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Året som gått
Kommersiella framgångar

Förstärkning av organisation och kompetens

Cell Impact har från och med andra halvåret nått kommersiella framgångar via nya order och avtal. Samtliga
dessa order ses som första steg i vidare långsiktiga
samarbeten tillsammans med de nya kunderna. Kunderna ses som framstående och etablerade företag
inom sina respektive marknadssegment med fokussatsningar inom bränsleceller. Tecknade order från och
med andra halvåret omfattade:
• Order på bipolära flödesplattor från den nya kinesiska kunden Shanghai Everpower Technologies.
Ordern avser en stationär applikation med ett värde
om cirka 1 miljoner kronor.
• Order värd 800 000 kronor på utveckling och produktion av bipolära flödesplattor till en tillverkare med
en ledande marknadsposition.

Cell Impact fortsatte arbetet med att förstärka sin
organisation och kompetensbas under året. Pär Teike,
med gedigen industriell erfarenhet, utsågs till ny
verkställande direktör i början av året och tillträdde
sin tjänst i september 2017. Under året tillträdde även
Thomas Carlström, med erfarenhet från industriella
investeringar hos Industrifonden, som styrelseledamot
och Achim Zeiss, med 30 års erfarenhet av försäljning
till den tyska bilindustrin, till ledningsgruppen som
Area Manager Europe.

• En beställning värd 200 000 kronor på produktion och leverans av Cell Impacts egendesignade
bipolära flödesplattor till det kinesiska forskningsbolaget State Power Investment Corporation Hydrogen
Energy Development Co. Ltd.

Fokus på genomförandefasen

• Order värd cirka 80 000 kronor till Kunshan Innovation Institute of Nanjing University. Ordern omfattar
flödesplattor till vätgasdrivna bränsleceller och är en
provorder inom ramen för deras utvecklingsprogram.
I syfte att tillse att bolaget har erforderligt kapital för
att genomföra sina mål för kommande år, beslutade
styrelsen i slutet av januari 2018 att genomföra en företrädesemission och riktad emission som tillsammans
beräknas tillföra bolaget cirka 47,5 miljoner kronor.

Utöver detta har Cell Impact via rekryteringar förstärkt
sin kompetensbas inom simulering, svetsning samt
mekanik, som väsentliga bidrag i vidareutvecklingen av
produktionstekniken för framtida högre volymer.

Verksamheten i Karlskoga har under räkenskapsåret
till stor del fokuserat på att förbereda Cell Impact på
genomförandet av de order som tecknats. Viktiga steg
har tagits avseende idrifttagandet av bolagets produktionslina, som på sikt ska automatiseras för samtliga
väsentliga steg i tillverkningsprocessen. Dessa steg
omfattar förutom formning av flödesplattan svetsning, läcktest och helautomatisk matning av plattorna
mellan olika produktionssteg. Syftet är att kunna utföra
större volymorder efter att kunderna har utvärderat
och godkänt de första prototypplattorna inom ramen
för samarbeten.
Under senare delen av året påbörjade Cell Impact
sitt genomförande av order till Shanghai EverPower,

som är ett viktigt steg mot ett fördjupat samarbete
med denna kund. Genomförandefasen av prototyporder har ytterligare intensifierats efter räkenskapsårets
slut i takt med att nya order och avtal tecknats enligt
beskrivningen nedan.
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Cell Impact i korthet
Cell Impact AB är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Bolaget har utvecklat och patenterat en unik metod för
höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som
gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade
mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact har sin bas i Karlskoga och en kostnadseffektiv
organisation bestående av 12 heltidsanställda medarbetare

(inklusive konsulter). Cell Impact har idag utvecklat ett erbjudande för högkvalitativa flödesplattor som kan tillhandahållas
i prototypserier till tillverkare av bränsleceller. Från och med
senare delen av 2017 har bolaget varit framgångsrikt med att
teckna flertalet order med kunder om prototyptillverkning,
vilket ses som ett första steg mot fördjupade samarbeten med
och högproduktion för dessa kunder.
Cell Impact är noterat på Nasdaq First North sedan 2013.

Marknadsposition

• Affärsrelationer med globala
och etablerade bränslecells
tillverkare
Globalt erbjudande av energieffektiva flödesplattor för bränsleceller

Heltäckande kompetensbas

• I övergångsfas från mindre
serievolymer till högvolym
produktion

Affärsmodell
Karlskoga
Tyskland
Kalifornien

Mekanisk konstruktion

Japan

Östkusten, USA
Kina

Konsulttjänster

Hydraulik

Sydkorea

Produktion (Formning & Svetsning)
Metallurgi
Verktygsutveckling

Produktionsteknologi

Simulering & Programmering

• Helhetserbjudande från
design till högvolymproduktion,
och försäljning av produktionskapacitet
• Mångfacetterad intäkts
modell; timintäkt, pris per
platta, försäljningspris per lina
med mera

Tillverkning

Erbjudande

Entreprenöriell organisation

Skyddat teknologikoncept

Geografi

12 medarbetare inklusive
heltidskonsulter

Tekniken skyddad via globala patent
för sju patentfamiljer

Bas och egen produktionsanläggning
i Karlskoga 700
Globala kunder
600
Megawatts

Megawatts by application

500
400
300
200

Utveckling och produktion av
kostnads-och energieffektiva
flödesplattor för bränsleceller
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Vd har ordet
När jag ser tillbaka på 2017 som också var mitt
första år som vd för Cell Impact kan jag konstatera
att det har varit ett händelserikt år. Innan jag kom
ombord spenderades mycket tid inom bolaget att
förbereda verksamheten och dess organisation för
en annalkande marknad som var på väg att ta fart.
Det var utifrån denna bakgrund som jag fick förmånen att anta utmaningen att leda ett svenskt bolag
med spetsteknologi mot sitt kommersiella genombrott på en global marknad, där ett omvälvande
teknikskifte är på väg att äga rum.
Bolagets begränsade intäkter för 2017 är förstås en
besvikelse för oss alla. Det gångna året har trots detta
varit betydelsefullt med flera framsteg som är viktiga
för vår framtida utveckling. Vi gjorde framsteg internt
med bland annat en ny produktionslina som initialt togs
i drift samtidigt som vi tog viktiga steg i våra utvecklingsprojekt för att förbättra vårt verktygskoncept och
förmåga att forma energieffektiva flödesplattor. Det är
särskilt glädjande att vi under den senare delen av 2017
och under början av 2018 har lyckats teckna ett flertal
order med etablerade bränslecellstillverkare, vilket visar
att vi är på rätt väg.

Marknad mot ökad mognadsgrad
Marknaden för bränsleceller visar sig bli allt mer kommersiell och konkurrenskraftig. För första gången börjar
bränslecellstillverkare adressera ett större framtida
volymbehov av bränsleceller och flödesplattor i sina
förfrågningar till oss. Som en del av detta fokuserar tillverkarna på att effektivisera och dela upp olika moment

”Marknaden för bränsleceller visar sig bli allt
mer kommersiell och
konkurrenskraftig”
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i sin värdekedja mot leverantörer med specialistkompetens. En mycket viktig beståndsdel i denna värdekedja är tillverkningen av flödesplattan, som många
anser har den viktigaste betydelsen för bränslecellens
prestanda och effektivitet.
För Cell Impact, som specialist, har detta skapat
möjligheter i tillverkarnas ansträngningar att välja den
leverantör som kan tillhandahålla de bästa flödesplattorna avseende kostnadseffektiv design, kvalitet och
prestanda. För närvarande utvärderas bolaget av ett
flertal tillverkare, som en potentiell prioriterad leverantör av flödesplattor. Ett marknadssegment där vårt
erbjudande har vunnit stort intresse är transportsegmentet och då initialt särskilt inom materialhanteringsoch fordonsindustrin.

Kommersiella framsteg
Från och med den senare delen av 2017 har vi lyckats
teckna ett flertal order och avtal med etablerade aktörer på bränslecellsmarknaden. Vi har i dessa processer
fått det bekräftat att flödesplattan ses som en av de
mest avgörande komponenterna av bränslecellstillverkarna, i dess kontinuerliga process att förbättra
bränslecellens prestanda och effekt. Att våra order
också har vunnits i konkurrens med andra alternativa leverantörer styrker vår syn på att vi har ett unikt
tjänste- och produkterbjudande. Genom dessa nya
avtal har vi bildat en bra plattform för fördjupade samarbetsavtal med kunderna, som redan har indikerat en
framtida möjlighet till större volymorder. Min bedömning är, baserat på ovanstående, att vi är mycket väl
positionerade för att få större volymorder.

”En viktig uppgift för 2018 blir
att utveckla organisationen
för att svara upp mot de högre
volymer och krav som förväntas ställas av kunderna”
Leveransförmåga mot högre volymer
En viktig uppgift för 2018 blir att utveckla organisationen för att svara upp mot de högre volymer och krav
som förväntas ställas av kunderna. Vi behöver snabbt
utveckla vår produktionskapacitet, dels med avseende
på högre grad av automatisering och dels via mer optimerade verktyg för att kunna forma mer avancerade
mönster. Även om det är utmanande att klara av detta
på kort sikt ser jag det som en inspirerande uppgift
som organisationen är redo att ta sig an. Jag vill redan
nu visa min uppskattning mot de aktieägare och investerare som gett oss stöd i den pågående nyemissionen. Genom denna tillförs Cell Impact det erforderliga
kapital som krävs för att förstärka organisationen och
succesivt vår leveransförmåga mot högre volymer.

Framtida satsning och fokus
Vi har under det gångna året skapat en bra plattform
att bygga vidare på. Vår målsättning är att som sam

arbetspartner erbjuda högkvalitativa flödesplattor som
förbättrar prestanda och effekt för våra kunder. Vårt
mål är att under 2018 teckna långsiktiga samarbets
avtal med våra kunder om högre volymer. Genom
detta lägger vi grunden för en uthållig intäktsmassa
och långsiktig lönsamhet.
Jag vill slutligen tacka våra kunder för det goda
samarbete vi har haft under året och alla medarbetare
för goda insatser. Under 2018 kommer vi att på ett
fokuserat sätt fortsätta stödja våra kunders ambitiösa
planer och söka nya goda affärsmöjligheter bland
intressanta prospekt. Vi ser med tillförsikt fram emot
vad vi kan prestera under det kommande året.
Pär Teike
Verkställande direktör
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Så här fungerar vätgasdrivna bränsleceller
Vätgas som energikälla1

Bränslecellens delar och funktion

Cell Impacts del i värdekedjan – flödesplattan

Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska
beteckningen H2. Väte är både det vanligaste och det
lättaste grundämnet. Vid rumstemperatur och normalt
tryck är väte gasformigt. Energidensiteten är hög per
massenhet, men låg per volymenhet. Det sistnämnda
gör det utmanande att lagra och transportera vätgas
på ett effektivt sätt. De vanligaste sätten att lagra vätgas är antingen i komprimerad form vid 200–700 bar
eller i flytande form, vilken den antar vid -253 grader
Celsius.
Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energi
källa, men kan användas för att lagra, transportera och
tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom
vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor.
För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller
värme behövs en energiomvandlare. En bränslecell
är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan
användas för att göra om vätgasens kemiska energi
till elektricitet. Restprodukten är rent vatten och det
bildas också värme i processen som kan tas om hand.
Verkningsgraden hos en bränslecell är hög, vilket gör
att den ofta kan kompensera för den energiförlust
som uppstår då vätgasen tillverkas. Kombinationen
av vätgas och bränsleceller används delvis, men dock
inte bara, till fordon. Den kan även ge värme och el
till byggnader. För att minska sårbarheten i telenätet, i
samband med stormar eller andra störningar, används
den här tekniken i reservkraftsystem till basstationer
och telefonväxlar samt för att ladda portabel teknik
som mobiltelefoner och kameror.

• En bränslecell har en anodsida och en katodsida
som separeras med ett membran. Membranet tillåter
bara protoner att passera.
• På anodsidan delar en katalysator upp väteatomerna
i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet utan leds till en extern krets där de
genererar elektricitet. Protonerna passerar genom
membranet. På katodsidan förenas elektronerna och
protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från luften.
Reaktionen ger vatten (H2O).
• En bränslecell producerar cirka 0,7 volt. För att få en
högre spänning kombineras många separata bränsleceller i en ”stack”.
• Den kemiska totalreaktionen i en bränslecell skrivs:
2H2 + O2
2 H2O.

• Cell Impact tillverkar anod- och katodsidan av en
bränslecell som ofta består av en rostfri platta i metall
med kanaler i olika mönster där vätgasatomerna
flödar, vilken kallas flödesplattan i en bränslecell.
• I det fall flödesplattorna, anod- och katodsidorna
svetsas ihop för att staplas i bränslecellen benämns
den ihopsvetsade plattan bipolär platta.
• Flödesplattans design i form av mönsterstruktur, kanalernas djup och konturer spelar en avgörande betydelse för hela bränslecellens prestanda och effekt.
• Flödesplattan anses allmänt utgöra en av de viktigaste
komponenterna i en bränslecell (dess hjärta). Cell
Impact har utvecklat en unik produktionsprocess som
formar flödesplattor med avancerade mönster till en
jämförelsevis låg kostnad.

1) Vätgas Sverige

Bränslecellens uppbyggnad
Anod

Genom att koppla
ihop många bipolära
plattor får man en
hög effekt.

Elektricitet
Membran
Katod

Katalysator

e

rm
Vä

O2
Syre

H2

H2O

Vätgas

Vatten

Bipolär flödesplatta

Bränslecell

Bränslecellstack
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Vision, strategi och affärsidé
Verksamheten idag

2018 till 2019

2020–

Under de senaste åren har Cell Impact fokuserat sin
verksamhet på att utveckla ett konkurrenskraftigt
erbjudande i väntan på att bränslecellsmarknaden ska
mogna. Fokus har varit att ta fram en produktionsmetod för högkvalitativa flödesplattor som motsvarar
bränslecellstillverkarnas framtida krav på prestanda
och effekt. Utifrån denna position är bolagets strategi
att utveckla och förbättra sin produktionskapacitet från
mindre prototyp- till högvolymproduktion.

I takt med marknaden för bränsleceller mognar har Cell
Impact som kortsiktigt mål att, via nytecknade avtal om
prototypserier, skapa en initial intäktström. Under de
kommande två åren 2018 till 2019 är det övergripande
målet att bygga vidare på dessa avtal mot mer omfattande samarbetsavtal och högvolymproduktion enligt
redan visat intresse från de flesta av Cell Impacts kunder. Målet är att inom ramen för ingångna samarbeten
skapa en uthållig intäktsbas med fler intäktsströmmar
bestående av konsult- och designtjänster, egentillverkning av flödesplattor samt utlicensiering och försäljning
av produktionslinor.

Det långsiktiga målet är att bli en ledande global
samarbetspartner och leverantör av flödesplattor och
produktionsteknologi. Detta omfattar även att expandera verksamheten till olika världsdelar för att kunna
licensiera produktionskapacitet och sälja produktionslinor till kundernas egna tillverkningsanläggningar.
Erbjudandet på längre sikt omfattar även löpande
service på sålda produktionslinor. Genom att lyckas
globalisera bolaget med ett diversifierat erbjudande
av både egentillverkning och utlicensiering av produktionskapacitet och försäljning av produktionslinor
avser Cell Impact att nå långsiktig lönsamhet.

Vision

Cell Impact skall vara en väsentlig aktör i
samhällets övergång till en hållbar utveckling
och miljö.

Affärsidé

Cell Impact utvecklar och levererar flödesplattor
och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller, en innovativ teknologi med prestanda som
stärker kundernas konkurrenskraft och bidrar till
ett hållbarare samhälle, och tillhörande tjänster på
den globala marknaden.

Cell Impacts strategiska road map och övergripande mål på kort och lång sikt.

POSITION

STRATEGI

FINANSIELLA MÅL

Idag

2018–2019

• Koncept verifierat för
volymproduktion

• Etablerad samarbetspartner
till bränsletillverkare

• Optimera egen
produktionslina för
större volymer

• Ökad produktionskapacitet
genom processutveckling
och automatisering

• Utvecklande av
nyckelkompetenser

• Produktion och linorders

• Avtal för volymorder

• Intäktsgenerering
för att visa på
värdepotential

• Etablera nya och fördjupa
existerande kundrelationer

• Generera intäktsbas
• Flera intäktsströmmar

2020–
• Ledande global samarbetspartner i bränslecellssegmentet

• Global expansion av
produktion, leverans
och service

• Uppnå och förstärk
bolagets lönsamhet
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Diagrammet till vänster ovan visar totala antalet mega-watt per segment
som även är den bästa uppskattningen på hur värdet på hela marknaden
fördelar sig mellan segmenten. Den genomsnittliga tillväxttakten mellan
åren 2011 och 2017 i megawattShipments
är cirka 35
av vilket transportsegbyprocent
application
mentet har växt snabbast med 60 procent I diagrammet till vänster presenteras
80 antalet leveranser i styck per segment, vilket legat på en relativt
stabil nivå sedan 2012. Det segment som driver på utvecklingen i värde är
70
transportsegmentet
vilket också år Cell Impacts målmarknad.
Uppskattningsvis
var bränslecellsmarknadens storlek år 2016 omkring
60
3,5 miljarder USD med en årlig tillväxttakt på 30 procent 2,3. Antalet flödes1,000 units

Det finns tre huvudmarknader för bränslecellsteknologi; stationär, transport och bärbar. Stationär energiutvinning innebär att bränslecellerna drivs på en fast
plats för att producera el och värme. Transport inkluderar användningen av bränsleceller som energikälla
i alla typer av fordon där bränslecellerna antingen kan
vara ensam drivmotor eller så fungerar de som räckviddsförlängare i kombination med batterier. Bärbar
energi innebär bränsleceller som inte är permanent
installerade på en fast punkt och som producerar el i
till exempel husvagnar och båtar. Bärbara bränsleceller
kan även användas inom militära applikationer och
antennstationer.1
Bränslecellsmarknaden är totalt sett idag en relativt
liten marknad men med stor tillväxtpotential. Bolaget
bedömer att det är sannolikt att den största tillväxten
sker i Asien, där framförallt Kina bedöms få en kraftig
tillväxt under de närmaste åren. I Japan spås en stark
utveckling för stationära bränsleceller, när kärnkraften
ska ersättas med alternativa energikällor. Vidare har
fordonstillverkare från i princip hela världen deklarerat
satsningar på bränslecellsdrivna fordon. Prognosen är
att bränsleceller börjar nå den breda konsumentmarknaden omkring år 20256 då marknaden bedöms uppgå
till omkring 25 miljarder USD7. År 2040 förväntas bräns-

2011

Historisk utveckling i bränslecellsmarknaden
per segment för perioden 2011 till 2017 (från Fuel Cell Industry Review 2017)

1,000 units

Cell Impact bedömer att bränslecellsmarknaden
har stor kommersiell potential och är under kraftig
expansion. I och med att bränslecellsmarknaden
bedöms öka kraftigt, särskilt inom transportsegmentet, under de kommande åren ser bolaget en
möjlig snabb tillväxt för verksamheten.

0

2011

2012
Portable

2013

2014
Stationary

Bärbar

2015

Stationär

2016

2017

Transport

Transport

plattor som krävs för dessa bränsleceller bedöms av bolaget öka till drygt
100 miljoner stycken år 2020 och till över 2 000 miljoner plattor år 20304 .
Med ett framtida genomsnittspris på flödesplattor på 2 USD blir marknaden för flödesplattor cirka 30 miljarder kronor om året.
Fram till 2015 var stationära bränsleceller det största segmentet men
under de senaste åren har fordonsapplikationerna ökat snabbt. Ökningen
i transportsektorn är till stor del hänförlig till introduktionen och expansionen av bränsleceller för lätta fordon från Japan och Korea till regioner över
hela världen5.

50
40

1) U.S.30Department of Energy, Oktober 2017, ”Fuel Cell Technologies Market
Report”
20
2) 4th Energy Wave, 2016, “The Fuel Cell and Hydrogen Annual Review”
3) E4Tech,
10 2015, “The Fuel Cell Industry Review”
4) International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, 23rd
0 Meeting Wuhan, Country Update China, 2015
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5) U.S. Department of Energy, Oktober 2017, ”Fuel Cell Technologies Market
Report”
6) 4th Energy Wave, 2016, ”The Fuel Cell and Hydrogen Annual Review”
7) Transparency Market Research, 2016
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leceller vara en standardiserad metod för att utvinna
energi och kommer tillsammans med batterier att
dominera marknaden, medan den förbränningsteknik
som till stor del används idag kommer att brukas i allt
mindre omfattning8.

Cell Impacts målmarknad
Cell Impacts målmarknad omfattar i huvudsak tillverkning av flödesplattor för användning i bränsleceller
på transportmarknaden, med fokus på lagerfordon,
bussar och lättare lastbilar samt personbilar.
Cell Impact bedömer att bränslecellsmarknaden för
lagerfordon, såsom till exempel gaffeltruckar, befinner sig i ett kommersiellt stadie med slutkunder som
Walmart, Amazon, Sysco och IKEA. Idag finns det cirka
20 000 bränsledrivna gaffeltruckar i bruk och enligt
bolagets bedömning är det Plug Power, Hydrogenics
och Ballard som dominerar bränslecellsförsäljningen
inom detta område.
Marknaden för tillämpning av bränsleceller i bussar
och lättare lastbilar bedömer bolaget befinna sig i en
demonstrationsfas och utveckling har inletts i USA,
Europa och Kina. Aktörer som Hyundai, New Flyer,
Toyota och Wrightbus har påbörjat kommersiell produktion av bussar.
Personbilar drivna av bränsleceller är under utveckling och denna tillämpning befinner sig fortfarande
i en tidig fas. Biltillverkare som Toyota, Hyundai och
Honda introducerar modeller, ungefär 5 000 nya bilar
per år. Cell Impact bedömer att detta område på sikt
kommer att bli betydelsefullt.

Enligt en analys gjord av US Departement of Energy i
slutet 2017, uppgår kostnaden för en flödesplatta till
cirka 28 procent av den totala kostnaden för en bränslecell (avsedd för personbilar) på totalt en uppskattad
framtida tillverkad volym om 500 000 stycken bränsleceller (med effekt om 80 kWnet).

Marknadens drivkrafter
År 2016 var ett viktigt år för bränslecellsmarknaden ur
många aspekter. Bränsleceller fortsatte att introduceras på nya marknader och expandera på befintliga
marknader. Pågående projekt inom forskning, utveck-

2017 analys - Bipolära plattors
andel av den totala kostnaden
för en bränslecell (personbilar)
6%

6%

ling och demonstration av lösningar undersökte nya
användningsområden för bränsleceller inom områden,
som till exempel markfordon som används på bland
annat flygplatser samt dragbilar som används för frakt
över kortare distanser och energilagring .
Ett stort framsteg under året och en viktig drivkraft
för marknaden var introduktionen av det tredje kommersiella bränslecellsdrivna fordonet, Honda Clarity
ix35 Fuel Cell, med en försäljning som startade i mars
8) 4th Energy Wave, 2016, ”The Fuel Cell and Hydrogen Annual Review”
9) U.S. Department of Energy, Oktober 2017, ”Fuel Cell Technologies Market
Report”

Bränsleceller i fordon: De största biltillverkarnas kommersialiseringsplaner
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2010
2020
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Hyundai (Korea)
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Källa: 4th Energy Wave, 2016,”The Fuel Cell and Hydrogen Annual Review”
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”Det är inspirerande att få bryta ny mark inom bränslecellstekniken
med att utveckla vad som troligen är de mest avancerade flödesplattorna som finns på marknaden. Att jag samtidigt kan bidra till att
skapa en bättre miljö för kommande generationer är en stor bonus.”
Henrik Jackman, Design och simulering, Cell Impact

2016 i Japan och i december i Kalifornien, Storbritannien och Danmark. Förutom Honda Clarity Fuel
Cell finns två andra kommersiella, bränslecellsdrivna
bilar; Toyota Mirai och Hyundai Tuscon Fuel Cell, vilka
gemensamt fram till slutet av 2016 hade sålts eller
leasats i fler än 1 000 enheter i USA och i nästan 3 000
enheter globalt. Under 2016 tillkännagav Toyota och
Air Liquide också planer på att de första tankstationerna för väte i USA ska byggas i Kalifornien, Connecticut, New York och Massachusetts. Utvecklingen av
infrastrukturen för vätgas fortsatte att växa under 2016
med 92 nyöppnade tankstationer runt om i hela världen, varav 83 av dessa var tankstationer riktade mot
privata konsumenter. Nästan hälften av dessa tankstationer öppnades i Japan10.
Under 2016 genomfördes även ett antal politiska
åtgärder för att öka tillväxten av antalet bränslecellsdrivna fordon och bränslestationer. Dessa åtgärder,
som bland annat genomfördes i USA, Europa, Japan,
Sydkorea och Kina, inkluderar finansiering för utveckling och drift av tankstationer samt upprättandet
av nationella mål för utvecklandet av bränsleceller.
Dessutom tecknade 45 europeiska städer och regioner
ett samförståndsavtal där de förbinder sig att integrera
bränsleceller i arbetet mot lägre koldioxidutsläpp11.
Bolaget bedömer att de viktigaste drivkrafterna
bakom marknadsskiftet till användandet av bränsle
celler är:
• Att det finns ett starkt hot om klimatförändringar på
grund av utsläpp av koldioxid och andra växthus
gaser. Världens länder lägger stora resurser på att
hitta nya tekniker som kan minska användningen

av fossila bränslen för transporter, energiproduktion med mera. Ett exempel på en sådan teknik är
bränsleceller som kan användas både i fordon och i
stationära och bärbara tillämpningar.
• Att allt fler länder har satt upp tuffa krav för utsläpp av
fossil koldioxid, och även för utsläpp av andra skadliga
ämnen, såsom partiklar och kväveoxid som påverkar
den lokala miljön. I december 2015 enades världens
länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder
och innebär att den globala temperaturökningen ska
hållas långt under 2 grader. Avtalet trädde i kraft i
november 201612 . För att klara kommande krav i de
länder/regioner som ligger i framkant krävs i princip
nollnivåer på utsläpp inom en ganska snar framtid. De
krav som satts upp till 2025 klarar idag endast elfordon (batteri) och bränslecellsfordon (vätgasdrivna).
Vissa hybridfordon klarar också nivåerna.
• Att lokala luftföroreningar är en mycket stor fråga
i många länder. Även om moderna diesel- och
bensindrivna fordon släpper ut betydligt mindre än
sina föregångare, så är det idag endast el-, elhybrideller bränslecellsfordon som klarar att nå nollutsläpp.
• Ett flertal länder och företag har initierat egna program och mål för att minska utsläppen och få en mer
miljövänlig tillvaro. Bland annat har Kina satt upp
ett nytt program med målsättning att det ska finnas
5 miljoner så kallade ”New Energy Vehicles” på
vägarna år 202013. Japan arbetar intensivt för att fram
till OS i Tokyo 2020 ha ett samhälle med bränsleceller som främsta energikälla14. Dessutom etablerades
”Hydrogen Council” under 2017, ett globalt initiativ
av ledande energi-, transport- och industriföretag

med en gemensam vision och en långsiktig ambition
för att främja övergången till att utvinna energi med
hjälp av vätgas och bränsleceller15.
• Att bränslecellsfordon kostnadsmässigt kan konkurrera med elfordon när räckvidden är viktig. Därför
menar många fordonstillverkare att bränslecellsfordon blir ett bättre eller minst lika intressant alternativ som batteridrivna elfordon framöver.
Bolaget ser följande tydliga trender beträffande
bränslecellsutveckling:
• Ett ökat fokus på kostnadseffektivitet, till följd av
att man prognosticerar ökande volymer men även
för att möta högre konkurrens mellan marknads
aktörerna.
• En övergång från plattor i grafit till metall, för att
minska kostnader per platta och bränslecellens vikt
och storlek.
• Behov av att forma mer avancerade mönster för att
uppnå högre effekttäthet i bränslecellen, även detta
för att minska bränslecellens kostnad och vikt.
• Behov av att investera i produktionslinor för att
möta den förväntade ökningen i efterfrågan och
kostnadseffektiviteten, och därmed ett ökat behov
av know-how i produktionsprocessen.
10, 11) U.S. Department of Energy, Oktober 2017, ”Fuel Cell Technologies
Market Report”
12) Regeringskansliet, ”Parisavtalet”
13) CNN Money, 2017
14) Japan Gov, The Government of Japan, ”Tokyo Aims to Realize ”Hydrogen
Society” by 2020
15) Hydrogen Council, 2017
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Cell Impacts erbjudande, kunder
och samarbeten
Cell Impacts erbjudande och affärsmodell
Cell Impact har tidigare haft huvudsakligt fokus på
erbjudandet av konsult- och designtjänster samt
framtagning av prototyper av flödesplattor. Vad gäller
konsulttjänster har intäkter hänförliga till dessa varit
timbaserade, medan intäktsmodellen för framtagning
av prototyper dels har varit en fast kostnad för verktyg
samt en kostnad per flödesplatta. I detta stadie har
Cell Impact tillverkat mindre volymer och har därmed
haft begränsade intäkter.
I takt med att mognadsgraden för bränslecellsmarknaden har ökat har även bränslecellstillverkarnas
intresse för bolagets flödesplattor och övriga tjänster
ökat. Detta har lett till att Cell Impact för närvarande
befinner sig i en övergångsfas från testorder och småserietillverkning till kommersiella avtal för medel- till
högvolymproduktion.
Vid högre volymer kommer bolaget att generera en
helt annan typ av intäktsström än vad som tidigare varit
möjligt. Framöver ser bolaget ett antal olika potentiella intäktsmodeller som till exempel ett fast försäljningspris per order, royalties eller serviceintäkter.
Dessa olika alternativ skulle också kunna erbjudas
som en kombination. Bilden till höger illustrerar Cell
Impacts övergång från produktion av mindre volymer
till högre volymer samt hur intäktsflödet förändras med
detta.

Kunder
Cell Impacts nuvarande prioriterade kundgrupp finns
inom bränslecellsmarknaden där kunder omfattar
följande kategorier:

Cell Impacts erbjudande och utveckling till prioriterad samarbetspartner för flödesplattor

Konsult- och
designtjänster

• Timbaserad
ersättning

Prototyptillverkning

• Ersättning för verktygsutveckling
• Teknisk rådgivning

• Intäkt per flödesplatta

Volymtillverkning

• Intäkt per flödesplatta
• Effektoptimerade
bipolära flödesplattor

Historiskt fokus – mindre volymer

• Renodlade bränslecellstillverkare
• Fordons- och biltillverkare med egen bränslecellsutveckling
• Energi- och telekommunikationsföretag
• Övriga industriella bolag med applikationsutveckling
inom bränsleceller.
Bolaget kan som en oberoende leverantör av flödesplattor anpassa sitt erbjudande till i princip samtliga av
dessa kundgrupper utan någon direkt intressekonflikt.

+

Helhetslösning och
produktionslina

• Initialt försäljningsintäkt
för en lina
• Royaltyintäkter
• Serviceintäkter

• Prioriterad samarbetspartner för löpande
tillverkning
Nuvarande fokus – högre volymer

Andra kundgrupper som bolaget kan rikta sitt erbjudande till finns inom:
• Energisegmentet där formade plattor till värmeväxlare utgör en viktig komponent, framför allt för
växlarens prestanda och verkningsgrad
• Industribolag med tillverkning i medel- till högvolym
inom stansning, formning, prägling, kompaktering
och kapning, till exempel till fordons- eller konsumentprodukter.
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”Cell Impact offers the opportunity to push the development (of
advanced bipolar plates) to the next level which is not likely with
conventional technology. We regard Cell Impact’s technology as
one of few technologies to push the boundaries”
Konkurrenter
Cell Impact bedömer att de huvudsakliga konkurrenterna är de stora aktörerna med framförallt konventionell teknik inom Cell Impacts verksamhetsområden.
Tillverkare och leverantörer av mekaniska och hydroformpressar är bland andra:
• Aida, Amada, Komatsu, Balconi, Schuler Group och
Zani.
Tillverkare av flödesplattor till bränsleceller är framför allt:
• Borit, Eisenhuth, Ehrling-Klinger, Dana, Plansee,
Nishimura.
Även om Cell Impact bedömer att dessa bolag till
viss del är konkurrenter kan de också vara potentiella
kunder.
Dessutom bedömer bolaget att det endast finns ett
fåtal mindre aktörer med mindre utvecklad adiabatisk
teknologi för testning inom kapning och stansning.

Exempel på Cell Impacts samarbeten inom
FoU-området för fordonsindustrin
Cell Impact tillhandahåller löpande utvecklingstjänster till en handfull av världens största biltillverkare inom bränslecellsområdet. Detta ses som
ett erkännande för bolagets framstående position och teknologiska kunnande för utvecklande
av högkvalitativa flödesplattor för bränsleceller.
Nedan sammanfattas olika aktiviteter i ett av dessa
samarbeten:
1. Tekniska diskussioner avseende teknologi
och kundens krav- och kvalitetsspecifikation
• Analys av fördelar och nackdelar med kundens
krav- och kvalitetsspecifikation avseende prestanda och effekt
• Initialt simuleringsarbete
• Kostnadsjämförelser för olika alternativ
• Offertförslag till kund
2. Första formningstester baserade på fordonstillverkarens krav- och kvalitetsspecifikation
• Formningstester sker på mindre flödesplattor för
det avancerade referensmönster och referensmaterial som kunden definierat tillsammans med
Cell Impact.
• Kravet för dessa direkta tester är att formbarheten skall kunna repeteras för olika referensmaterial och mönsteralternativ

3. Utvärdering av utfall
• Utvärdering av mönster och kanalers struktur på
de testade mindre plattorna för vätgasflödet
• Detaljerad analys för hur representativt utfallet är
vid övergången till en fullstor flödesplatta
• Typiska frågeställningar är; kostnadsanalys per
komponent, MRL (Manufacturing Readiness
Level) för en fullstor flödesplatta samt allmän
riskbedömning
Många av dessa processer kan pågå i ett år med
iterationer mellan parterna och har givit viktiga
bidrag i billverkarnas initiala utvecklingsprocess av
effektiva bränsleceller. Nästa steg och mål för Cell
Impact är att få order på prototyptillverkning av flödesplattor, när kunderna tagit beslutet att effektivisera och flytta tillverkningen till leverantörer med
specialistkompetens som Cell Impact.
Ovanstående återkoppling från en FoU-ansvarig på en global fordonstillverkare är bevis på Cell
Impacts framstående position på området.
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Moving hydrogen
in the right direction
Den nya generationens flödesplattor
för effektivare bränsleceller.
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Cell Impacts teknik
Cell Impacts grundläggande teknikkoncept
Bolagets teknikkoncept bygger förenklat på en
hydrauldriven kolv som extremt snabbt accelereras till
höga hastigheter på en mycket kort sträcka – cirka tio
gånger snabbare än till exempel vid uppskjutning av
en rymdraket. Teknologin bygger vidare på att slag
eller impulser med extremt tryck genererar värmeenergi som inte hinner ledas vidare i varken arbetsstycke eller verktyg. Det sker vanligtvis på mindre
än en tiotusendels sekund och benämns adiabatisk
mjukgörning. Cell Impacts höghastighetsslagenheter
klarar av att alstra slaghastigheter på upp till 15 m/s.
Den sker med hög effektivitet, repeterbarhet och
noggrannhet så att processen kan upprepas slag efter
slag utan förändringar i slagenergi och processegenskaper. När kolven har träffat verktyget återförs den till
sin ursprungliga position och är därefter redo för att
med stor repeterbarhet utföra nästa slag. Cykeltiden,
exklusive matning av plåt, ligger generellt mellan 100
och 300 millisekunder. Beroende på applikation väljs
maskinstorlek och typ av verktyg och verktygskonstruktion. Maskindesignen baseras till stor del på beprövad
teknik för att säkerställa kvalitet, underlätta för eftermarknaden och minimera livscykelkostnaden.

Bolagets produktionslina
Under de senaste två åren har Cell Impact investerat i
en halvautomatiserad lina initialt för produktion av flödesplattor med enklare mönster eller för prototypserier
av flödesplattor med mer avancerade mönster i. Linan
togs initialt i drift under första halvåret 2017 och har hittills använts för tillverkning av mindre serier. Med denna

produktionslina kommer bolaget att på sikt kunna ta
steget från test- och småserieorder till medelstor serieproduktion av mer avancerade mönster genom fortsatt
processutveckling och automatisering. Under 2017 har
Cell Impact gjort delinvesteringar för att under 2018
kunna integrera automatiserad svetsning och läcktest
i produktionslinan. Ytterligare beskrivning av bolagets
successiva utveckling av sin produktionslina sker i
avsnittet produktionsutveckling nedan.
Huvudsakliga steg i produktionen av en flödesplatta
omfattar:

att ske med en robotiserad läcktestcell integrerad i
produktionsflödet.
• Beläggning av plåt. Detta steg sker idag genom
särskild utrustning, tillhandahållen av externa aktörer som Impact Coating, och syftar till att undvika
korrosion i plåten samt öka flödesplattans livslängd
och förbättra ledningsförmågan. Ett alternativ till
detta steg är att belägga den rostfria plåten innan
formningen av plåten påbörjas. För detta alternativ
är till exempel Sandvik en leverantör av förbelagd
plåt till Cell Impact.

• Mönsterdesign. Detta sker genom att använda
simulering av olika mönsteralternativ, för att utvärdera och bestämma det mest gynnsamma mönstret
utifrån kundens kravspecifikation.
• Verktyg. Utifrån mönsterdesignen tillverkas sedan
av en extern leverantör det specifika verktyg som
skall monteras på bolagets slagenhet.
• Formning. Detta sker genom att det specialgjorda
verktyget och slagenhet på ett mycket effektivt sätt
formar kanaler i flödesplattan enligt bestämd mönsterdesign.
• Skärning. Flödesplattans konturer och portar skärs
ut till anpassad storlek från den rostfria bandplåten.
• Lasersvetsning. Anod- och katodplattan svetsas
ihop till en så kallad bipolär platta. Detta kommer
på sikt att ske med en automatiserad lasersvetsutrustning integrerad i linan.
• Läcktest. De bipolära plattorna läcktestas för att
säkerställa att de inte läcker. Det kommer i närtid

Produktionsutveckling
Cell Impact bedriver löpande aktiviteter för att utveckla
och förbättra sin produktionskapacitet avseende förmågan att tillverka efterfrågade avancerade mönster
i större volymer. Bolagets produktionsutveckling sker
utifrån aktiviteter och uppsatta mål för tre definierade
områden, presenterade i bilden nedan. Det övergripande målet för bolaget är att från och med andra
halvåret 2018 stegvis öka förmågan att tillverka högre
volymer av flödesplattor med mer avancerade mönster.

Volymstorlek
Området volymstorlek omfattar generella aktiviteter
för att öka produktionstakten och organisationens
förmåga att kunna hantera stigande serievolymer via
förbättringsåtgärder för rutiner, produktionsplanering,
logistik och inköp i takt med att efterfrågan ökar från
kunderna. Målet för 2018 är att kunna gå från mindre prototypserier till medel- och högproduktion av
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flödesplattor med mer avancerade mönster. Även om
automatiseringsgraden kommer att minimera andelen
manuellt arbete så kommer det fortfarande krävas viss
bemanning från personal för att övervaka tillverkningsprocessens och kontrollera, finjustera och underhålla
verktyg med mera i olika intervaller.

Cell Impacts produktionsutveckling utifrån tre dimensioner illustrerade i bilden nedan
2018

Volymstorlek

Formegenskaper
Bolagets viktigaste konkurrensfördel är förmågan att
kunna forma mer avancerade mönster för flödesplattor,
vilket i sin tur är ett framtida krav från bränslecellstillverkarna inom främst transportssegmentet för att göra
bränslecellen kommersiellt gångbar. Huvudsyftet är att
öka effekten per flödesplatta, vilket i sin tur minskar
antalet flödesplattor i en bränslecell och på det sättet
generar mer kostnadseffektiva bränsleceller.
För att åstadkomma ovanstående fokuserar Cell Impact
särskilt på två områden:
• Utveckling av formningsprocessen från prototypserier till högre volymer
• Optimering av verktygskoncept och hydraulisk kraftkontroll.
För att möta de framtida kraven på flödesplattor och
bränsleceller från tillverkare, särskilt från bil- och transportsegmentet krävs fortsatt förbättring av formningsprocessen för att ytterligare uppnå mönsterdesign.
För att säkerställa en effektiv produktionsprocess för
högre volymer och mer avancerade mönster bedriver
bolaget även utveckling av sitt verktygskoncept och
den hydrauliska kraftkontrollen av formningssteget.

Formgivningsegenskaper

Automatiseringsgrad

• Medelvolymer för enklare mönster

• Prototyper för avancerade mönster
för högre effekt per flödesplatta

• Enklare mönster i serievolymer

• Ny produktionslina för formgivning + manuella steg

• Svetsnings- och läckteststeg
utföres av underleverantörer

Syftet med utveckling av verktygskonceptet är att
optimera styrning av verktyg med precision mot det
avancerade mönstret i flödesplattan i längre serier
utan avvikelser.
Den hydrauliska kraftkontrollen innebär att Cell
Impacts koncept för kontroll av kraftfördelning och
hastigheten vid formningen av plattan optimeras
för längre serier. Syftet är att via ökad precision och
kontroll minska kassationsgraden vid längre serier för
avancerade flödesplattor.

2019

• Medel- till högvolymsproduktion

• Serietillverkning av avancerade mönster

• Förbättra formningsprocessen för att
optimera mönster och flödeskanaler

• Förbättrad precision i verktyg och hydraulisk
kraftkontroll ger lägre kassationsgrad

• Alla viktiga steg integrerade i produktionslina (inget behov av underleverantörer)

Optimerad
produktionskapacitet
Försäljning av
flödesplattor
och produktionslinor
Utveckling av
produktionskapacitet

• Automatiserad matning/flyttning för alla
tillverkningssteg

Automatiseringsgrad
I takt med utveckling av produktionslinan arbetar bolaget med att minska antalet manuella steg i produktionen. Genom att integrera automatiserad svetsning
och läcktest i produktionslinan kommer behovet av
manuellt arbete att minimeras för dessa steg under
2018. Andra viktiga steg att automatisera under året
är integrerad skärning av flödesplattan ur plåten samt
matning och flyttning av flödesplattan under formningsprocessen.
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”Att vara med och utveckla tekniken för höghastighetspressning är
otroligt spännande. Att tygla och styra de stora krafter vi använder,
och samtidigt uppnå den fina precision vi har, är en verklig utmaning.”
Leo Hänninen, Service och underhåll, Cell Impact

Konkurrerande tekniker
Konkurrerande teknologier till företaget, i samband
med kunders utvärdering och val av prioriterad leverantör, är framför allt:
• Traditionella servo- eller mekaniska pressar
• Hydroformningspressar
Traditionella servo- eller mekaniska pressar
Traditionella servo- eller mekaniska pressar finns i
många olika utföranden för olika applikationer. Inom
området finns även servostyrda mekaniska pressar som
har ökat i popularitet den senaste tiden. Orsaken till
det är den minskade energiförbrukningen, samt att
den möjliggör bättre styrning av formningsförloppet.
I jämförelse med höghastighetsteknologin kan det
generellt sägas att formningen sker i minst tre steg i
mycket dyra verktyg, att de inte ger samma kvalitetsmässiga fördelar som Cell Impacts teknologi, samt att
investeringskostnaderna är högre för större pressar.
Hydroformning
Hydroformning är en teknologi som ger god formbarhet, särskilt om pålagt tryck är högt (över några
tusen bar). Hydroformning lämpar sig för formning
av komplexa material, såsom rör samt för tillverkning
i kortare serier, eftersom verktygskostnaderna är
förhållandevis låga. Den karaktäriseras även av höga
investeringskostnader, långa cykeltider, begränsning
i hur avancerade mönster som kan formas och som
sagt lägre verktygskostnader (enbart en verktygshalva i
stället for två).

Slutsatsen är att Cell Impacts teknologi passar bättre
och är en mer konkurrenskraftig lösning vid högre volymer för efterfrågade och kostnadseffektiva avancerade
mönster till flödesplattor.

Cell Impacts patentportfölj
Cell Impact är ett teknikbolag och det är därför av
väsentligt vikt att bolagets teknologi är väl och formellt
skyddad via patent och patentansökningar, eftersom
dess affärsmodell till stor del bygger på att sälja licenser till kunder som producerar produkter baserat på
bolagets teknologi. Cell Impact har genom att investera i FoU utvecklat en högteknologisk teknikplattform
och byggt upp en patentportfölj för sin teknologi. Cell
Impacts forsknings- och utvecklingsarbete har löpande
skyddats genom kvalificerat patentarbete där patentansökningar löpande har lämnats in under de senaste
åren. Bolaget kommer fortsatt att söka skydda sitt
framtida utvecklingsarbete via nya patentansökningar.
Bolagets patent har en återstående genomsnittlig livslängd på fem år. Patenten är fördelade över följande
sju patentfamiljer:
• Revolver/skyttelmaskin avseende formning med
motverkande krafter
• Höghastighetsformering av platta och högreliefmönstrade objekt, till exempel plattor till bränsleceller
• Sätt att forma en kropp av pulvermaterial
• Omslutande ventil för att generera extremt snabba
förlopp
• Metod för att förhindra skadlig återstuds

• Kapverktyg och maskinenheten för höghastighetskapning
• Slagenhet och metod för materialbearbetning med
utnyttjande av hög kinetisk energi.
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Cell Impact-aktien
Aktier och aktiekapital
Enligt Cell Impacts nuvarande bolagsordning skall
aktiekapitalet vara lägst 1 500 000 kronor och högst
6 000 000 kronor, fördelat på lägst 13 500 000 aktier och
högst 54 000 000 aktier. Bolaget kan utfärda två aktieslag: aktier av serie A och aktier av serie B (se ”Rösträtt”
nedan). Aktier av serie A får ges ut till ett antal om högst
1 620 000 aktier och aktier av serie B får ges ut till ett
antal om högst 52 380 000 aktier.
Det registrerade aktiekapitalet i Cell Impact uppgick
vid årsskiftet till 1 591 332 kronor fördelat på 13 747 278
aktier, varav 217 800 är av serie A och 13 529 478 aktier
är av serie B. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,12
kronor. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar
och vinst. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas
överlåtbarhet. Bolagets aktier är ej heller föremål för
erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit
föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Rösträtt
Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje
aktie av serie B berättigar till en tiondels röst. Vid
bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för det
fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier av
serie A och serie B utan begränsning i rösträtten.

Företrädesrätt till nya aktier med mera
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och serie B,
skall ägare av aktier av serie A och B äga företrädesrätt

att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut
äger och i mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller
serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras
aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de
förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emission gällde de aktier som
kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna
kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission
skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns
sedan tidigare. Då skall gamla aktier av visst aktieslag
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu
sagts skall inte innebära någon inskränkning i möj-

ligheten att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Företrädesemisson och riktad emission 2018
Styrelsen beslutade den 26 januari 2018, med stöd av
bemyndigande lämnat vid årsstämma den 11 maj 2017,
om att genomföra:
• en riktad emission av B-aktier av 480 000 B-aktier till
Akilakonsulting AB (med närstående), Modelio Equity AB, Biljon AB, Formue Nord Markedsneutral A/S,
Gerald Dal, Per Vasilis och Erik Fischbeck.
Teckningskurs är 10,50 kronor vilket innebär att
bolaget tillförs cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Investerarna i denna emission erhåller sina aktier
efter den 26 februari 2018 som är avstämningsdagen
för företrädesemissionen beskriven nedan.
• en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare om 4 582 426 B-aktier till en
kurs om 10,50 kronor, dvs emissionen beräknas tillföra cirka 48,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperiod för emissionen är 1 till 15 mars 2018.
Efter den riktade emissionen uppgår aktiekapitalet till
1 646 894,95 kronor fördelat på 14 227 278 aktier, varav
217 800 aktier av serie A och 14 009 478 B-aktier.
Efter företrädesemissionen kommer aktiekapitalet
att uppgå till högst 2 177 338,95 SEK och antalet aktier
kommer att uppgå till högst 18 809 704 aktier, varav
217 800 A-aktier och högst 18 591 904 B-aktier, under
förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.
Nedan presenteras bolagets aktiestruktur per den 31
december 2017, samt efter genomförda emissioner 2018.
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Aktiekapitalets historiska utveckling
Antal aktier
Förändring

Handelsplats
Den 20 februari 2013 listades Cell Impacts B-aktie
på First North, som är en alternativ marknadsplats
vilken drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. First North har inte samma juridiska
status som en reglerad marknad. Bolag på First
North regleras av First Norths regler och inte av de
juridiska krav som ställs för handel på en reglerad
marknad. En placering i ett bolag som handlas på
First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
Den röststarka A-aktien är inte listad. B-aktien
handlas under kortnamnet CI B och har ISIN-koden
SE0005003217.

Summa

Händelse

A-aktier

B-aktier

A-aktier

1999
2012

Nybildning

–

3 800 000

–

3 800 000

3 800 000

380 000

380 000

0,10

Riktad emission

–

1 200 000

–

5 000 000

5 000 000

120 000

500 000

0,10

2012

Sammanläggning

–

- 680 574

–

4 319 426

4 319 426

–

500 000

0,12

2012

Omvandling

72 600

  - 72 600

72 600

4 246 826

4 319 426

–

500 000

0,12

2013

Företrädesemission

72 600

4 246 826

145 200

8 493 652

8 638 852

500 000

1 000 000

0,12

2016

Riktad nyemission

–

526 000

145 200

9 019 652

9 164 852

60 888

1 060 888

0,12

72 600

4 509 826

217 800

13 529 478

13 747 278

530 444

1 591 332

0,12

–

480 000

217 800 14 009 478

14 227 278

55 562,96 1 646 894,95

0,12

–

4 582 426

217 800 18 591 904

18 809 704

530 444 2 177 338,95

0,12

2016

Företrädesemission
Riktad emission

2018

Påg. Företrädesemission

1

Totalt Förändring

Totalt

Kvotvärde
SEK

År

2018

B-aktier

Aktiekapital, SEK

1) Förutsatt att Företrädesemissionen blir fulltecknad

Aktieägarstruktur, per 2017-12-31

Utdelningspolicy

Namn

A-aktier

B-aktier

Totalt

Ägarandel %

Röstandel %

Beslut om vinstutdelning beslutas av årsstämman
och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden.
Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad
som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen
som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie
genom försorg av Euroclear Sweden. Om aktieägare
ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår
aktieägarens fordran på bolaget och begränsas
endast genom allmänna regler för preskription.
Vid preskription tillfaller hela beloppet bolaget.
Cell Impact tillämpar inte några restriktioner eller
särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till
aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag

Östersjöstiftelsen

–

1 359 640

1 359 640

9,89

8,66

Avanza Pension

–

1 079 908

1 079 908

7,86

6,88

Kåre Gilstring (familj, privat och bolag)

84 630

986 041

1 070 671

7.79

11,67

Kjell Östergren (via SIX SIS AG, W8IMY)

47 691

732 730

780 241

5,68

7,70

Jan Alvén (inkl via bolag)

46 200

398 215

444 415

3,23

5,48

Nordnet Pensionsförsäkring AB

–

396 743

396 743

2,89

2,53

Jan Rynning dödsbo (via bolag med familj)

–

314 458

314 458

2,29

2,00

Peter Fäldt

–

300 000

300 000

2,18

1,91

Christoffer Andersson

–

200 859

200 859

1,46

1,28

Ton Invest AB
Övriga
Summa

32 679

142 840

175 519

1,28

2,99

6 600

7 618 044

7 624 644

55,45

48,9

217 800

13 529 478

13 747 278

100,00

100,00
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för eventuella begränsningar som följer av bank- och
clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte
är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock
normalt svensk kupongskatt.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av bolagets vinster. Cell Impact
har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller
inga garantier för att det för ett visst år kommer att
föreslås eller beslutas om någon utdelning i bolaget.
Styrelsen för Cell Impact har inte för avsikt att föreslå
att utdelning lämnas inom de närmaste åren. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och
användas för fortsatt expansion.
Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

Flerårsöversikt för Cell Impact AB
Tkr

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning

1 536

1 826

1 858

3 533

3 321

1 133

- 18 260

- 8 573

- 7 347

- 7 725

- 7 568

- 8 131

Resultat efter finansiella poster

29 552

52 401

7 548

11 134

19 187

5 339

Soliditet, %

Balansomslutning

76,6

78,1

24,6

69,25

81,0

31,5

Avkastning på totalt kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 2.18.

160 000
000
160

20
20

120 000
000
120

15
15

80 000
000
80

10
10

40 000
000
40

5
5

00

0
0

201
20
17
-0
301
20
17
-0
401
20
17
-0
501
20
17
-0
601
20
17
-0
701
20
17
-0
801
20
17
-0
901
20
17
-1
001
20
17
-1
101
20
17
-1
201

Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev i
Cell Impact.

01

Konvertibla skuldebrev

1-

Antal omsatta aktier

Antal omsatta aktier

Pris

Pris

Volym, antal aktier

Volym, antal aktier

Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptionsprogram i Cell Impact.

20
17
-0

Teckningsoptioner

20
17
-0

Det finns för närvarande inga särskilda system eller
incitamentsprogram för personalens förvärv av aktier
eller liknande i Cell Impact.

Aktiekurs
s, kronor
kronor
Aktiekurs,

Aktiebaserade incitamentsprogram
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Styrelse

Tove Langlet
Född: 1965
Styrelseordförande
sedan mars 2017.
Ledamot sedan 2012.
Huvudsaklig sysselsättning: Konsultverksamhet i egen regi i
Nordell & Partner AB
samt den egna rörelsen
Ekologiskt Skandinavien AB
och ett flertal styrelseuppdrag.
Utbildning: MBA från INSEAD
i Frankrike samt Civilingenjörsexamen i maskinteknik
med energiinriktning, Chalmers Tekniska Högskola.
Övrigt: Projektledare på
Vattenfall AB, Managementkonsult på Cap
Gemini och UnitedLog, Manager Operations
and Business Control på Industri Kapital.
Aktieinnehav: Se insiderlista.

Thomas Carlström
Född: 1951
Styrelseledamot sedan 2017.
Huvudsaklig sysselsättning: Investeringsansvarig i Stiftelsen Industrifonden samt
styrelseuppdrag i BoMill AB och Rototest
AB International AB.
Utbildning: Bergsingenjör och metallurgibakgrund. Övrigt: De senaste 20 åren
arbetat som investeringsansvarig hos
Industrifonden samt varit involverad i ett
stort antal företag inom producerande
industri genom åren. Thomas investerade
tidigt (1999) i Arcam – 3D-printing i metall.
Aktieinnehav: Se insiderlista.

Tord Andersson

Kjell Östergren

Född: 1956
Styrelseledamot sedan 2016.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseledamot i flera verkstadsrelaterade bolag
samt egen konsultverksamhet.
Utbildning: Civilekonomexamen från
Göteborgs universitet med inriktning
internationell marknadsföring, logistik
och internationell handelsrätt.
Övrigt: 20 år varit verksam som vd och
koncernchef för AP&T, en global aktör
för utveckling och tillverkning av produktions- och automatiseringssystem
för plåtformningsindustrin.
Aktieinnehav: Se insiderlista.

Född: 1951
Styrelseledamot sedan
2012.
Huvudsaklig sysselsättning: Privat investerare.
Utbildning: Master of
International Management, American
Graduate School of International Management,
Glendale, Arizona USA
samt civilekonomexamen
från Lunds universitet.
Övrigt: Omfattande
bakgrund inom internationell kapitalförvaltning
och venture capital. Vd för
Mariegården Investment
AB samt Director för Union
House Ltd. i Singapore.
Aktieinnehav: Se insiderlista.
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Ledande befattningshavare
Pär Teike

Mats Wallin

Född: 1962
Huvudsaklig sysselsättning: Vd
sedan 2017.
Utbildning: Bachelor of
Science i Social Science, Karlstad universitet, samt kurser på
Gustavus Adolphus College,
MN, USA och
Kansai University of
Foreign Studies, Japan.
Övrigt: Mångårig och
bred erfarenhet från
ledande befattningar inom SKF,
Getinge och Elos Medtech
i främst Asien. Han har även
arbetat som konsult i Kina,
Tyskland och Indien.
Aktieinnehav: Se insiderlista.

Född: 1963
Huvudsaklig sysselsättning: Vice vd och
Chief Technology
Officer (CTO) sedan
2017.
Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik
och Elektroteknik,
Linköpings Tekniska
Högskola.
Övrigt: Mångårig och
bred erfarenhet från
ledande befattningar
inom ABB och
Dynawind.
Aktieinnehav: Se
insiderlista.

Håkan Wallin
Född: 1962
Huvudsaklig sysselsättning:
CFO i Cell Impact samt egen
konsultverksamhet.
Utbildning: Civilekonom med
examen från Stockholms
universitet och CEFA från
Handelshögskolan i Stockholm.
Övrigt: Verksam i flera styrelser samt har en bred erfarenhet från såväl konsultverksamhet som den finansiella
sektorn. Tidigare partner på
ABG Sundal Collier samt EVP
Corporate Development på
Medivir.
Aktieinnehav: Se insiderlista.

Mats Svanberg

Achim Zeiss

Johan Döragrip

Född: 1961
Huvudsaklig sysselsättning:
Business Controller, sedan 2017.
Utbildning: Ekonomi, Lunds
universitet, verktygsfräsare,
Aranässkolan
Övrigt: Bred erfarenhet
från styrelsearbete och
ledande befattningar
i Hörberg Petersson
Tronic AB-koncernen.
Arbetat drygt 30 år
med affärsutveckling
och ekonomi inom AB
SKF.
Aktieinnehav: Se
insiderlista.

Född: 1951
Huvudsaklig sysselsättning: Area Manager
Europa sedan 2018.
Utbildning: Studier
i maskinteknik
Övrigt: Mångårig och
bred erfarenhet av
teknisk kompetens och
försäljning av tekniska
produkter till den tyska
bilindustrin.
Aktieinnehav: Se
insiderlista.

Född: 1959
Huvudsaklig sysselsättning: Tillverkningschef sedan 2018.
Utbildning: Maskin
ingenjör, Katrineholms Tekniska Skola.
Övrigt: Mångårig
erfarenhet från
projektledning inom
den tekniska sektorn.
Aktieinnehav: Se
insiderlista.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Cell Impact AB (publ),
556576-6655, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för
verksamhetsåret 2017. Efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring i eget kapital, kassaflödesanalys och noter utgör en integrerad
del av årsredovisningen och är granskade av bolagets revisor.

information om verksamheten

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik
metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att
tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnadsoch energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.
Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified
Adviser (CA).
koncernstruktur

Bolaget är moderbolag till Finshyttan Hydro Power AB 556703-5752 med säte i Filipstad.
Någon verksamhet bedrivs inte i Finshyttan Hydro Power AB, utan all operativ verksamhet
bedrivs i moderbolaget.
väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vidare förstärkning av organisation och kompetens
Den påbörjade satsningen att förstärka verksamheten under föregående år fortsatte under
räkenskapsåret. Syftet är att förbereda bolaget och organisationen för större kommande
volymorder i takt med att nya avtal och order tecknas.
Pär Teike utsågs till bolagets nya verkställande direktör i början av året och tillträdde
sin nya roll i september 2017. Pärs långa erfarenhet att ta bolag genom kommersialiseringsfaser i framför allt Asien har redan givit värdefullt bidrag till verksamheten i
form av nya order. Under året har även organisationen och ledningen förstärkts med
Thomas Carlström som styrelseledamot och Achim Zeiss till ledningsgruppen som Area
Manager Europe. Thomas har en gedigen industriell bakgrund samt mångårig erfarenhet av investeringar hos Industrifonden i ledande ställning. Achim har 30 års erfarenhet
av försäljning till den tyska bilindustrin och kommer att ansvara för affärsutvecklingen i

Europa, men även bidra till vidareutvecklingen av Cell Impacts unika produktionsmetod
för avancerade flödesplattor.
Utöver detta har Cell Impact via rekryteringar förstärkt sin kompetensbas inom simulering, svetsning samt mekanik som väsentliga bidrag i vidareutvecklingen av produktionstekniken för framtida högre volymer.
En tragisk händelse skedde under första kvartalet då Jan Rynning, Cell Impacts
uppskattade och engagerade styrelseordförande sedan drygt fyra år, avled hastigt och
oväntat till följd av sjukdom med hastigt förlopp. Tove Langlet från styrelsen efterträdde
Jan Rynning som ordförande.
 ommersiella framgångar
K
Cell Impact har från och med andra halvåret nått kommersiella framgångar via nya order
och avtal. Samtliga dessa order ses som första steg i ett vidare långsiktigt samarbete med
de nya kunderna.
Kunderna ses som framstående och etablerade företag inom sina respektive marknadssegment med fokussatsningar inom bränsleceller. Detta överensstämmer väl med bolagets
syn att bränslecellsmarknaden nu håller på att ta fart vilket bevisas av att större volymorder
kommunicerats av bränslecellstillverkare i olika delar av världen. En mognare marknad
med högre volymtillverkning har i sin tur lett till att tillverkarna söker specialistkompetens
för olika delar av värdekedjan för att uppnå kostnadseffektiv design, kvalitet och prestanda. De nya order som tecknats ses som ett bevis för att Cell Impact nu kontinuerligt utvärderas som en viktig och framtida leverantör av flödesplattor i denna värdekedja.
Tecknade order från och med andra halvåret omfattar:
• I augusti erhöll Cell Impact en order på bipolära flödesplattor från den nya kinesiska
kunden Shanghai Everpower Technologies. Ordern avser en stationär applikation med
ett värde om cirka 1 mkr.
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• I slutet av räkenskapsåret tecknades en order värd 800 tkr på utveckling och produktion
av bipolära flödesplattor till en tillverkare med en ledande marknadsposition.

Under senare delen av året har Cell Impact påbörjat sitt genomförande av order till Shanghai EverPower som är ett viktigt steg mot ett fördjupat samarbete med denna kund.

• I början av januari 2018 fick Cell Impact AB (publ) en beställning värd SEK 200 tkr på
produktion och leverans av Cell Impacts egendesignade bipolära flödesplattor till det
kinesiska forskningsbolaget State Power Investment Corporation Hydrogen Energy
Development Co. Ltd (SPICHE). Leverans är planerad till andra kvartalet 2018.

omsättning och resultat

• I mitten av februari 2018 blev Cell Impact AB (publ) utvald som utvecklingspartner till
ett ledande nordamerikanskt utvecklings- och tillverkningsföretag av bränsleceller.
Projektets inledande fas värderas till 850 tkr och planeras vara färdigställd under andra
kvartalet 2018.
• I slutet av februari 2018 erhölls en order värd cirka 80.000 kronor från Kunshan Innovation
Institute of Nanjing University. Ordern omfattar flödesplattor till vätgasdrivna bränsleceller och är en provorder inom ramen för deras utvecklingsprogram.
Under början av räkenskapsåret fanns stora förhoppningar att bolaget skulle få ett
samarbetsavtal till stånd med Suzhou China Hydrogen. Enligt den avsiktsförklaring som
tecknades med denna potentiella kund i mars 2017 var målsättningen att teckna ett avtal
om försäljning av produktionsutrustning innan 30 april. Till Cell Impacts stora besvikelse
erhöll Suzhou China Hydrogen aldrig någon finansiering för att köpa utrustningen vilket
föranledde bolaget att göra en reservering för kundförluster för fordringar och intäktsförda
delar avseende påbörjat utvecklingsarbete och för initial engångsbetalning motsvarande
cirka 1 mkr i kvartal 4 2017.
Fokus på genomförandefasen
Verksamheten i Karlskoga har under räkenskapsåret till stor del fokuserat på att förbereda
bolaget på genomförandet av de order som tecknats. Viktiga steg har tagits avseende
idrifttagandet av produktionslina 3 som på sikt skall automatiseras för samtliga steg i tillverkningsprocessen. Dessa steg omfattar förutom formning av flödesplattan svetsning, läcktest
och helautomatisk matning av plattorna mellan olika produktionssteg. Syftet är att kunna
utföra större volymorder efter att kunderna har utvärderat och godkänt de första protyp
plattorna inom ramen för samarbeten.
Genom rekrytering har organisationen förstärkts med viktig kompetens inom områdena
simulering för mönsterdesign av plattor, svetsning, läcktest och konstruktion.
Viktiga utvecklingsprojekt som bolaget bedriver är egendesignat mönster för en
flödesplatta, anpassning av slagenhet och verktygshus till högre volymer, utveckling av
formningsprocess för att kunna tillverka mer avancerade mönster samt automatisering av
produktionslina.

Cell Impacts intäkter uppgick till 1,5 (1,8) mkr för verksamhetsåret. Minskningen beror
framför allt på att ett av bolagets större kundprojekt som pågick under hela 2016 och
slutfördes under 2017 och inte generade lika stora intäkter som under 2016. Rörelseresultat uppgick till -18,3 (-8,6) mkr. Den ökade förlusten beror huvudsakligen på att kostnads
massan för 2017 var högre jämfört med 2016. Den ökade kostnadsmassan är framför allt
hänförlig till ökade kostnader för förstärkning av bolagets organisation och förberedelser
till ökad volymkapacitet för kommande order under 2018. Reservering för kundförluster avseende Suzhou China Hydrogen har även påverkat resultatet med 1,2 mkr. Då denna kund
inte hade erhållit någon finansiering för sin investering reserverades detta belopp som
osäker kundfordran vid årsskiftet eftersom bolaget anser att sannolikheten för genomförandet av försäljningen är mycket låg.
likvida medel och finansiell ställning

Eget kapital har sedan årsskiftet minskat med 18,3 mkr från 41,4 mkr till 23,1 mkr. Minskningen är hänförligt den redovisade förlusten för räkenskapsåret 2017 om 18,3 mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick
under året till -17,1 mkr bland annat som en följd av det negativa resultatet. Förändringen
i rörelsekapitalet var positiv med 1,3 mkr och 11,1 mkr i investeringar som genomfördes
under året.
Obetalda och skuldförda kostnader per 31 december 2016 relaterade till bolagets
nyemission genomförd i december 2016 uppgick till 4,7 mkr vilka betalades under första
kvartalet 2017.
Bolaget beviljades i oktober 2015 ett lån från Almi om totalt 4 mkr som ska betalas tillbaka på 60 månader med 18 månaders amorteringsfrihet. Amortering av lånet påbörjades
i juli 2017 och 0,6 mkr återbetaldes under 2017. 1,1 mkr av detta lån har klassificerats som
kortfristig del per den 31 december 2017.
Bolagets likvida medel per den 31 december 2017 minskad med 32,2 mkr under året
från 41,9 mkr till 9,8 mkr per den 31 december 2017.
forskning och utveckling

Cell Impacts forsknings- och utvecklingsaktiviteter är fokuserade mot vidareutveckling av
bolagets slagenhet och verktyghus framför allt för att anpassa dessa till mer automatiserad
produktion samt utveckling av en egen mönsterdesign för en egenutvecklad flödesplatta.
Kostnader för dessa utvecklingsaktiviteter uppgick till 5,7 (1,5) mkr. Dessa kostnader aktiveras i bolagets balansräkning som immateriella tillgångar då de förväntas generera framtida
ekonomiska fördelar.
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personal- och incitamentsprogram

Det totala antalet anställda uppgick vid utgången av perioden till 10 (7), varav 1 (1) är kvinna.
Det finns inga utestående aktie- eller optionsrelaterade incitamentsprogram.
risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen
Cell Impact utvecklar och levererar höghastighetsslagenheter, och tillverkar kundspecifika
detaljer med denna produktionsteknik. Bolagets innovativa teknologi har många applikationsområden, där produktion av flödesplattor till bränsleceller idag är det främsta.
Det finns en risk att bolagets flödesplattor och höghastighetsslagenheter inte får en
bred marknadsacceptans. Marknaden kan komma att föredra andra teknologier samtidigt
som andra befintliga teknologier kan komma att utvecklas. Vidare kan marknadssegment
utvecklas långsammare eller sämre än vad bolaget antar i sin prioritering av kundsegment.
Det är oundvikligt att bedömningar av framtidamarknadsutveckling är förknippade med
osäkerhet avseende faktorer som Cell Impact inte kan råda över, och det är i detta skede
inte möjligt att säkert säga hur stor marknadsandel Cell Impact kan komma att nå inom
marknaden för flödesplattor till bränsleceller eller maskinutrustningsmarknaden. Det kan
inte uteslutas att bränslecells- och maskinutrustningsmarknaderna utvecklas i en för Cell
Impact ofördelaktig riktning på grund av förändrade beteenden hos andra aktörer och
slutkunder, snabb teknisk utveckling, miljöaspekter, strukturaffärer eller andra omvärlds
faktorer. Ett sådant förlopp kan undergräva bolagets position samt ha en väsentligt negativ påverkan på bolagets framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.
Konkurrens
Det finns en risk att omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan
komma att påverka bolagets utveckling och försäljning negativt. I det fall bolaget inte kan
anpassa sin verksamhet och sina produkter till marknadens krav på prestanda och efterfrågan finns det risk för att bolaget inte får den konkurrenskraft som krävs för att lyckas på
marknaden, vilket i sin tur kan ha en väsentligt negativ inverkan på bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
Teknisk utvecklingsrisk
Inom bolagets verksamhet pågår fortsatt teknisk utveckling och bolagets produkter har
inte testats i högvolymproduktion. I det fall produkterna inte fungerar som det är tänkt
kan det innebära att bolagets produktion försenas eller helt uteblir, vilket kan innebära
minskad alternativt utebliven försäljning. Det finns risk att tekniska och prestandarelaterade resultat inte kommer att motsvara framtida förväntningar och uppställda mål när
volymproduktion inleds. Detta kan i sin tur innebära sämre möjligheter att öka försäljningen och nå ett kommersiellt genombrott inom rimlig tid vilket kan ha en väsentligt
negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

s.25

Leverantörer och samarbetspartners
För att bolaget ska kunna leverera sina produkter är bolaget beroende av att insatsvaror
och tjänster från tredje part uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis mängd,
kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära
att bolagets produktion försenas, vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad
alternativt utebliven försäljning vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Risker med affärsmodellen
Då Cell Impacts marknad är relativt omogen har ingen etablerad affärsmodell för hur
leverantörer i framtiden kommer att ta betalt av sina kunder standardiserats. Då ingen
etablerad affärsmodell har utvecklats för branschen finns det en risk att bolaget inte kan
ta ut det pris det anser skäligt i förhållande till sina kostnader. Om försäljningspriserna för
bolagets produkter och tjänster blir lägre än förväntat, föreligger således risken att detta
får väsentligt negativa effekter på Cell Impacts resultat och finansiella ställning.
Kundberoende
Bolaget har i dagsläget ett begränsat antal kunder. Bolagets omsättning och resultat riskerar att påverkas negativt om en större kund väljer att avsluta sitt utvecklingsarbete, hamnar
på obestånd eller väljer en annan leverantör vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på
bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Produktrisker
Cell Impacts produkter och tjänster levereras vanligtvis inom ramen för kundspecifik utveckling som sker i nära samarbete med kunden. Samarbetet bygger på att parterna löser
eventuella tekniska problem i samråd. På längre sikt kommer bolaget att leverera produkter där teknisk prestanda ska garanteras. Eventuella fel eller brister i bolagets produkter
skulle då kunna leda till skadeståndsskyldighet vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ
inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Cell Impact har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och behålla kvalificerade och
erfarna ledningspersoner. Cell Impacts förmåga att anställa och behålla dessa personer
är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom bolagets kontroll, bland
annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på
grund av att den anställde till exempel säger upp sig kan innebära att viktiga kunskaper
går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Cell Impacts
affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar bolaget eller om
Cell Impact inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan
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det ha en väsentlig negativ inverkan på Cell Impacts verksamhet, finansiella ställning och
ställning i övrigt.
Förmåga att hantera tillväxt
Cell Impacts verksamhet kan komma att växa substantiellt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på bolagets produkter, vilket ställer stora krav på ledningen och
den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer behöver bolaget implementera effektiva planerings- och ledningsprocesser
för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under
snabb utveckling. Styrelsen är medveten om att en snabb och stark marknadsrespons
kan innebära att bolaget får leveransproblem. Om inte Cell Impact lyckas hantera dessa
kan det ha en väsentligt negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat.
Patent
Patentintrång och plagiat är risker som bolaget är utsatt för. Det finns ingen garanti för
att bolaget kommer att kunna skydda erhållna patent, varumärken och andra immateriella rättigheter eller att inlämnade ansökningar om registrering kommer att beviljas.
Bolagets patent har en återstående livslängd på i genomsnitt fem år. För det fall att
bolaget inte kan beviljas förlängd löptid på de patent som av styrelsen bedöms vara
väsentliga för verksamheten, finns en risk att bolagets ställning på marknaden försämras vilket kan få en väsentligt negativ inverkan på bolagets verksamhet. Det finns även
en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter bolagets immateriella tillgångar. Cell Impact kan inte heller garantera att bolaget inte kan
anses göra intrång i immateriella rättigheter. Tvister rörande intrång kan, liksom tvister
i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande och kan därför ha en väsentligt negativ
inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Bolaget har ännu inte redovisat tillräckliga försäljningsintäkter för att uppnå ett positivt
resultat, och har varit beroende av tillförsel av nytt kapital vid flera tillfällen för finansiering
av den löpande verksamheten. Det kan inte sägas med säkerhet när bolaget kommer att
bli vinstgivande.
Det kan inte tas för givet att nytt kapital kan anskaffas om och när behov uppstår,
att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara
tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt bolagets utsatta behov, vilket kan få
negativa effekter på bolagets utveckling och investeringsmöjligheter. För det fall bolaget
inte lyckas med kapitalanskaffningar när behov uppstår finns det risk för företagsrekonstruktion eller konkurs.
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Kreditrisker
Kreditrisk definieras som risken som skapas av att investerarens motparts kreditvärdighet
ändras på ett icke förutsägbart sätt och investeringens värde därigenom försämras. Detta
är en av de risker som kan följa av en investering. Detta skulle i detta fall innebära att Cell
Impacts motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot bolaget. Kredit
risk inom finansieringsverksamheten uppstår bland annat vid placering av likviditetsöverskott samt vid erhållande av lång- och kortfristiga kreditavtal vilket kan ha en väsentligt
negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Likviditetsrisker
Kassaflödesprognoser upprättas regelbundet av Cell Impact och prognoserna följs noga
upp för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den
löpande verksamheten. Styrelsen beslutade den 26 januari 2018, med stöd av bemyndig
ande lämnat vid årsstämma den 11 maj 2017, om att genomföra:
• en riktad emission av B-aktier av 480 000 B-aktier till en teckningskurs om 10,50 kronor
vilket innebär att bolaget tillförs cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Investerarna i
denna emission erhåller sina aktier efter den 26 februari 2018 som är avstämningsdagen
för företrädesemissionen beskriven nedan.
• en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 4 582 426
B-aktier till en kurs om 10,50 kronor, dvs emissionen beräknas tillföra cirka 48,1 MSEK före
emissionskostnader. Teckningsperiod för emissionen är 1 till 15 mars 2018. Emissionen är
säkerställd till cirka 85 procent via teckningsförbindelser och garantiavtal.
Till följd av dessa kapitalinjektioner och att affärsläget rent allmänt ser ljusare ut än tidigare
år bedömer Cell Impact att bolaget med god marginal kommer ha likvida medel för att driva bolaget vidare under kommande räkenskapsår. Det finns inga banklån med covenantsavtal att ta hänsyn till. Bolagets enda lån om 4 mkr till Almi som beviljades 22 oktober 2015.
Lånet var amorteringsfritt i 18 månader och återbetalas under 48 månader från och med juli
2017. Se vidare under not 20.
Valutakursrisker
Med valutarisk avses risken för att valutakursförändringar har en väsentlig negativ inverkan
på Cell Impacts resultaträkning, balansräkning eller kassaflöde. Valutarisken uppstår vid
omräkning till svenska kronor avflöden av utländsk valuta. Exponeringar mot valutakurs
risker är resultatet av att Cell Impact har försäljning och köper in material och tjänster delvis
i utländsk valuta. Moderbolagets rapporteringsvaluta är svenska kronor (SEK), vilket innebär
att bolaget vid samverkan med internationella aktörer utsätts för valutarelaterade transaktionsrisker vilket kan komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt.
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Tvister
Det kan inte uteslutas att Cell Impact kan komma att bli inblandat i någon rättslig tvist
eller något skiljeförfarande som har eller haft betydande effekter på bolagets resultat eller
finansiella ställning. Resultatet av en sådan tvist skulle kunna få en negativ effekt på bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.
ägarförhållanden och aktier

Det registrerade aktiekapitalet i Cell Impact vid årsskiftet uppgick till 1 591 332 kronor
fördelat på 13 747 278 aktier, varav 217 800 är av serie A och 13 529 478 aktier är av serie B.
Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,12 kronor.
Efter bolagets riktade emission, där investerarna erhåller sina aktier efter den 26 februari
2018 som är avstämningsdagen i företrädesemissionen beskriven nedan, uppgår aktiekapitalet till 1 646 894,95 kronor fördelat på 14 227 278 aktier, varav 217 800 aktier av serie A
och 14 009 478 B-aktier.
Efter bolagets nyligen beslutade företrädesemissionen med teckningsperiod den
1 till 15 mars 2018 kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 2 177 338,95 SEK och antalet
aktier kommer att uppgå till högst 18 809 704 aktier, varav 217 800 A-aktier och högst
18  591 904 B-aktier, under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.
moderbolaget

Enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ska bolaget sträva efter att
erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen ska
bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner
och avgångsvillkor.
Fast lön
Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet
och prestation. Den fasta lönen ska ses över årligen för att säkerställa marknadsmässig och
konkurrenskraftig lön.
Rörlig lön och pension
Ersättning till verkställande direktören består av grundlön samt möjlighet att erhålla bonus
om maximalt sex månadslöner per år. Utbetalning av bonus beslutas diskretionärt av
bolagets styrelse. Vd har därtill rätt till pensionsavsättningar motsvarande 30 procent av
grundlönen. Pensionsålder är 65 år.
Övriga förmåner
Övriga förmåner kan förekomma i begränsad utsträckning och gäller framför allt förmån i
form av tjänstebil och försäkringar till bolagets vd.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Om bolaget säger upp vd på grund av annat skäl än att vd grovt åsidosatt sina åligganden
har vd rätt till avgångsvederlag motsvarande totalt sex grundlöner (månadslöner) som
betalas ut under sex månader. Avgångsvederlag ska dock inte utgå vid pension. Vd är
bunden av en konkurrensklausul som gäller under 12 månader efter anställningens upphörande. I det fall bolaget åberopar konkurrensklausulen ska vd ersättas under 12-månadsperioden med maximalt 60 procent av tidigare månadsinkomst (under den period som
åberopas). Ersättning ska dock inte utgå under tid avgångsvederlag utgår.
Investeringar
Investeringar som skett under året uppgår till 11 069 tkr (7 647) för både moderbolaget
och koncernen.
Miljöpåverkan
Bolagets verksamhet är ej tillståndspliktig (kategori A och B). Enligt miljöbalken (SFS
1998:808 och 1998:899 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) klassificeras
bolagets verksamhet som kategori C. För kategori C gäller att verksamheten är anmälningspliktig. Verksamheten är anmäld till Miljökontoret i Karlskoga. I övrigt följer bolaget
de lagar och regler avseende faktorer som påverkar miljön.
förslag till disposition av moderbolagets resultat

Kronor
Till årsstämman förfogande står
följande vinstmedel:
Överkursfond

60 486 976

Balanserade vinstmedel

- 28 331 447

Årets resultat

- 18 259 701
13 895 828

Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel disponeras
så att i ny räkning överförs:
utdelning

13 895 828
13 895 828

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2017.
resultat och ställning

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskaps-
årets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar
med noter.
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Koncernens resultat och rapport över totalresultatet
RESULTATRÄKNING
Kronor

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
Not

2017

2016

Rörelsens intäkter
Intäkter
Övriga rörelseintäkter

Kronor
Årets resultat

6,7
6

Summa rörelsens intäkter

1 536 241

1 825 746

199 427

50 242

1 735 668

1 875 988

Summa totalresultat

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

- 985 579

- 1 159 602

9, 10

- 11 556 125

- 5 342 955

8

-5 938 224

- 3 218 578

11, 12, 13

- 1 161 715

- 482 364

- 137 922

- 35 874

Summa rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader

- 19 779 565

- 10 239 373

Rörelseresultat

- 18 043 897

- 8 363 385

111

984

- 248 125

- 221 860

- 248 014

- 220 876

–

–

- 18 291 911

- 8 584 261

- 18 291 911

- 8 584 261

- 18 291 911

- 8 584 261

- 1,33

- 0,93

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella poster – netto
Inkomstskatt

15

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare
Resultat per aktie före och efter utspädning

18

Genomsnittligt antal aktier

13 747 278

9 327 616

Antal aktier vid årets slut

13 747 278

13 747 278

0

0

Föreslagen utdelning per aktie

2016

- 18 291 911

- 8 584 261

- 18 291 911

- 8 584 261

- 18 291 911

- 8 584 261

Summa totalresultat hänförligt till:
aktieägare i moderbolaget

Rörelsens kostnader

2017
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Kronor

Not

2017

2016

Kronor

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital (hänförligt till
moderbolagets aktieägare)

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

12

7 367 112

1 687 791

Patent

12

251 329

272 808

7 618 441

1 960 599

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

13

6 931 586

943 048

Inventarier, verktyg och installationer

11

784 523

630 694

Pågående nyanläggningar

14

3 375 543

5 268 517

Summa materiella anläggningstillgångar

11 091 652

6 842 259

Summa anläggningstillgångar

18 710 093

8 802 858

2016

18, 19

1 591 332

1 591 332

Övrigt tillskjutet kapital

77 664 612

77 664 612

Balanserad vinst eller förlust

¬ 56 167 501

- 37 875 590

Summa eget kapital

23 088 443

41 380 354

2 285 714

3 142 857

2 285 714

3 142 857

1 142 856

857 143

1 236 632

5 504 023

–

3 050

233 860

94 040

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut

20, 23

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

20, 23

Aktuella skatteskulder

Kortfristiga fordringar
26

Aktuella skattefordringar
Upparbetad men ej fakturerade intäkter

92 599

–

103 565

–

–

659 142

Övriga kortfristiga fordringar

27

607 758

727 403

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

282 440

343 099

1 086 362

1 729 644

9 763 980

41 944 570

Summa omsättningstillgångar

10 850 342

43 674 214

SUMMA TILLGÅNGAR

29 560 434

52 477 072

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

2017

Leverantörsskulder

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Aktiekapital

Not

28

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga fordringar
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

22

1 572 929

1 495 605

4 186 277

7 953 861

29 560 434

52 477 072
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Koncernens rapport över kassaflöden

Not

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Totalt
kapital

18, 19

1 060 888

30 570 080

- 29 291 329

2 339 639

Den löpande verksamheten

- 8 584 261

- 8 584 261

Rörelseresultat före finansiella poster

Årets resultat tillika totalresultat

Kronor

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Transaktioner med ägare
Nyemission

1 591 332

54 951 242

55 481 686

- 7 856 710

- 7 856 710

77 664 612

- 37 875 590 41 380 354

Årets resultat tillika totalresultat
Eget kapital 2017-12-31

24

Erhållen ränta
530 444

Kostnader relaterade till
nyemissionen
Eget kapital 2016-12 31

Not

- 18 291 911 - 18 291 911
1 591 332

I sin helhet hänförlig till moderbolagets aktieägare

77 664 612

- 56 167 501 23 088 443

Erlagd ränta
Betald skatt

–

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

2017

2016

- 18 043 897

- 8 363 385

1 161 715

482 364

111

984

- 248 125

- 221 860

–

- 21 815

- 17 130 196

- 8 123 712

Förändring rörelsekapitalet
Ökning/minskning kundfordringar

- 92 599

2 430

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

735 882

- 1 367 668

Ökning/minskning leverantörsskulder

432 065

936 948

Ökning/minskning övriga rörelseskulder

214 094

- 370 279

- 15 840 754

- 8 922 281

12

- 5 759 080

- 1 659 363

11, 13, 14

- 5 309 869

- 5 987 668

- 11 068 949

- 7 647 031

- 4 699 457

49 324 432

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission*
Amortering lån
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

- 571 430

–

–

6 500 000

- 5 270 887

55 824 432

- 32 180 590

39 255 120

41 944 570

2 689 450

9 763 980

41 944 570

*Beloppet för 2017 avser betalda kostnader om 4 699 457 kronor som avser nyemissionen i slutet av 2016.
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Moderbolagets resultaträkning och rapport
över totalresultatet
Kronor

Not

2017

2016

6,7, 21

1 536 241

1 825 746

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

199 427

50 242

1 735 668

1 875 988

- 985 579

- 1 159 603

9, 10

- 11 523 915

- 5 331 669

8

-5 938 224

- 3 218 578

11, 12, 13

- 1 161 715

- 482 364

- 137 922

- 35 874

Summa rörelsens kostnader

- 19 747 354

- 10 228 088

Rörelseresultat

- 18 011 686

- 8 352 100

109

974

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

21

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella poster – netto
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT*

* Samma som Summa totalresultat för året

15

- 248 124

- 221 858

- 248 015

- 220 884

- 18 259 701

- 8 572 984

–

–

- 18 259 701

- 8 572 984
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Moderbolagets balansräkning
Kronor

Not

2017-12-31

2016-12-31

Kronor

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Balanserade utvecklingsutgifter

12

7 367 112

1 687 791

Patent

12

251 329

272 808

7 618 441

1 960 599

Summa immateriella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

13

6 931 586

943 048

Inventarier, verktyg och installationer

11

784 523

630 694

Pågående nyanläggningar

14

3 375 543

5 268 517

11 091 652

6 842 259

72 000

37 000

72 000

37 000

18 782 093

8 839 858

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
25

Summa finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Aktiekapital

18, 19

1 591 332

1 591 332

Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

7 164 396

1 485 075

8 755 728

3 076 407

60 486 976

60 486 976

Balanserad vinst eller förlust

Överkursfond

- 28 331 447

- 14 079 142

Periodens resultat

- 18 259 701

- 8 572 984

Summa fritt eget kapital

13 895 828

37 834 850

Summa eget kapital

22 651 556

40 911 257

2 285 714

3 142 857

Långfristiga skulder

20, 23

Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut

20, 23

Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

441 415

406 415

2 727 129

3 549 272

Kortfristiga skulder

Kortfristiga fordringar
26

Aktuella skattefordringar
Upparbetade men ej fakturerade intäkter

92 599

-

103 563

-

-

659 142

Övriga kortfristiga fordringar

27

600 050

721 181

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

282 440

343 099

1 078 652

1 723 422

9 690 787

41 837 798

Summa omsättningstillgångar

10 769 439

43 561 220

SUMMA TILLGÅNGAR

29 551 532

52 401 078

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

2016-12-31

Fritt eget kapital

Materiella anläggningstillgångar

Kundfordringar

2017-12-31

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Not

28

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

20, 23

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga fordringar
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

22

1 142 856

857 143

1 236 632

5 504 024

-

3 050

233 860

93 927

1 559 499

1 482 405

4 172 847

7 940 549

29 551 532

52 401 078
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Moderbolagets förändring i eget kapital
Kronor
Eget kapital
2016-01-01

Moderbolagets kassaflödesanalys

Not

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Totalt
kapital

18, 19

1 060 888

_

13 392 445

- 12 594 067

1 859 266

- 8 572 984

- 8 572 984

Årets resultat
Aktivering av utvecklingsutgifter

1 485 075

- 1 485 075

0

530 444

Kostnader relaterade till nyemission
Eget kapital
2016-12 31

Not

1 591 332

1 485 075

Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

24

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Aktivering av
utvecklingsutgifter

5 679 321
1 591 332

7 164 396

60 486 976

-5 679 321

0

- 46 591 148

22 651 556

482 364

109

974

- 248 124

- 221 858

Ökning/minskning kundfordringar

- 92 599

2 430

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

737 368

- 1 367 561

Ökning/minskning leverantörsskulder

432 065

936 948

Ökning/minskning övriga rörelseskulder

213 977

- 335 393

- 15 807 175

- 8 876 011

Förändring rörelsekapitalet

- 18 259 701

1 161 715

- 21 815

- 7 856 710

- 18 259 701

- 8 352 100

- 8 112 435

- 7 856 710

40 911 257

- 18 011 686

–

55 481 685

- 22 652 126

2016

-17 097 986

54 951 241

60 486 976

2017

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Årets resultat

Eget kapital
2017-12-31

Kronor

Betald skatt

Transaktioner
med ägare
Nyemission
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Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

12

- 5 759 080

- 1 659 363

11, 13, 14

- 5 309 869

- 5 987 668

- 35 000

-15 000

- 11 103 949

- 7 662 031

- 4 699 457

49 324 432

- 571 430

–

35 000

6 500 000

- 5 235 887

55 824 432

- 32 147 011

39 286 390

41 837 798

2 551 408

9 690 787

41 837 798

Finansieringsverksamheten
Nyemission*
Amortering lån
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

*Beloppet för 2017 avser betalda kostnader om 4 699 457 kronor som avser nyemissionen i slutet av 2016.
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Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen
Not 1. Allmän info
Cell Impact AB (publ) (moderbolaget, organisationsnummer 556576-6655) och dess dotterbolag (sammantaget koncernen) är en svensk industrikoncern med verksamhet inom
flödesplattor. Koncernen har kontor i Karlskoga. Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat
i Sverige med säte i Karlskoga. Adressen till huvudkontoret är Cell Impact AB, Plåtvägen 18,
691 51 Karlskoga.
Moderbolaget är noterat på First North.
Styrelsen i Cell Impact AB (publ) har den 8 mars 2018 godkänt denna koncernredovisning
för offentliggörande. Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den
12 april 2018 för fastställelse.

Not 2. Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee sådana de har antagits av EU. Vidare
har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Kompletterande redovisningsregler
för koncerner, RFR 1 tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen utom i de fall som anges i not 3. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa
IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen samt med hänsyn till sambandet
mellan redovisning och beskattning.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög
grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.

2.1 ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Nya och omarbetade standarder och tolkningsuttalanden med tillämpning från den
1 januari 2017 har inte medfört några väsentliga effekter på de finansiella rapporterna.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari
2018. Dessa har inte förtidstillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Nedan
följer en kort sammanfattning av de mest väsentliga av dessa nya standarder och tolkningar:
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den
ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Den nya standarden innebär delvis ny process i kreditförluster vilken bygger på
förväntade kreditförluster istället för inträffade kreditförluster. Analysen och Cell Impacts
tillämpning av modellen visar att effekten av övergången inte får någon väsentlig påverkan
på de redovisade värdena på grund av fordringarnas riskkaraktär.
IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De
principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att
information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska
enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten
och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. Koncernens principer för intäktsredovisning för varor och tjänster beskrivs under 2.15 nedan. Cell
Impact har analyserat koncernens kundavtal och identifierat koncernens intäktskategorier.
Efter utförd utvärdering är slutsatsen att denna standard inte kommer att ha någon påverkan på koncernens redovisning av intäkter utöver utökade upplysningskrav. Den finansiella
påverkan bedöms uppgå till 0 kr.
IFRS 16 ”Leasingavtal” antogs 2017 med ikraftträdande 1 januari 2019. Standarden påverkar främst leasetagare och den centrala effekten är att alla leasingavtal som idag redovisas
som operationella leasingavtal ska redovisas på ett sätt som liknar aktuell redovisning av
finansiella leasingavtal förutsatt att de uppfyller kraven för att redovisas som en lease i
enlighet med IFRS 16. Det innebär att även för operationella leasingavtal, som uppfyller
kraven för att redovisas som en lease, behöver tillgång och skuld redovisas, med tillhörande
redovisning av kostnader för avskrivningar och ränta, till skillnad mot idag då leasingavgifterna periodiseras linjärt som leasingkostnad. Koncernen kommer som operationell
leasetagare att påverkas av införandet av IFRS 16. En genomlysning av de avtal som kan
tänkas påverkas av implementeringen av standarden har påbörjats men det är för tidigt att
redovisa några slutsatser. De upplysningar som lämnas i not 10 om operationella leasingavtal ger en indikation på typen och omfattningen av de avtal som existerar för närvarande.
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2.2 koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har
rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med
ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna
tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och
de aktier som emitterats av koncernen.
Transaktioner som skall elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster
eller förluster, som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag,
elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

2.3 S egmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering
som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrgruppen som
fattar strategiska beslut. Bedömning är att koncernens verksamhet består av ett segment.
2.4 utländska valutor
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen
är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor, som är
moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser
som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster
och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning
av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i
resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och
-förluster redovisas i posten övriga ränteintäkter/kostnader i resultaträkningen.

s.35

2.5 immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Balanserade utvecklingsutgifter avser vidareutveckling av bolagets slagenhet och verktyghus
framför allt för att anpassas till mer automatiserad produktion och aktiveras i bolaget som
immateriella tillgångar då de förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Balanserade
utvecklingsutgifter skrivs av linjärt, från och med färdigställandetidpunkten, över den förväntade nyttjandeperioden. Avskrivningstiden för dessa aktiverade kostnader bedöms uppgå till
5 till 10 år. De balanserade utvecklingsutgifterna syftar enligt ovan till att optimera bolagets
hela tillverkningsprocess för flödesplattor. Förbättringen bedöms även på sikt kunna användas för tillverkning av andra produkter än flödesplattor.
Patent
Patent som upparbetats redovisas till anskaffningsvärden om de anses kunna generera
troliga framtida ekonomiska fördelar. Direkt hänförbara utgifter för patent som balanseras, innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader samt inköpta tjänster. Patent redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt
då patentet beviljats. Patent har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av och nedskrivningar. Avskrivning på patent görs
linjärt utifrån patentets nyttjandeperiod, normalt högst 5 år.

2.6 materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen
tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde
för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde, Följande avskrivningstider tillämpas
• maskiner 8–15 år
• inventarier, installationer och utrustning 3–8 år
2.7 nedskrivning av icke - finansiella tillgångar
Tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas

C E L L I M PAC T		

s.36

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 17 				

tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

2.8 finansiella tillgångar
Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: lånefordringar och
kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången
förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det
första redovisningstillfället.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har
fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De
ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens
lånefordringar och kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra fordringar samt
Likvida medel i balansräkningen.
Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen - det datum då
koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Lånefordringar och kundfordringar
redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen om skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden
(exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella
tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning.

2.9 kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i
den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under
normal verksamhetscykel om denna är längre), klassificeras de som omsättningstillgångar.
Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar. Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
2.10 likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa,
banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.

2.11 aktiekapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier eller optioner,
redovisas som ett avdrag från emissionslikviden i övrigt tillskjutet kapital under koncernen
eget kapital.
2.12 leverantörsskulder och upplåning
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga
skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om
denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Upplåning avser lån till kreditinstitut och redovisas till verkligt värde med avdrag från
transaktionskostnader vid upplåningstidpunkten, därefter till upplupet anskaffnings
värde. Upplåningen fördelas mellan lång och kortfristig del där kortfristig del avser den
del som amorteras ett år från balansdagen.
Leverantörsskulder och lån till kreditinstitut redovisas inledningsvis till verkligt värde
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.13 aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultat
räkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i
eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är
beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag
är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de
yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är
föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen
ska betalas till skattemyndigheten. Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan
utnyttjas. Värdet på förlustavdrag tas upp i balansräkningen först då det är sannolikt att dessa
kan komma att utnyttjas mot framtida vinster inom en överskådlig framtid.
2.14 ersättningar till anställda
Koncernföretagen har olika planer för ersättningar efter avslutad anställning, inklusive
förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner samt sjukvårdsförmåner efter
avslutad anställning.
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(a) Pensionsförpliktelser
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för
ålders- och familjepension genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet
för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras
genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2017 har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna
redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och
kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd
plan. Pensions-planen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför
som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad
pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 247 716 kronor (252 528).
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i
procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva
konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder
vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att
införa premiereduktioner. Vid utgången av 2017 uppgick Alectas överskott i form av den
kollektiva konsolideringsnivån till 154 procent (149).

landegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett
uppdrag redovisas omgående som kostnad.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett
utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller
förbrukas. Upparbetade intäkter redovisas som upparbetade men ej fakturerade intäkter i balansräkningen.

(b) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning kostnadsförs då förpliktelser att betala ersättning uppstår.

2.18 nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

2.15 intäktsredovisning
Varor
Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas,
och motsvarar de belopp som erhålls för sålda varor efter avdrag för rabatter, returer
och mervärdesskatt. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla
företaget och särskilda kriterier har uppfyllts. Koncernen grundar sina bedömningar av
returer på historiska utfall och beaktar då typ av kund, typ av transaktion och speciella
omständigheter i varje enskilt fall.
Tjänster
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga
till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets
färdigs tällandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigstäl-

2.16 ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på
en fordran i kategorin lånefordringar och kundfordringar har gått ner, minskar koncernen
det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida
kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och
fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig effektiv ränta.
2.17 leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av lease
givaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden
(efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 3. Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och RFR2,
(Redovisning för juridiska personer), vilket innebär att moderbolaget följer koncernens
redovisningsprinciper i allt väsentligt. Aktier i dotterbolag redovisas i moderbolaget
enligt anskaffningsvärdemetoden. Det bokförda värdet prövas fortlöpande mot dotterbolagens koncernmässiga egna kapital.
I de fall bokfört värde understiger dotterbolagens koncernmässiga värde sker nedskrivning som belastar resultaträkningen. I de fall en tidigare nedskrivning inte längre är
motiverad sker återföring av denna.
I moderbolaget rubriceras eget kapital i enlighet med Årsredovisningslagens regler
med uppdelning i bundet och fritt eget kapital.

Not 4. Bedömningar och antaganden
Upprättande av Cell Impact ABs konsoliderade bokslut kräver att ett antal uppskattningar och antaganden görs, vilka kan påverka värdet på rapporterade tillgångar,
skulder och avsättningar vid tidpunkten för bokslutet. Däröver påverkas också det
rapporterade värdet på försäljning och kostnader under de presenterade perioderna.
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållanden. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.
Värdering av uppskjuten skattefordran
Vid värderingen av förlustavdragen har bedömningen gjorts att ingen uppskjuten skattefordran ska redovisas hänförlig till dessa förlustavdrag. Se not 15.
Fortsatt drift
I syfte att tillvarata de kommersiella möjligheter som skapas i och med den starka
förväntade expansionen på bränslecellsmarknaden beslöt styrelsen att genomföra en
riktad emission och företrädesemission den 26 januari 2018 om sammanlagt cirka 47,5
mkt efter emissionskostnader. I den riktade emissionen om cirka 5 mkr erhåller investerarna sina aktier efter den 26 februari 2018 som är avstämningsdagen för företrädesemissionen beskriven nedan. Teckningsperioden för företrädesemissionen äger rum 1
till 15 mars 2018. Emissionslikviden ska användas för att tillse en framgångsrik övergång
från testorder och småserietillverkning till kommersiella avtal och volymproduktion.

In linje med ovan är fokus i verksamheten att optimera bolagets intäktsgenerering
och på sikt skapa en löpande intäktsström. Viktiga delar i detta arbete är att effektivisera slutförandet och leveransen av redan tecknande order och på lite längre sikt
generera större volymorder via bolagets nuvarande samarbeten med kunder på såväl
bränslecells-marknaden som på de traditionella tillverkningsmarknaderna. Bolaget gör
bedömning att den kommande investeringen i ökad och förbättrad produktionskapacitet ökar förmågan att svara upp mot kunders förfrågningar och därmed även öka
intäktsgenereringen.

Not 5. Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, även om de är förhållandevis små då omsättningen är begränsad och koncernen inte har några signifikanta
räntebärande skulder. I korthet kan dock riskerna sammanfattas enligt följande:
Kredit- och motpartsrisker
Koncernen strävar efter att sprida kreditriskerna och övervakar att försäljning sker till
kunder med lämplig kreditbakgrund. De flesta av kunderna som koncernen arbetar med
är dock betydligt större och kreditstarkare än koncernen varför denna risk bedöms som
låg. Koncernen har förutom i fallet med Suzhou China Hydrogen beskriven ovan endast
haft begränsade kreditförluster.
Ränterisker
Koncernens resultat och kassaflöde från rörelsen är i begränsad omfattning i allt väsentligt
oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. En förändring av räntenivån
med 1 %-enhet på befintlig upplåning innebär en kostnadsexponering på cirka 40 tkr.
Likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas regelbundet av Cell Impact och prognoserna följs noga
upp för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i
den löpande verksamheten. Cell Impact beslöt i slutet av januari 2018 att genomföra en
riktad emission och företrädesemission som tillsammans beräknas tillföra Bolaget cirka
47,5 mkr efter emissionskostnader, under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas under dess teckningsperiod 1 till 15 mars 2018. I den riktade emissionen om cirka 5
mkr erhåller investerarna sina aktier efter den 26 februari 2018 som är avstämningsdagen
för företrädesemissionen medan den pågående företrädesemissionen är säkerställd till
cirka 85 procent via teckningsförbindelser och garantiavtal.
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Till följd av dessa kapitalinjektioner och att affärsläget rent allmänt ser ljusare ut än tidigare
år bedömer Cell Impact att bolaget med marginal kommer ha likvida medel för att driva
bolaget vidare under kommande räkenskapsår. Det finns inga banklån med covenantsavtal
att ta hänsyn till. Bolagets enda lån är ett lån om 4 mkr till Almi som beviljades 22 oktober
2015. Lånet var amorteringsfritt i 18 månader och återbetalas under 48 månader från och
med juli 2017.

Not 6. Intäkternas fördelning

Valutakursrisk
Den största delen av koncernens intäkter kommer från utländska kunder men den största
delen av kostnadsmassan är i svenska kronor, varför resultatet exponeras för valutarisk.
Då omfattningen av koncernens intäkter och kostnader fortfarande är begränsad så sker
ingen terminsäkring av valutaflödena.

Varor

Utdelningspolicy och övrig information
Cell Impact har inte lagt fast någon utdelningspolicy. Cell Impacts styrelse har för avsikt att
låta bolaget innehålla eventuella vinstmedel för att finansiera framtida tillväxt och drift av
verksamheten och förutser således inte att några kontanta utdelningar kommer att göras
under den närmaste framtiden. Då bolaget fortfarande är i en kommersialiseringsfas och inte
skapat en varaktig intäktsström är huvudfokus i den finansiella styrningen av verksamheten
att bolaget har tillräckligt med kapital och likvida medel för att säkerställa driften framåt.
Som ovan beskrevs beslöt Bolaget att genomföra en riktad emission och företrädesemission
i slutet av januari 2018 som tillsammans beräknas tillföra bolaget cirka 47,5 mkr efter emissionskostnader, under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas under dess teckningsperiod 1 till 15 mars 2018. Ett viktigt nyckeltal för verksamheten i relation till detta är att
ha en tillfredställande soliditet som bolaget dock inte har satt upp något mål för ännu.

Koncernen
Kronor

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

876 640

813 159

876 640

813 159

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Tjänster

659 601

1 012 587

659 601

1 012 587

Summa

1 536 241

1 825 746

1 536 241

1 825 746

174 423

44 740

174 423

44 740

25 004

5 502

25 004

5 502

199 427

50 242

199 427

50 242

I övriga rörelseintäkter ingår:
Kursvinst
Övriga intäkter
Summa

Not 7.	Nettoomsättningens fördelning på
geografiska marknader
Koncernen
Kronor

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Sverige

199 750

–

199 750

–

Övriga Europa

180 838

586 574

180 838

586 574

21 314

228 337

21 314

228 337

1 134 339

1 010 835

1 134 339

1 010 835

1 536 241

1 825 746

1 536 241

1 825 746

81 480

527 089

81 480

527 089

Kund B

–

1 010 835

–

1 010 835

Kund C

1 189 739

–

1 189 739

–

Nettoomsättningen fördelar sig på
geografiska marknader enligt följande:

Nordamerika
Asien
Summa
Intäkter från större kunder
Kund A
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Not 8. Personal
Koncernen
Kronor

2017

Moderbolaget
2016

2017

Koncernen
2016

Medelantalet anställda
Kvinnor

1

1

1

1

Män

8

6

8

6

Totalt

9

7

9

7

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader:
Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören

1 215 595

985 070

1 215 595

985 070

Löner och ersättningar till övriga
anställda

3 442 359

2 299 681

3 442 359

2 299 681

4 657 954

3 284 751

4 657 954

3 284 751

1 479 625

1 197 874

1 479 625

1 197 874

622 003

139 132

622 003

139 132

Totalt
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga
anställda
Totalt

444 317

306 105

444 317

306 105

7 203 899

4 927 862

7 203 899

4 927 862

Kronor

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Kvinnor

1

1

1

1

Män

3

3

3

3

Totalt

4

4

4

4

Män

1

1

1

1

Totalt

5

5

5

5

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare:
Antal styrelseledamöter
på balansdagen

Antal verkställande direktörer och
andra befattningshavare
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Ersättningar (tkr) till styrelseledamöter och andra befattningshavare
Namn

Befattning

Ledamot
under tiden

Arvode
Pension
Förmån
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Tove Langlet

Ordförande

1 jan- 31 dec1

115

46

0

0

0

0

Jan Rynning

Ordförande

1 jan – 28 feb

22

99

0

0

0

0

Jan Alvén

Styrelseledamot

1 jan - 31 dec

21

46

0

0

0

0

Tord Andersson

Styrelseledamot

1 jan - 31 dec

62

29

0

0

0

0

Thomas
Carlström

Styrelseledamot

11 maj – 31 dec

41

–

0

0

0

0

Kjell Östergren

Styrelseledamot

1 jan- 31 dec

62

46

0

0

0

0

Pär Teike

Verkställande
direktör

11 sept– 31 dec

360

–

164

–

5

–

Mats Wallin

Vice vd

1 jan– 31 dec 2

810

818

283

139

4

0

1) Styrelseordförande 1 mars till 31 december 2017
2) Verkställande direktör 1 januari till 10 september 2017, bonus om 242 tkr är ej inkluderat i arvode för 2017.

Bonus och avgångsvederlag
För år 2017 har vd möjlighet att erhålla bonus om maximalt sex månadslöner justerad till
anställningsperioden under räkenskapsåret. Utbetalning av bonus beslutas diskretionärt av
bolagets styrelse. Bolagets tidigare vd, Mats Wallin, erhöll bonus under 2017 då han var vd
om 242 494 kr som avsåg räkenskapsåren 2015 och 2016. Inga bonusar (”rörligt arvode”)
finns till andra befattningshavare, förutom vd.
Ingen av bolagets anställda förutom vd har rätt till avgångsvederlag. Om bolaget
säger upp vd på grund av annat skäl än att vd grovt åsidosatt sina åligganden har vd rätt
till avgångsvederlag motsvarande totalt sex grundlöner (månadslöner) som betalas ut
under sex månader. Avgångsvederlag ska dock inte utgå vid pension. Vd är bunden av en
konkurrensklausul som gäller under 12 månader efter anställningens upphörande. I det
fall bolaget åberopar konkurrensklausulen ska vd ersättas under 12-månadsperioden med
maximalt 60 procent av tidigare månadsinkomst (under den period som åberopas). Ersättning ska dock inte utgå under tid avgångsvederlag utgår.

s . 41

Närstående transaktioner
Årsstämman 2016 beslutade att ordförande och styrelseledamöter har rätt att uppbära
ersättning om 7 000 kronor per full arbetsdag (9 202 kronor inklusive sociala avgifter vid
fakturering av arvode från eget bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattar sedvanligt styrelsearbete. Tove Langlet har via sitt bolag Nordell & Partners AB erhållit arvode om
43 (122) tkr framför allt för arbete i samband med rekrytering av bolagets nya vd.
Jan Alven, styrelseledamot till och med 11 maj 2017, är storägare och styrelseordförande
i Industrihydralik Sweden AB som har levererat tjänster och produkter till Cell Impacts nya
produktionslina motsvarande 25 (354) tkr under 2017.
Håkan Wallin arbetar sedan 1 april 2016 som CFO på konsultbasis genom det egna bolaget HWA Advisory & Capital AB. Konsultuppdraget omfattar två arbetsdagar i veckan och
arvode utgår med 7 000 kronor per full arbetsdag. Arvodet för 2017 uppgår till 1 187 tkr.
Mats Svanberg arbetar sedan 1 november som Business Controller genom det egna bolaget Mats Svanberg AB och arvodet utgår med 5 000 kr per full arbetsdag. Arvodet för 2017
uppgår till 85 tkr.
Achim Zeiss arbetar sedan december 2017 som konsult via det egna bolaget AZ
Consulting och är sedan januari 2018 utsedd till Area Manager Europa. Arvodet för 2017
uppgår till 41 tkr.
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Not 11 . Inventarier, verktyg och installationer

Not 9. Ersättning till revisorerna		
Koncernen
Kronor

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Övriga tjänster
Summa

117 800

102 750

117 800

102 750

90 400

30 770

90 400

30 770

208 200

133 520

208 200

133 520

Koncernen

Leasingkostnader

2017

2016

2017

2016

945 907

801 596

945 907

801 596

952 000

827 000

952 000

827 000

1 784 000

2 213 000

1 784 000

2 213 000

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal
fördelar sig enligt följande:
Förfaller till betalning inom ett år:
Förfaller till betalning senare än men
inom fem år:

2016

2017

2016

821 552

313 970

821 552

313 970

338 872

507 582

338 872

507 582

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 160 424

821 552

1 160 424

821 552

Ingående avskrivningar

- 190 858

- 65 484

- 190 858

- 65 484

Årets förändringar
Inköp

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Moderbolaget

En övervägande del av operationella leasingavtal avser hyra för lokaler där bolagets
verksamhet bedrivs och där betalningar som förfaller till betalning inom fem år uppgår
till 1 461 tkr.

Moderbolaget

2017

Avskrivningar

Not 10. Operationella leasingavtal
Kronor

Kronor
Ingående anskaffningsvärden

PwC
Revisionsuppdraget
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Utgående redovisat värde

- 185 043

- 125 374

- 185 043

- 125 374

- 375 901

- 190 858

- 375 901

- 190 858

784 523

630 694

784 523

630 694
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Not 12. Immateriella tillgångar
BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER

PATENT

Koncernen
Kronor

Moderbolaget

Koncernen

2017

2016

2017

2016

1 687 791

202 716

1 687 791

202 716

5 720 552

1 485 075

5 720 552

1 485 075

7 408 343

1 687 791

7 408 343

1 687 791

–

–

–

–

Avskrivningar

- 41 231

–

- 41 231

–

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-41 231

–

-41 231

–

7 367 112

1 687 791

7 367 112

1 687 791

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Inköp
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Utgående redovisat värde

Kronor
Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

272 808

98 520

272 808

98 520

38 528

174 288

38 528

174 288

311 336

272 808

311 336

272 808

Årets förändringar
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Avskrivningar

Cell Impacts balanserade utvecklingskostnader avser vidareutveckling av bolagets slag
enhet och verktyghus framför allt för att anpassas dessa till mer automatiserad produktion
samt utveckling av en egen mönsterdesign för en egenutvecklad flödesplatta.

-60 007

–

-60 007

–

Utgående ackumulerade avskrivningar

-60 007

–

-60 007

–

Utgående redovisat värde

251 329

272 808

251 329

272 808

Inköp av patentkostnader avser tillägg till befintligt patentskydd.
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Not 13. Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
Kronor
Ingående anskaffningsvärden

Not 15. Skatt på årets resultat
Kronor

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

12 818 342

12 606 772

12 818 342

12 606 772

1 594 745

211 570

1 594 745

211 570

Årets förändringar
Inköp
Omklassificeringar

5 268 517

–

5 268 517

–

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

19 681 604

12 818 342

19 681 604

12 818 342

Ingående avskrivningar

- 11 875 294

- 11 518 376

- 11 875 294

- 11 518 376

- 874 724

- 356 918

- 874 724

- 356 918

- 12 750 018

- 11 875 294

- 12 750 018

- 11 875 294

6 931 586

943 048

6 931 586

943 048

Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2017

2016

Aktuell skatt för året

0

0

Uppskjuten skatt avseende ej värderat underskottsavdrag

0

0

Summa

0

0

- 18 259 701

- 8 572 984

4 017 134

1 886 056

–

214

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från
det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning
av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade
företagen enligt följande:
Skillnad mellan moderbolagets skattekostnad
Resultat före skatt
Skatt beräknad enligt aktuell skattesats (22%)
Skatt avseende ej skattepliktiga intäkter
Skatt avseende ej avdragsgilla kostnader
Förändring ej värderat underskottsavdrag
Årets skattekostnad

Not 14. Pågående nyanläggningar
Koncernen
Kronor
Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

5 268 517

–

5 268 517

–

Årets förändringar
Inköp

3 375 543

5 268 517

3 375 543

5 268 517

Omklassificeringar

- 5 268 517

–

- 5 268 517

–

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 375 543

5 268 517

3 375 543

5 268 517

Pågående nyanläggningar avser inköp för automatisering av bolagets produktionslina och
integrering av lasersvetsnings- och läcktestsutrustning i produktionslinan.

-11 587

- 8 853

- 4 005 547

- 1 877 417

0

0

Moderbolagets underskottsavdrag uppgår till cirka 49 (45) Mkr. Koncernens skattemässiga underskott har inte värderats då verksamheten fortsatt är under uppbyggnad
och framtida resultatutveckling som en konsekvens härav är behäftad med osäkerhet. Då
dessa underskottsavdrag är hänförliga till svenska legala enheter finns ingen förfallotidpunkt för underskottsavdragen.

Not 16. Finansiella tillgångar och skulder
Samtliga finansiella tillgångar är kundfordringar och samtliga finansiella skulder är leverantörsskulder, övriga skulder och låneskulder. Upplåning avser lån till Almi och redo
visas i not 20.
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Not 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Kronor
Förutbetalda hyror

2017

Not 19. Nyemission							
Antal

Moderbolaget
2016

2017

2016

163 819

147 092

163 819

147 092

Förutbetalda leasingkostnader

–

14 401

–

14 401

Övriga förutbetalda kostnader

118 621

181 606

118 621

181 606

282 440

343 099

282 440

343 099

Summa
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Not 18. Resultat per aktie
Antal/kronor

2017

2016

Vägt antal aktier före utspädning

13 747 278

9 327 616

Vägt antal aktier efter utspädning

13 747 278

9 327 616

Aktier vid årets utgång

13 747 278

13 747 278

-18 291 911

-8 584 261

Resultat för moderbolagets aktieägare per aktie före utspädning

- 1,33

- 0,93

Resultat för moderbolagets aktieägare per aktie efter utspädning

- 1,33

- 0,93

Årets resultat

Årets resultat är i sin helhet hänförlig till moderbolagets aktieägare. För ytterligare
information avseende aktier och aktiekapitalet hänvisas till avsnittet Cell Impact-aktien
på sidorna17–19.

Aktier vid årets början

2017

2016

13 747 278

8 638 852

Registrering av riktad nyemission genomförd 2015

–

526 000

Registrering av företrädesnyemission genomförd 2016

–

4 582 426

13 747 278

13 747 278

Aktier vid årets slut

Under början av 2016 registrerades en nyemission på 6 575 000 kronor som genomfördes
strax före årsskiftet 2015. Totalt emitterades då 526 000 stycken nya B-aktier. Under slutet
av 2016 genomfördes ytterligare en nyemission på 50 406 686 kronor. Totalt emitterades
72 600 stycken nya A-aktier, varför det nya antalet A-aktier är 217 800 stycken och
4 509 826 stycken nya B-aktier, varför det nya antalet B-aktier är 13 529 478 stycken. Totalt
efter genomförda nyemissioner finns således 13 747 278 stycken aktier.
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Not 20. Upplåning

Not 22. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Kronor
Den del av långfristiga skulder som
förfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen

2017

Moderbolaget
2016

2017

Koncernen
2016

0

0

0

0

- 3 428 570

- 4 000 000

- 3 428 570

- 4 000 000

−

−

- 441 415

- 406 415

Summa

- 3 428 570

- 4 000 000

- 3 869 985

- 4 406 415

Verkligt värde

- 3 428 570

- 4 000 000

- 3 869 985

- 4 406 415

Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
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Skulder till kreditinstitut avser ett beviljat lån per den 22 oktober 2015 från Almi Företagspartner Mälardalen AB (”Almi”). Lånet löper med en ränta under 60 månader med 4,60
procent. Lånet är amorteringsfritt under de första 18 månaderna och amorteras månadsvis
sedan juli 2017 med cirka 95 000 kronor per månad. Bolaget har rätt att i förtid helt eller
delvis återbetala lånet mot en lösenavgift. Som säkerhet i det fall bolaget inte uppfyller
sina förpliktelser och åtagande om betalningar gentemot Almi har bolaget pantsatt en
företagsinteckning om 4 mkr inom 4 mkr i bolagets egendom. Se även not 23 nedan.
Det verkliga värdet för upplåningen har beräknats genom användning av kassaflöden
diskonterade till en aktuell låneränta. För koncernens upplåning, motsvaras det redovisade
värdet på upplåningen dess verkliga värde eftersom räntan på denna upplåning är i paritet
med aktuella marknadsräntor.

Not 21. Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Ingen försäljning har skett till koncernföretag och inga inköp har skett från koncernföretag
under 2016 och 2017.

Kronor

2017

Moderbolaget
2016

2017

2016

Upplupen semesterlön

449 440

316 512

449 440

316 512

Upplupna sociala avgifter

350 927

234 071

350 927

234 071

Upplupen löneskatt

258 689

106 615

258 689

106 615

Garantiprovision, nyemission

–

200 000

–

200 000

Bokslut och revision

106 000

82 000

106 000

82 000

Övriga förutbetalda kostnader

407 873

556 407

394 443

543 207

1 572 929

1 495 605

1 559 499

1 482 405

Summa

Not 23. Ställda säkerheter
Koncernen
Kronor

2017

Moderbolaget
2016

2017

2016

För egna avsättningar
och skulder
Företagsinteckningar
Summa

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Företagsinteckningar som har ställts som säkerhet avser lån till Almi. Se vidare not 20.
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Not 24. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
Kronor
Avskrivningar
Summa
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2017

Not 27. Övriga kortfristiga fordringar

Moderbolaget
2016

Koncernen

2017

2016

1 161 715

482 364

1 161 715

482 364

1 161 715

482 364

1 161 715

482 364

Kronor
Tecknat ej inbetalt aktiekapital
Övriga poster
Summa

Not 25. Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Finshyttan Hydro Power AB
(org.nr: 556703-5752, Säte: Filipstad)

Kapitalandel %

Rösträtts- Antal
Bokfört
andel % aktier värde 2017

100

100 10 000

Bokfört
värde 2016

72 000

37 000

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

550 050

671 181

550 050

671 181

57 708

56 222

50 000

50 000

607 758

727 403

600 050

721 181

Not 28. Likvida medel
Koncernen
Kronor
Kassa och bank

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

9 763 980

41 944 570

9 690 787

41 837 798

Under 2017 har moderbolaget tillskjutet 35 tkr i aktieägartillskott till Finshyttan Hydro
Power AB.

Not 29. Vinstdisposition

Not 26. Kundfordringar
Koncernen
Kronor
Kundfordringar, brutto

Kronor

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

2 241 451

135 979

2 241 451

135 979

Kundfordringar som förfaller
inom 1 månad

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Åldersanalys
Förfallna och nedskrivna
kundfordringar

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:
60 486 976
- 28 331 447
- 18 259 701
13 895 828

2 148 852

135 979

2 148 852

135 979

92 599

–

92 599

–

Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel disponeras
så att i ny räkning överförs:

13 895 828
13 895 828
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Not 30. Händelser efter balansdagen
• I början av januari 2018 fick Cell Impact AB (publ) en beställning värd SEK 200 tkr på
produktion och leverans av Cell Impacts egendesignade bipolära flödesplattor till det
kinesiska forskningsbolaget State Power Investment Corporation Hydrogen Energy
Development Co. Ltd (SPICHE). Leverans är planerad till andra kvartalet 2018.
• I mitten av februari 2018 blev Cell Impact AB (publ) utvald som utvecklingspartner till
ett ledande nordamerikanskt utvecklings- och tillverkningsföretag av bränsleceller.
Projektets inledande fas värderas till 850 tkr och planeras vara färdigställd under andra
kvartalet 2018.
• I slutet av februari 2018 erhölls en order värd cirka 80.000 kronor från Kunshan Innovation
Institute of Nanjing University. Ordern omfattar flödesplattor till vätgasdrivna bränsleceller och är en provorder inom ramen för deras utvecklingsprogram.

s.4 8
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Försäkran
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och
verkställande direktören den 8 mars 2018 för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana som de har
antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild
av moderföretagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande bild över
utvecklingen av koncernens och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas bolagsstämman den
12 april 2018.

Karlskoga 8 mars 2018

Pär Teike
Verkställande direktör

Tove Langlet
Styrelseordförande

Thomas Carlström
Styrelseledamot

Tord Andersson
Styrelseledamot

Kjell Östergren
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 8 mars 2018.
PricewaterhouseCoopers AB

Gert-Ove Levinsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655

rapport om årsredovisningen och koncern r edovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Cell Impact
AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
22–49 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS),
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–21 respektive 52. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informa-

tionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen
och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncern
redovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/
showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del
av revisionsberättelsen.
rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Cell Impact AB (publ)
för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•	företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
•	på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Örebro den 8 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Gert-Ove Levinsson
Auktoriserad revisor
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Cell Impact AB (publ)

Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga
Telefon: 0586 574 50
info@cellimpact.com
cellimpact.se

Certified Advisor

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
Telefon: 08-463 80 00

Revisor

PwC Sweden
Fabriksgatan 47
Box 89
701 41 Örebro
Telefon: 010-213 18 00

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
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Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm
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