avskrivningar -2 542 -667 -7 105 -2 625 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 435 1 069 3 351 2 997 
 

 

Soliditet, % 

 
kSEK 

  
2019-08-31 

 
2018-08-31 

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare  549 642 186 160 

Balansomslutning   603 123 194 982 

Soliditet, %  91% 95% 
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Alternativa nyckeltal 
I denna delårsrapport förekommer hänvisningar till ett antal mått på resultatet. Vissa av dessa mått definieras i IFRS, andra är alternativa mått 

och redovisas inte i enlighet med tillämpliga ramverk för finansiell rapportering eller övrig lagstiftning. Måtten används av CELLINK för att 

hjälpa både investerare och ledning att analysera dess verksamhet. Nedan följer beskrivningarna av måtten i denna delårsrapport, tillsammans 

med definitioner och anledningen till att de används. 

 

Alternativt nyckeltal Definition Syfte 

Bruttoresultat Nettoomsättning med avdrag för råvaror 
och förnödenheter reducerat med lagerför-
ändring. 

Visar effektivitet i CELLINKs verksamhet 
och tillsammans med EBITDA ger en hel-
hetsbild av den löpande vinstgenereringen 
och kostnadsbilden. 

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Nyckeltal används för analys av effektivitet 
och värdeskapande. 

Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 
 

Resultat före räntor, skatt, av- och nedskriv-
ningar. 

Nyckeltal är ett användbart mått för att 
visa det resultat som generas i den lö-
pande verksamheten. Då rörelseresultat 
belastas av avskrivningar på övervärden 
kopplade till de förvärv som CELLINK ge-
nomfört bedömer koncernens ledning att 
rörelseresultat för avskrivningar (EBITDA) 
är ett rättvisande mått på koncernens in-
tjäningsförmåga. 

Rörelsemarginal (EBITDA) Resultat före räntor, skatt, av- och nedskriv-
ningar. (EBITDA) som en andel av 
nettoomsättning. 

CELLINK anser att EBITDA-marginal är ett 
användbart mått för att visa det resultat 
som genereras i den löpande verksam-
heten. 

Rörelseresultat (EBIT) Resultat före räntor och liknande resultat-
poster och skatt. 

CELLINK anser att rörelseresultat (EBIT) är 
ett användbart mått för att visa det resul-
tat som generas i den löpande 
verksamheten. 

Rörelsemarginal (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) som en andel av net-
toomsättning. 

CELLINK anser att rörelsemarginal är ett 
användbart mått för att visa det resultat 
som genereras i den löpande verksam-
heten. 

Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar. CELLINK anser att soliditet är ett använd-
bart mått för bolagets fortlevnad. 

 

Koncernens resultaträkningar per kvartal  
 
kSEK 

Jun-Aug 
2018/2019 

Mar-Maj 
2018/2019 

Dec-Feb 
2018/2019 

Sep-Nov 
2018/2019 

Jun-Aug 
2017/2018 

Mar-Maj 
2017/2018 

Dec-Feb 
2017/2018 

Sep-Nov 
2017/2018 

Nettoomsättning 31 997 29 624 23 837 19 971 16 465 12 202 8 689 7 362 
Förändring av varulager 2 075 3 432 1 521 793 406 -79 474 896 
Aktiverat arbete för egen räkning 5 484 3 077 3 064 4 323 4 284 2 015 1 399 1 336 
Övriga rörelseintäkter 7 081 4 761 4 507 2 114 1 976 2 238 1 495 1 087 
         
Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter -11 931 -10 891 -8 757 -6 274 -5 026 -4 806 -3 886 -4 407 
Övriga externa kostnader -17 403 -12 377 -8 012 -8 139 -8 054 -4 160 -2 306 -2 630 
Personalkostnader -19 447 -16 191 -13 193 -11 032 -8 769 -6 316 -4 463 -3 410 
Avskrivningar och nedskrivningar 
av anläggningstillgångar 

-2 542 -1 861 -1 787 -915 -667 -645 -645 -641 

Övriga rörelsekostnader -290 -142 -102 -161 -214 -49 -152 -85 
Rörelseresultat -4 977 -569 1 078 680 402 399 605 -492 
         
Resultat från finansiella poster         
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 016 766 155 0 222 229 179 23 
Räntekostnader och liknande resultatposter - -40 -21 -64 -28 -2 -1 -24 
Resultat efter finansiella poster -1 961 158 1 211 616 596 626 783 -493 
         
Periodens skatt 216 131 128 51 -13 -265 172 52 
Periodens resultat -1 745 289 1 339 667 583 361 955 -441 
         
Hänförligt till         
Moderbolagets aktieägare -1 745 289 1 339 667 583 361 955 -441 
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Övrig information 

Datum för publicering av finansiell information 
14 november 2019 Årsredovisning 

18 december 2019 Årsstämma 

 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som CELLINK skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden samt Market Abuse 
Regulations ”MAR”. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2019. Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, 
finns tillgänglig på CELLINKs hemsida, www.cellink.com. 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 är bolagets Certified Adviser. 
Telefon: +46 8 463 80 00 
E-post: info@penser.se 
 

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

 

http://www.cellink.com/
mailto:eg@cellink.com
mailto:gd@cellink.com
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