
Årsredovisning
Cimco Marine AB
Org.nr 556889-7226

Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31



Cimco Marine AB
556889-7226

Årsredovisning
för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen  och verkställande direktören för Cimco Marine AB avger härmed följande 
årsredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 3
Balansräkning 4
Rapport över förändringar i eget kapital 6
Noter 7
Underskrifter 10

Styrelsens säte: Ängelholm
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

1  (10)  



Cimco Marine AB
556889-7226

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Cimco Marine utvecklar dieseldrivna utombordsmotorer i effektintervallet 100-400 hk. Bolaget konstrurerar
och arbetar med underleverantörer, vilka förser bolaget med komponenter. Huvudkontoret ligger i Ängelholm
där all produktutveckling sker och montering samt sluttestning av produkten utförs genom Uddevalla Finmekanik AB.
Cimco Marines unika lösning har lett till stor internationell efterfrågan på bolagets motorer.
Bland annat introducerade NATO år 2015 ett direktiv, Single Fuel, som stipulerar att all NATO-utrustning
måste köras på diesel, om detta är ett tillgängligt alternativ på marknaden.
Försäljning sker genom ett globalt distributörsnätverk och för närvarande finns 20 distributörer, som i sin tur
representerar ca 800 återförsäljare.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2017 beslutade dåvarande VD att lämna bolaget och Cecilia Anderberg tillförordnades som ny VD den
1 mars. I juli månad listades Cimco Marine på First North; intresset för aktien var stort och IPO:n övertecknades
då värdet begränsades till 35 MSEK. Utöver deta har under året tre nyemissioner genomförts med ett
kapitaltillskott på totalt 108 MSEK enligt följande: februari 10 MSEK, mars 33 MSEK, september 65 MSEK.

I augusti fick bolaget in rapporter från fältet att vissa användare erfor förhöjda avgastemperaturer, vilket orsakade
läckage i turboaggregatets packning. Detta medför en säkerhetsrisk för användaren och även om inte alla kunder
var drabbade, beslutade bolagets ledning att stoppa produktionen, för att utveckla en mer robust lösning med 
större säkerhetsmarginal. Bolaget hade begränsade testresurser, vilket gjorde det tidskrävande att utvärdera
olika lösningskoncept. Dock identifierades felorsak och potentiell lösning till bland annat  byte av material
i turboaggregatet, vilket resulterade i lång ledtid. För att nå efterfrågan, tidigarelades lanseringen av OXE 150 hk.
Utöver problematiken med turbo, har ett omfattande arbete utförts för att kvalitetssäkra såväl produkten som
leverantörskedjan.

Cimco Marine och BMW har tecknat ett samarbetsavtal kring att ta fram en dieseldriven utombordsmotor,
baserad på BMW:s 3-liters turbodieselmotor. Under 2017 tecknades dessutom avtal med två nya distributörer,
Caricom Partners limited samt Bukh Bremen GmbH.

Risker och osäkerthetsfaktorer
Cimco Marine är ett relativt nytt bolag med en ny produkt, vilket innebär ett flertal risker. Produkten är den första
i sitt slag på marknaden, med en tidigare oprövad teknik. Utveckling och kvalitetssäkring av produkter och 
underleverantörer är tidskrävande och mycket kostsamt. Det finns således en risk att en planerad produktutveckling
och kvalitetssäkring blir mer kostsam och tar längre tid att anpassa till marknadens behov än planerat. Det finns
även en risk att förseningar i produktion kan resultera i ej fullföljd order från kund, vilket har en väsentlig negativ
påverkan.

Bolagets verksamhet är beroende av certifieringar och uppfyllnad av regulatoriska krav, gällande för den marina
motormarknaden. Om dessa fördröjs, kan det ha påverkan på Cimco Marines verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Fluktuationer i valutakurser påverkar Cimco Marines resultat, då försäljning sker främst i EUR.
Då bolaget befinner sig i en utvecklingsfas är också finansieringen en väsentlig risk, i händelse av
att bolaget inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad.

Framtida utsikter
Cimco Marines framtida tillväxt är beroende av att bolaget utvecklar och producerar hållbara produkter. 
Arbete med kvalitetssäkring av produkten och leverantörsleden fortsätter under 2018. Bolaget har ett
pågånde arbete med att utveckla en organisation som arbetar strukturerat och effektivt med kvalitet.
Cimco Marine upplever en stor efterfrågan från marknaden och för att möta denna kommer bolaget utveckla en ny 
modell baserad på BMW:s 6-cylindriga diesel.

Ägarförhållanden

av MarineDiesel Sweden AB, till 10,22% av Per Lindberg, till 10,13% av Prioritet Group AB. Övriga ägare innehar mindre än 10% 
av aktierna.

Bolaget ägs per den 31 december 2017 till 23,71% av The Happy Bunch Trust (genom Avanza fondkomission AB), till 15,88% 
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Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning (tkr) 14,602 6,878 192 162
Resultat efter finansiella poster (tkr) -50,979 -27,088 -3,778 -889
Rörelsemarginal (%) -315.0% -308.0% 0.0% 1.0%
Avkastning på eget kapital (%) -65.0% -186.0% -38.0% -18.0%
Balansomslutning (tkr) 182,053 118,240 64,045 40,147
Soliditet (%) 76.0% 16.2% 15.7% 24.9%
Antal anställda 25 14 7 3

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Överkursfond 169,044,166
Balanserat resultat -21,295,742
Årets resultat -50,979,147

96,769,277
disponeras så att

i ny räkning överföres 96,769,277
96,769,277
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Resultaträkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 14,602 6,878
Aktiverat arbete för egen räkning 22,205 23,680
Övriga rörelseintäkter 0 186

36,807 30,744
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -25,982 -10,413
Övriga externa kostnader -24,710 -27,060
Personalkostnader -22,459 -11,004
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8,967 -2,908
Övriga rörelsekostnader -1,548 -754

-83,666 -52,139
Rörelseresultat -46,859 -21,395

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 2
Räntekostnader och liknande resultatposter -4,122 -5,695

-4,120 -5,693
Resultat efter finansiella poster -50,979 -27,088

Resultat före skatt -50,979 -27,088

Årets resultat -50,979 -27,088

X0A2T
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Balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 88,681 73,879
Patent 3 3,618 3,069

92,299 76,948
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet 4 330 0
Inventarier, verktyg och installationer 5 5,307 4,057

5,637 4,057

Summa anläggningstillgångar 97,936 81,005

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 45,761 14,543
Förskott till leverantörer 16,887 5,212

62,648 19,755
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2,935 2,769
Övriga fordringar 3,763 5,385
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 601 285

7,299 8,439

Kassa och bank 14,170 9,041
Summa omsättningstillgångar 84,117 37,235

SUMMA TILLGÅNGAR 182,053 118,240

Balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6
Bundet eget kapital
Aktiekapital 723 67
Fond för utvecklingsutgifter 40,409 20,451

41,132 20,518
Fritt eget kapital
Överkursfond 169,044 32,889
Balanserat resultat -21,296 -7,171
Årets resultat -50,979 -27,088

96,769 -1,370
Summa eget kapital 137,901 19,148

Avsättningar
Övriga avsättningar 7 1,336 481

1,336 481
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2,876 4,000
Övriga skulder 35,659

2,876 39,659
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1,195 6,338
Förskott från kunder 19,327 24,345
Leverantörsskulder 15,440 23,477
Aktuella skatteskulder 130 38
Övriga skulder 979 2,464
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,869 2,290

39,940 58,952

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 182,053 118,240

X0A1T
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Rapport över förändringar i eget kapital

Aktie- Fond för Överkursfond Balanserat Årets Totalt
kapital utvecklingsavgift resultat resultat

Ingående balans 2016-01-01 56 9,173 4,607 -3,778 10,058

Fond för utvecklingsutgifter 20,451 -20,451 0
Nyemission 11 32,889 32,900
Disposition enligt beslut av årets årsstämma -3,778 3,778 0
Överkursfond -9,173 9173 0

Erhållna aktieägartillskott 3,277 3,277
Årets resultat -27,088 -27,088
Utgående balans 2016-12-31 67 20,451 32,889 -7,172 -27,088 19,147

Fond för utvecklingsutgifter 19,958 -19,958 0
Nyemission ¹ 223 169,043 169,266
Fondemission 433 -433
Disposition enligt beslut av årets årsstämma -27,088 27,088 0
Överkursfond -32,889 32,889 0
Erlagd optionspremie 202 0
Aktierelaterad ersättning till personal Not 10 0 265 0

   Årets resultat -50,979 -50,979
Utgående balans 2017-12-31 723 40,409 169,043 -21,295 -50,979 137,901

¹ Nyemissionsbeloppet redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader 7090 tsek.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

X0A10T

X0A11T
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Intäktsredovisning

Ränta , royalty och utdelning
Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

Låneutgifter

Leasingavtal

Ersättningar till anställda

Omräkning av poster i utländsk valuta

Anläggningstillgångar

Cimco Marine AB:s immateriella tillgångar består främst av patent, personalkostnader, samt inköp konsultjänster och material nödvändigt för utveckling av
produkten OXE. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 10 år
Patent 10 år

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet 2 år
Verktyg 5 år
Inventarier 7 år

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De 
tillgångar som företaget är leasgivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. 
Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i 
rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden. 

Immateriella anläggningstillgångar

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget erhållit eller kommer att erhålla Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) 
om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt intäkten när väsentliga förmåner och risker, förknippade med ägandet av varan, har överförts från företaget till köparen.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald 
semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter 
avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter 
betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som 
förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital för att finansiera tillverkningen av tillgångar som tar betydande tid att färdigställa, räknas in i tillgångens 
anskaffningsvärde. De räntekostnader som räknas in i tillgångens anskaffningsvärde värderas enligt effektivräntemetoden.
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Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Finansiella instrument  

Varulager

Övriga avsättningar

Not 2  Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 76,391 54,699
Årets anskaffningar 22,238 21,155
Omklassificeringar 0 537
Utgående ackumulerade 98,629 76,391
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -2,512 0
Årets avskrivningar -7,436 -2,512
Utgående ackumulerade -9,948 -2,512
avskrivningar

Utgående redovisat värde 88,681 73,879

Not 3  Patent
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3,173 2,747
Årets anskaffningar 919 963
Omklassificeringar 0 -537
Utgående ackumulerade 4,092 3,173
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -106 0
Årets avskrivningar -368 -106
Utgående ackumulerade -474 -106
avskrivningar

Utgående redovisat värde 3,618 3,067

Not 4 Förbättringsutgift annans fastighet
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Årets anskaffningar 394 0
Utgående ackumulerade 394 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -64 0
Utgående ackumulerade -64 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 330 0

Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som 
uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. En omföring från fritt 
eget kapital till fond för utvecklingsavgifter inom bundet eget kapital görs för motsvarande belopp som aktiverats under året. Återföring från fonden till fritt eget 
kapital sker med motsvarande belopp som redovisade avskrivningar / nedskrivningar.

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Om 
effekten av tid när betalning sker är väsentlig, nuvärdesberäknas förpliktelsen.

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas 
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar samt övriga kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade, det vill säga med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga 
skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första redovisningen till upplupet 
anskaffningsvärde.

X0A0T
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Not 5  Inventarier, verktyg och installationer
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4,350 0
Årets anskaffningar 2,345 4,350
Utgående ackumulerade 6,695 4,350
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -290 0
Årets avskrivningar -1,098 -290
Utgående ackumulerade -1,388 -290
avskrivningar

Utgående redovisat värde 5,307 4,060

Not 6 Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 96 705 948 , disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 96,769,277
Summa 96,769,277

Not 7  Avsättningar 2017-12-31 2016-12-31

Garantier 1,336 481
1,336 481

Not 8  Medelantal anställda
2017-12-31 2016-12-31

Medelantal anställda 25 14
25 14

Not 9  Ställda säkerheter
2017-12-31 2016-12-31

Företagsinteckning 10,000 5,000
10,000 5,000

Not 10  Personaloptioner
Under året tilldelades anställda teckningsoptioner till ett pris av 1,06 kr per tecknad option. Optionsinnehavare
har rätt att under tiden från och med 1 juni 2020 till och med 14 juni 2020, för varje teckningsoption teckna en ny
aktie i bolaget till en kurs om 41,70 per aktie. Teckningskursen får aldrig understiga aktiens kvotvärde.
Den totala kostnaden som redovisats i resultaträkningen hänfört till optionsprogrammet är 265 tkr varav
63 tkr avser sociala kostnader.
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Not 11  Väsentliga händelser efter balansdagens slut
Under februari 2018 genomfördes en nyemission om 30 miljoner kronor, genom högst 2 000 000 aktier.
Efter räkenskapsårets slut, utfördes också en emission av företagsobligationer, till ett värde av 80 miljoner kronor.

Cecilia Anderberg
Verkställande direktör

Andreas Blomdahl Thomas Jakobsson
Ordförande

Hayden Chittell Luke Foster

Mats Säterberg Lars Ljungqvist

Min revisionsberättelse har lämnats den  26 Mars 2018

Henrik Nilsson
Auktoriserad Revisor

Ängelholm den 8 mars 2018
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