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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisningen är upprättad i KSEK. 

Information om verksamheten 
Fluicell är ett innovativt Göteborgsbaserat teknikbolag som grundades 2012 som en spin-off från Chalmers tekniska högskola. Bolaget 
har kommersialiserat en patentskyddad produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framförallt 
läkemedelsutveckling. 

Fluicell har genomfört omfattande satsningar på att utveckla bolaget från att vara ett lokalt enproduktsföretag med direktförsäljning 
till att bli ett bolag med en bred produktportfölj som via ledande distributörer riktar sig till en global marknad. Bolagets produkter 
inriktas mot  life  science-sektorn och de primära kunderna är akademiska, forskningslaboratorier, läkemedels- och biotechbolag. 
Intäktsmodellen består av såväl engångsintäkter från produktförsäljning som löpande intäkter i form av förbruknings- och 
leasingartiklar. 

Fluicell bedriver försäljning av forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow®  Resolve  som används för att studera, analysera och 
bearbeta enstaka celler vilket möjliggör effektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. Bolaget utvecklar dessutom en 
högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® . Biopixlar® kommer att marknadslanseras under 
2019. 

Fluicells produkter återfinns sedan tidigare hos några av världens främsta universitet och forskningsinstitut som Karolinska Institutet, 
Oxford University, The  Food  and  Drugs  Administration (US  FDA),  National  Institutes  of  Health  (US NIH) samt globala 
läkemedelsbolag som till exempel Novartis,  Genentech  och  Orion  Pharma. 

Bolaget har ett omfattande T-skydd och förfogar över fjorton godkända patent (Bolaget äger fyra av dessa och har rätt att använda 
ytterligare tio) och flera patentansökningar, vilka är indelade i fem produktfamiljer. 
Företagets säte är i Göteborg 

Flerårsjämförelse* 

2018 2017 2016 2014/2015 2013/2014 
Nettoomsättning 1 226 1 052 2 635 1 416 140 
Res. efter finansiella poster -14 700 -7 470 -4 950 -3 783 -1 647 
Res. i % av nettoomsättningen -1199,02 -710,07 -187,85 -267,22 -1174,09 
Balansomslutning 25 973 11 535 2 775 1 706 1 683 
Soliditet (%) 89,98 83,06 66,32 40,66 70,53 
Avkastning på eget kapital (%) -89,21 -130,78 -390,69 -402,32 -277,45 
Avkastning på totalt kapital (%) -78,37 -103,92 -219,74 -220,11 -193,49 
Kassalikviditet (%) 888,61 509,77 239,15 127,68 488,81 

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

Största ägarna i aktieboken - per 2018-12-31 är: 

Namn Kapital i % Röster i % 
Quiq Distribution  Holding  AB 7,07 7,07 
Carljohan Lagervall AB 5,72 5,72 
ALMI  Invest  Västsverige AB 5,48 5,48 
Almi  Invest  AB 4,02 4,02 
Övriga aktieägare 74,00 74,00 
Totalt kapital 100,00 100,00 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• I januari tecknade vi tre Dynaflow®-leasingavtal med  Genentech  i USA. Avtalen startar den 1 april, 11 april och 26 oktober. Varje 
leasingavtal förnyas i upp till tre år med årliga betalningar i avvaktan på årlig förlängning. 
• Under januari månad genomfördes aktieteckning av teckningsoptioner genom optionsprogrammet 2015/2017 om totalt 97 500 
aktier. Aktieteckningen tillförde bolaget 975 000 kronor till eget kapital 
• Tecknandet av ett Dynaflow®-leasingavtal med Bionomics i Australien i januari, startdatum den 1 februari. Avtalet varar i fyra år, 
med årliga betalningar. 
• I mars säljs ett kustomsystem för en-cells studier, Laser  Heater  för temperaturkontroll av BioPen®-enheten som används av  Oblique 
Therapeutics  AB i samarbete med Karolinska Institutet. 
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• Den 18 april blev Fluicell ett publikt bolag listat på  Nasdaq First  North. 
• I samband med ansökan om listning på  Nasdaq First  North genomförde Bolaget en nyemission med möjlighet för allmänheten att 
teckna aktier i bolaget. Erbjudandet innefattade en nyemission av 2 180 000 aktier och tillförde bolaget 32,7 MSEK före 
emissionskostnader. 
• I slutet av april introducerades den nya produkten BioPen@  Flex,  på kunders begäran. Produkten är exklusivt utvecklad för 
experiment där upprätta mikroskop används och nära fördubblar den adresserbara marknaden för BioPen0. 
• Försäljningar i april inkluderade Dynaflow@-chiputhyrning till  Genentech  och BioPen@ tippar till Universitet i Oslo, Norge. 
• Ett nytt utvecklingssamarbete annonserades i slutet av maj, mellan Fluicell och Science  Mosaic  för att utveckla Biopixlar@ till en 
komplett bioprinting-plattform. Science  Mosaic  är ett Estlandbaserat företag som specialiserar sig inom instrumentation och 
mjukvaruutveckling. 
• Majs försäljning inlduderade uthyrning av Dynaflow@  Gold  till Gedeon Richter och BioPen@ tippar till Scientifica. 
• Tidigt i juni meddelade Bolaget ett nytt distributionsavtal med New Bio  Technology  Ltd. rörande exklusiv distribution av 
BioPen@-system i Israel, vilket öppnar upp en ny geografisk marknad. 
• Försäljningar i juni inkluderade ett BioPen@ system till en aktör i Kina, samt ett Dynaflow@  chip,  en  joystick  för Dynaflow@ 
System och ett uppgraderat BioPen@ System till Karolinska Institutet. 
• I slutet av juli skickade Bolaget in en internationell  PCT  patentansökan för Biopixlar. 
• Den 29 augusti släpptes Biopixlars produktdesign, vilket markerade en viktig milstolpe i utvecklingen Bolagets innovativa 
bioprinterplattform Biopixlar0. 
• Försäljningen i augusti inkluderade Dynaflow@  Chip-uthyrning till  Genentech  i USA och Dynaflow?  Chip  till  NMI  
Technologietransfer GmbH i Tyskland. 
• Bolagets patent EP3023151, med titeln  "Method  for  generating  a  localized  fluid  flow circulation zone  and  corresponding pipette",  
blev beviljat. Beslutet publicerades den 7 november 2018 i European Bulletin No. 18/45 och kommer att gälla i Schweiz, Tyskland, 
Danmark, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Sverige. 
• I oktober såldes ett Dynaflow@-chip till Oxfords universitet, Storbritannien. 
• Den 15 november förnyades ett Dynaflow@  Resolve Gold Resolve-avtal med  Orion  Pharma. 
• Den 16 november signerades ett nytt distributörsavtal med Scientifica vilket möjliggör för Fluicell att bedriva direktförsäljning i 
Storbritannien, Irland, USA och Kanada. Scientifica kvarstår som den exklusiva distributören. 
• Den 13 november lanserades en ny version av Biopen?-mjukvaran. 
• Fluicell meddelar den 19 november att nya applikationsdata har producerats med hjälp av Biopixlar@. Applikationsdatan presenteras 
vid  "2nd Annual Drug Development  Summit  Industrial Conference",  vilken hölls den 27-29 november i Boston, USA. 

Marknadsuppskattning och förväntad framtida utveckling 
Fluicell marknadsför två produkter, BioPen@ och Dynaflow0  Resolve  forskningsverktyg, som gör det möjligt för forskare att studera, 
manipulera och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på detaljnivå. Förutom dessa två produkter utvecklar företaget en bioprinter, 
Biopixlar@ , som kan skriva ut vävnad i både 2D och 3D med hög upplösning, ner till individuella celler. Fluicells produkter riktar 
sig till relativt nya marknader, som förväntas öka kraftigt under de närmaste åren. 

I dagsläget har BioPen@ i huvudsak akademiska kunder och Dynaflow@  Resolve  har främst industriella kunder. Fluicell kommer 
fortsatt att aktivt marknadsföra båda produkterna mot både universitet och läkemedelsföretag. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
De produkter som Fluicell säljer inom läkemedelsscreening, cellbiologi och farmakologi utgör högteknologiska forskningsverktyg för 
medicin- och biologiforskning. Utveckling av forskningsverktyg med hög innovationsgrad är förenat med hög risk. Den forskning och 
utveckling som krävs för att en produkt med hög innovationsgrad ska nå framgång är förenad med risker såsom att 
produktutvecklingen försenas och/eller att kostnaderna blir högre än förväntat och/eller att produkten inte får förväntad verkansgrad. 
Sådana faktorer ökar risken för att Bolaget inte erhåller marknadsacceptans vilket kan fördröja eller stoppa fortsatt produktutveckling 
och begränsa eller förhindra kommersialisering av befintliga och kommande produkter vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets framtida verksamhet, ekonomiska ställning och lönsamhet. 

Marknadsrelaterade risker 
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Fluicell säljer får det genomslag på marknaden som styrelsen i dag förväntar 
sig. Försäljningen kan bli lägre och marknadsetableringen kan ta längre tid än vad man idag har anledning att förvänta sig. Fluicell 
avser att minimera denna risk genom att aktivt bearbeta och ha en nära dialog med potentiella och existerande kunder samt att göra 
kontinuerliga uppgraderingar av försäljningsprocessen. 

Fluicell har till dags dato inte upptäckt några likvärdiga tekniker och konkurrenter. Det kan dock inte uteslutas att ny teknik 
introduceras på marknaden eller att befintliga tekniker förbättras markant och på så sätt få en negativ påverkan på Bolagets 
försäljning. 
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Organisatoriska risker 
Fluicell baserar sin framgång på ett begränsat antal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget arbetar med att minska 
beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder. Kritiska handlingar såsom t.ex. konstruktionsunderlag och 
viktiga avtal förvaras på en extern  server.  

Finansiella risker 
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Fluicell når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att 
Fluicell i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier att det i så fall kan 
anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Fluicells 
marknadsvärde. 

Användning av finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 

Möjligheterna till fortsatt drift 
Styrelsen bedömer att bolaget har en ordnad finansiering för att bedriva planerad verksamhet under 2019. 

Förändringar i eget kapital 

Aktiekapital Överkurs 
fond 

Fritt eget 
kapital 

Årets resultat 
resultat 

Summa 
eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2018-01-01 573 27 476 -10 997 -7 470 9 582 
Aktieteckning av teckningsoptioner 10 965 975 
Nyemission 240 32 460 32 700 
Emissionskostnader -5 184 -5 184 
Resultatsdisposition enligt beslut av 
årsstämman -7 470 7 470 0 
Årets resultat -14 700 -14 700 
Belopp vid årets utgång 2018-12-31 823 55 717 -18 467 -14 700 23 373 

Resultatdisposition (kronor) 

Förslag till disposition av bolagets förfogade 
medel 

Till årsstämmans förfogande står 
balanserad förlust -18 466 905 
överkursfond 55 716 408 
årets förlust -14 699 656 

22 549 847 
Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres 22 549 847 

22 549 847  

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 

Rörelsens intäkter m.m. 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 

Not 
2018-01-01 
2018-12-31 

1 226 
0 

2017-01-01 
2017-12-31 

1 052 
24 

1 226 1 076 

Råvaror och förnödenheter -391 -588 
Övriga externa kostnader 2 -7431 -3350 
Personalkostnader 3 -7854 -4485 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -326 -71 
Övriga rörelsekostnader -2 -18 

-16004 -8512 

Rörelseresultat -14778 -7436  

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 80 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -2 -34 

78 -34 

Resultat efter finansiella poster -14 700 -7 470 

Årets resultat -14 700 -7 470 
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 
Not 

2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 5 
rättigheter 446 

446 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 1 391 
Inventarier, verktyg och installationer 7 96 

1 487 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 8 0 

0 

Summa anläggningstillgångar I 933 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 
Råvaror och förnödenheter 936 

936 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 10 
Aktuell skattefordran 19 
Övriga fordringar 412 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 432 

873 

Kassa och bank 
Kassa och bank 22 231 
Summa kassa och bank 22 231 

Summa omsättningstillgångar 24 040 

SUMMA TILLGÅNGAR 25 973 

496 
496  
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BALANSRÄKNING 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Not 

2018-12-31 2017-12-31 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 10 823 573 

823 573  

Fritt eget kapital 
Överkursfond 55 717 27 476 
Balanserat resultat -18 467 -10 997 
Årets resultat -14 700 -7 470 

22 550 9 009 

Summa eget kapital 23 373 9 582  

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 8 0 0 
Summa avsättningar 0 0 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 0 73 
Leverantörsskulder 854 759 
Aktuell skatteskuld 0 19 
Övriga skulder 146 48 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 600 1 054 
Summa kortfristiga skulder 2 600 1 953 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 973 11 535  
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KASSAFLÖDESANALYS 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Erhållen ränta m.m. 
Erlagd ränta 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Not 
2018-01-01 
2018-12-31 

-14 778 
326 
80 
-2 

2017-01-01 
2017-12-31 

-7 436 
71 

0 
-34 

före förändringar av rörelsekapital -14374 -7399  

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -59 -434 
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 737 1 
Minskning(+)/ökning(-) av övriga fordringar 513 -1163 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 95 532 
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 626 632 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12462 -783!  

Investeringsverksamheten 
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m. 5 0 -500 
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 6 -1 557 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 557 -500  

Finansieringsverksamheten 
Årets nyemission 32 700 16 301 
Emissionskostnader -5 184 -1190 
Optionsprogram 0 101 
Aktieteckning av teckningsoptioner 975 0 
Amortering långfristiga lån -74 -147 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 417 15 065 

Förändring av likvida medel 14 398 6 734 
Likvida medel vid årets början 7 833 1 099  

Likvida medel vid årets slut 22 231 7 833 
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter. 

Varuförsäljning 
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade 
med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning. 

Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid levereras. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedslcrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Antal år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar Sår 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

hmnateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Antal år 
Licenser, IP rättigheter, varumärken samt liknande rättigheter 5-10 år 

Aktivering av internt upparbetade bnmateriella anläggningstillgångar 
Kostnadsföringsmodellen 
Alla utgifter som avser framtagande av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs när de 
uppkommer. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör 
eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. 

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra 
icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp. 
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NOTER 

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång 
Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt 
post för post. Företagets värdepappersportfölj utgör en post då företaget utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi 
och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara. 

Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till 
grund för nedskrivningen har förändrats. 

Leasing 
Leasetagare 
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången 
och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid 
leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. 
Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer. 

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans. 

Råvaror samt hel- och halvfabrikat har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och 
beräknat nettoförsäljningsvärde. I anskaffningsvärdet för egentillverkade halv- och helfabrikat har direkta och indirekta 
tillverkningskostnader ökat anskaffningsvärdet. 

Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i 
dotterföretag, filialer, intresseföretag eller  joint venture  om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. 
Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld 
såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller 
temporära skillnader. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

Ersättningar till anställda 
Pensioner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda 
anställda. Företaget har inga legala förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften 
som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs. 
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Aktierelaterade ersättningar 
Varor och tjänster som förvärvas mot ersättning i form av aktierelaterade ersättningar redovisas när varorna eller tjänsterna 
erhålls. 

Reglerade med egetkapitalinstrument 
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor 
eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument. 

Varor och tjänster som förvärvas mot ersättning i form av aktierelaterade ersättningar som regleras med 
egetkapitalinstrument redovisas till varornas eller tjänsternas verkliga värde och ökar eget kapital. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande 
affårshändelsen. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Noter till resultaträkningen 

Not 2 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare 

Leasingavgifter som utgörs av hyrda lokaler och 
hyrd kontorsutrustning har under året uppgått till 

2018 2017 

679 476  

Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal, förfaller 
till betalning enligt följande: 
Inom 1 år 947 24 
Mellan 2 till 5 år 2 329 95 

3 276 119 

Not 3 Personal 2018 2017  

Medelantal anställda 
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 12 6 
varav kvinnor 4 3 
varav män 8 3 

Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader har utgått med följande belopp: 

Löner och ersättningar 5 468 3 035 
Pensionskostnader 302 207 
Sociala kostnader (exkl pensionskostnader) 1 809 1 004 
Summa 7 579 4 246 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2018 2017 

Räntekostnader och liknande poster -2 -34 
-2 -34 
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Noter till balansräkningen 

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 500 0 
Inköp 0 500 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 
Ingående avskrivningar -4 0 
Årets avskrivningar -50 -4 
Utgående ackumulerade avskrivningar -54 -4 
Utgående redovisat värde 446 496 

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärde 83 83 
Inköp 2 0 
Försäljningar/utrangeringar 1 555 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 640 83 
Ingående avskrivningar -23 -6 
Årets avskrivningar -226 -17 
Utgående ackumulerade avskrivningar -249 -23 
Utgående redovisat värde 1 391 60 

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärde 372 372 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 372 372 
Årets avskrivningar -50 -50 
Utgående redovisat värde 96 146 

Not 8 Uppskjuten skatt 2018-12-31 

Bolaget har ett ackumulerat skattemässigt underskottsavdrag på 33 046 (18 413) KSEK. Det underliggande värdet på den 
uppskjutna skatten hänförlig till dessa underskott uppgår till 7 270 (4 051) KSEK. I boksluten för 2018 och 2017 har bolaget 
av försiktighetsskäl valt att inte redovisa värdet avdessa underskottsavdrag i balansräkningen eftersom styrelsen inte tror sig 
kunna nyttja avdragen inom snar framtid. 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018-12-31 2017-12-31 

Förutbetalda hyror 173 133 
Förutbetalda försäkringar 171 97 
Förutbetalda emissionskostnader 0 450 
Övrigt 88 47 

432 727 

Not 10 Upplysningar om aktiekapital 

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie 

Antal/värde vid årets ingång 5 207 470 0,11 
Nyemission 2 277 500 0,11 
Antal/värde vid årets utgång 7 484 970 0,11 
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna löner och ersättningar 0 149 
Upplupna semesterlöner 557 280 
Upplupna sociala avgifter 451 221 
Övriga upplupna kostnader 447 259 
Förutbetalda intäkter 145 145 

1 600 1 054 

Övriga noter 

Not 12 Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31 

Företagsinteckningar 500 500 

Not 13 Eventualförpliktelser 2018-12-31 2017-12-31 

Eventualförpliktelser Inga Inga 

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

• Videoklippet  Know  how and  manufacturing  offentliggörs och visar den högteknologiska tillverkningsprocessen av 
BioPen®-spetsar, som är en unik know-how. Kärnan i bolagets teknik är baserad på att kontrollera flödet av vätskor i 
mycket små kanaler tillverkade med mikrofabriceringsprocesser. 
• I början av februari 2019 förnyas Bionomics leasingavtal gällande Dynaflow®. 
• I mars säljs ett BioPen® System till  Rockefeller  University i USA 

Not 15 Definition av nyckeltal 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital 

Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning 

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder 
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Till bolagsstämman i Fluicell AB (publ), org. nr 556889-3282 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Fluicell AB (publ) för år 2018. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Fluicell AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Fluicell AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 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 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

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

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Fluicell AB 
(publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Fluicell AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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. 

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 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
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, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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. 

Göteborg den 29 mars 2019  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Sven stea 

Auktoriserad revisor 
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