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Andra kvartalet, 2022
Finansiell sammanfattning
Värden inom ( ) avser föregående års motsvarande 
period.

 »  Intäkterna för kvartalet uppgick till 26,5 MSEK  
(20,8 MSEK), vilket ger en tillväxt om 27 % för  
kvartalet.

 »  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till  
-21,8 MSEK (-23,6 MSEK).

 » �Koncernens�resultat�efter�finansiella�poster�för� 
kvartalet uppgick till -22,2 MSEK (-23,9 MSEK).

 »  Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till  
moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,29 SEK 
(-0,41 SEK).

 »  Eget kapital uppgick på balansdagen till  
379,2 MSEK (163,9 MSEK) eller 5,01 SEK per aktie 
(2,79 SEK).

 »  Soliditeten på balansdagen uppgick till 87 % (75 %).

 » �Kvartalets�kassaflöde�från�den�löpande�verksam-
heten uppgick till -40,0 MSEK (-26,2 MSEK).

 »  På balansdagen uppgick koncernens likvida medel 
till 219,7 MSEK (93,8 MSEK).

Väsentliga händelser under perioden
 »  2022-04-21 | Den ordinarie årsstämman väljer in 

Lars Bergström som ny ledamot i Cell Impacts 
styrelse.

 »  2022-04-29 | Lillette Hallblad tar plats i Cell Impacts 
styrelse efter att ha blivit utsedd som arbetstagar- 
representant av IF Metalls verkstadsklubb.

 
Väsentliga händelser efter perioden
 »  2022-07-18 | Emission av teckningsoptioner av serie 

2019/2022 mellan 20 juni till och med 18 juli 2022. 
Totalt har 172 500 st teckningsoptioner utnyttjats 
(av totalt 658 000 st) för teckning av 1,05 aktier per 
teckningsoption till teckningskursen 13,74:-/st.
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VD HAR ORDET:  
Ökad försäljning, lägre förlust
Under andra kvartalet 2022 nådde Cell Impact en 
intäktsnivå på 26,5 MSEK (20,8 MSEK), vilket är 5,7 MSEK 
(+27 %) högre än motsvarande kvartal förra året. Det 
negativa rörelseresultatet beror på de fortsatta investe-
ringar för tillväxt som sker nu. Resultatet är något bättre 
än motsvarande kvartal föregående år och härrör från 
större volymer och ökad stabilitet i produktionen. Intäk-
terna under första halvåret var 48,2 MSEK, vilket motsva-
rar en tillväxt på 45 % jämfört med samma period 2021.

Merparten av försäljningen under kvartalet utgjordes 
av�flödesplattor�men�försäljningsmixen�bestod�även�av�
verktygs- och utvecklingsprojekt, vilket är viktigt för fram-
tida försäljningstillväxt. Särskilt glädjande var utveck-
lingsordern från Japan, men företaget erhöll också några 
mindre verktygsprojekt som representerar en potentiell 
början på nya affärer senare i år eller under 2023. 

Under fjolårets andra kvartal utmanades resultatet 
av kostnader från installationer och den uppramp-
ning som skedde med ny produktionsutrustning och 
personal. Detta kvartal kännetecknas av ett mindre 
antal installationer och mer av den höga produktions-
aktiviteten som fått ökad stabilitet, vilket också är en 
förutsättning för en sund produktivitetsutveckling. En 
del rekryteringar gjordes under kvartalet men antalet 
nyrekryteringar börjar nu plana ut. Efter förra årets 
kapitaltillskott, och en bra försäljningsutveckling hittills 
i år, är bolagets likviditet god.

Leveranskedjan
Vi fortsätter att uppleva stabilitet i prissättning och 
leverans�av�råvaror�för�produktion�av�flödesplattor,�
och av komponenter för Cell Impact Forming™. Det 
är resultatet av proaktivt arbete för att säkra en robust 
försörjningskedja i en utmanande miljö som fortsätter 
att påverkas av Covid-pandemin och sedan februari 
även Rysslands krig i Ukraina. Vissa inköp av utrustning 
för det produktivitetsdrivna Fas II-programmet tende-
rar dock att ha långa ledtider – ofta runt 12 månader 
– men för att tillgodose nuvarande efterfrågan har Cell 
Impact den utrustning som krävs. Under andra kvartalet 
tog Cell Impact leverans av viktig utrustning i syfte att 
öka leveranssäkerheten och tillföra viss kapacitet.

Ordern från Plug
I juni installerades och godkändes den Cell Impact 
Forming-utrustning som levererats till Plugs (fd Plug 
Power) Giga Factory and Innovation Center i Rochester 
i New York. Detta är en viktig milstolpe i utvecklingen 
och valideringen av Cell Impacts formningsteknologi.

Cell Impact Forming spelar en nyckelroll i Cell 
Impacts productionserbjudande och affärsutveckling.  
Den är jämförelsevis grön i drift och snabbt skalbar 
med mera produktion per m2 fabriksyta.   

Marknadens drivkrafter
I�flera�av�mina�VD-ord�har�jag�diskuterat�vilka�mark-
nadsdrivkrafterna är. Kraftfulla initiativ som EU:s Green 
Deal och Bidens stora föreslagna satsningar på grön 
energi, inklusive vätgas, har gett kraft åt uppskalningen 
av vätgassektorn. Det ryska kriget i Ukraina har utlöst en 
explosion av tillkännagivanden av stora gröna elektrolys- 
initiativ och användningen av bränsleceller på vägen,  
i luften och till havs.

Det primära syftet med de politiska initiativen har 
varit att motverka klimatförändringarna men nu till-
kommer kraftfulla åtgärder för att med hjälp av vätgas 
reducera EU:s beroende av rysk gas och olja. Vätgas 
har nu fått det momentum som behövs för att leverera 
sin fulla potential. 
 Fas II
Arbetet med Cell Impacts Fas ll, som diskuterats i tidi-
gare VD-ord, innebär att såväl förbereda en ny fabriks-
yta för ökad produktion i Karlskoga som utveckling och 
upphandling av nya smarta processteknologier. Detta
kommer att stödja en sund produktivitetsutveckling 
och möjliggöra ett ännu starkare produktionserbjudan-
de�för�produktion�av�flödesplattor.�En�central�ambition�
är att skapa ett så kompakt produktionssystem som 
möjligt, som är enkelt och snabbt att bygga upp i 
Karlskoga eller internationellt som svar på ökad efter-
frågan.

Vi ser att de koncept och processteknologier som 
förs in i Cell Impacts Fas ll produktionsystem kommer 
att�göra�det�möjligt�att�skapa�flera�multiplar�större�
produktion per m2 jämfört med tidigare antaganden. 
Arbetet med att renovera och förbereda de ytterligare 
2,500 m2 produktionsyta för Fas ll pågår och vissa ut-
rustningsinköp har genomförts under kvartal 2. 

Cell Impact utvecklar produktionskoncept och teknik 
som kommer att vara bland de mest konkurrenskraftiga 
i Europa inom några år. Bolaget kommer att bidra till 
uppskalningen av den europeiska tillverkningen av 
bränsleceller och elektrolysörer.

Tillväxt
Marknaden�för�flödesplattor�för�olika�typer�av�bräns-
leceller och elektrolysörer växer och kommer att vara 
mycket stor på sikt. Bland aktuella förfrågningar och 
projekt ser vi en ökande potential att engagera oss 
i�produktionen�av�flödesplattor�för�bränsleceller�och�
elektrolysörer som är baserade på andra teknologier,  
t ex de med högtemperatur-processer (solid oxide). 
Det innebär att vi täcker ett bredare applikationsom-
råde�som�inkluderar�flödesplattor�till�bränsleceller�för�
stationär kraft, drivlinor för väg, sjö och luft och elek-
trolysörer för framställning av grön vätgas.
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 »  Shell har annonserat Europas största anläggning för 
produktion av grön vätgas i Rotterdam. Anläggning-
en planeras ha en daglig kapacitet på 60 000 kilo 
vätgas redan 2025. [läs mer]

 »  Den franska bränslecellstillverkaren Symbio och 
den�tyska�industrikoncernen�Schaeffler�Group�har�
startat ett gemensamt samriskföretag för att tillverka 
bipolära�flödesplattor�-�Innoplate.�Företaget�är�tänkt�
att placeras i Haguenau i Franrike och planerar kun-
na�producera�4�miljoner�flödesplattor�årligen�redan�
2024. [läs mer]

 »  Efter framgången med Alstoms vätgasdrivna tåg, 
testar nu spanska CAF ett eget miljövänligt pendlar-
tåg. Tåget har en hybridteknik med både bränslecel-
ler och batterier och CAF hoppas att det skall vara 
tillgängligt för nya kunder redan under nästa år.  
[läs mer]

 »  I oktober 2020 blev Japan först med ett kommer-
siellt�fartyg�för�transport�av�flytande�vätgas�(LH2)�
-  Suiso Frontier. Sedan dess har tekniken för både 
kylning och isolering av LH2 utvecklats och många 
fraktbolag planerar för nya typer av fartyg. Ett av 
de senaste förslagen är en massiv tanker för vät-
gastransporter från Skottland. [läs mer]

 »  Lite tveksam till att använda kärnkraft för att tillverka 
grön vätgas? Det försöker nystartade Nuclear Hydro-
gen Initiative att ändra på. Med ny modern teknik 
vill de öppna för möjligheten att producera vätgas 
i stora mängder till låg kostnad på ett miljövänligt 
sätt. [läs mer]

 »  Under samma vecka i juli presenterades två olika 
teknologier för att lagra och transportera vätgas i 
pulverform; den ena från Deakin University i Austra-
lien och den andra från Hong Kong-baserade EPRO 
Advance Technology. [Läs mer här och här]

 »  Orkar du inte vänta på den vätgasdrivna Ferrari som 
den italienska sportbilstillverkaren förväntas släppa 
runt 2030? Då kan du istället beställa din nya miljö-
vänliga supersportbil hos brittiska Viritech. Deras 
nya Apricale® Hypercar kan bli din för endast 1.5 
miljoner euro och du får den redan 2024. [läs mer]

Även om det primära motivet för att addressera 
ytterligare näraliggande marknadsapplikationer är att 
växa verksamheten, minskar en bredare affär också 
affärsrisken. Affärer från nya typer av bränslecells- och 
elektrolysapplikationer kommer fordra en del tid att 
utveckla och resultat kan förväntas på medellång sikt.

Cell Impact känner av en gynnsam marknadsutveck-
ling�i�vårt�ökade�inflöde�av�förfrågningar�och�vi�hoppas�
kunna�omvandla�ett�flertal�till�faktiska�affärer�inom�en�
snar framtid. Som vanligt listar jag här några intressanta 
nyheter som belyser branschens utveckling, där Cell 
Impact är väl positionerat för att växa:

 » �USA:s�föreslagna�nya�klimatlag�“Inflation�Reduc-
tion Act of 2022” innehåller massiva miljöpositiva 
investeringar på 370 miljarder dollar och en mängd 
initiativ kring vätgas. Bland annat föreslås en skatte-
lättnad på 3 dollar per kilo grön vätgas, något som 
har potential att göra miljövänlig amerikansk vätgas 
billigast i världen. [läs mer]

Pär Teike, CEO
Karlskoga i augusti 2022

» Cell Impact utvecklar produktionskoncept  
och teknik som kommer att vara bland de mest 
konkurrenskraftiga i Europa inom några år.«

https://www.cnbc.com/2022/07/07/shell-to-build-europes-largest-renewable-hydrogen-plant.html
https://www.electrive.com/2022/06/07/schaeffler-symbio-launch-joint-venture-for-bipolar-plates/
https://fuelcellsworks.com/news/caf-begins-the-first-tests-of-its-hydrogen-train-in-zaragoza/
https://swzmaritime.nl/news/2022/05/09/c-job-and-lh2-europe-present-massive-liquid-hydrogen-tanker-design/
https://nuclear-hydrogen.org
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/tech-breakthrough-could-make-oil-refineries-greener,-hydrogen-safer
https://newatlas.com/energy/eat-si-hydrogen-generating-powder/
https://www.apricalecars.com
https://www.rechargenews.com/energy-transition/us-green-hydrogen-would-become-worlds-cheapest-form-of-h2-under-tax-credit-plan-in-new-manchin-approved-bill/2-1-1268259
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Intäkter
Koncernens intäkter för kvartalet uppgick till 26,5 
MSEK (20,8 MSEK) vilket innebär en tillväxt om 27 % 
jämfört med föregående år. Intäkterna under kvartalet 
avser färdigställande av tagna order under 2021 samt 
nya order erhållna under året. 
 
 
 
 
 

Resultat
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 
-21,8 MSEK (-23,6 MSEK), vilket är ca 1,7 MSEK bättre 
jämfört med föregående år. Detta trots ökade perso-
nalkostnader för att stödja produktions- och leverans-
planer som bidrager till bolagets ökade kostnader.

Finansiell utveckling för  
koncernen i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK apr–jun apr-jun jan–jun jan–jun jan–dec

Intäkter 26 452 20 841 48 166 33 332 81 800

Rörelseresultat -21 847 -23 553 -45 723 -37 908 -78 040

Resultat före skatt -22 228 -23 879 -46 374 -38 537 -79 730

Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets ägare -22 231 -23 879 -46 378 -38 537 -79 853

Kassaflöde�från�den�löpande�verksamheten� -40 033 -26 187 -50 532 -34 365 -86 075

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,29 -0,41 -0,61 -0,54 -1,35

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Likvida medel vid periodens slut (KSEK) 219 675 93 847 28 561

Soliditet vid periodens slut (%) 1) 87% 75% 60%

Eget kapital/aktie (SEK) 5,01 2,79 1,89
 
1) Soliditet, Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Finansiell ställning
Eget kapital har sedan årsskiftet 2022 ökat, från 142,6 
MSEK till 379,2 MSEK. Ökningen är relaterad till den 
företrädesemission som genomfördes innan årsskiftet 
där aktiekapitalet tecknades i januari 2022. Sedan före-
gående kvartalet har det egna kapitalet minskat med 
22,3 MSEK, vilket främst beror höga personal- och 
driftkostnader samt produktionsrelaterade investering-
ar.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet�från�den�löpande�verksamheten,�före�för-
ändring av rörelsekapitalet, uppgick under kvartalet till 
-18,4 MSEK vilket framför allt beror på periodens ne-
gativa resultat. Investeringar om 19,4 MSEK, inriktade 
på förbättringar av Cell Impacts produktionsprocess 
samt anpassningar i nya lokaler, har genomförts under 
perioden. Under andra kvartalet 2022 har amortering 
om 0,2 MSEK skett av företagets långfristiga skulder 
som per den 30 juni 2022 uppgick till 3,6 MSEK (exkl. 
leasingskulder). Per den 30 juni 2022 uppgick bolagets 
likvida medel till 219,7 MSEK (93,8). Bolagets likvida 
medel minskade med 60,4 MSEK under kvartalet, från 
280,1 MSEK per den 31 mars 2022 till 219,7 MSEK per 
den 30 juni 2022. Minskningen hänförs till produktions-
relaterade investeringar samt personal- och driftskost-
nader.

Totalt sett har likvida medel ökat från 28,6 MSEK 
per den 31 december 2021 till 219,7 MSEK per den 30 
juni 2022, vilket är relaterat till den företrädesemission 
som genomfördes i december 2021 vilken slutfördes 
i januari 2022. Endast 20,0 MSEK av emissionslikviden 
var inbetald per balansdagen 2021-12-31, och den 
återstående emissionslikviden tillfördes därmed under 
januari 2022 med 328,9 MSEK före emissionskostnader, 
uppgående till -45,3 MSEK i koncernen. Redovisning-
en av emissionen skiljer sig i moderbolag och koncern 
med anledning av att emissioner betraktas som ge-
nomförda per teckningsdatum enligt redovisningsstan-
dard för moderbolaget och inbetald emissionslikvid i 
enlighet med IFRS för koncernen. 

Personal
Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till 
-21,7 MSEK (-15,3 MSEK). Det totala antalet anställda 
uppgick vid utgången av kvartalet till 117 (85). Perso-
nalkostnaden i förhållande till jämförelseperioden är 
hänförligt�till�fler�anställda�under�perioden.

Moderbolaget
Eftersom verksamheten för moderbolaget i allt väsent-
ligt överensstämmer med den för koncernen gäller 
kommentarerna för koncernen i stort också för moder-
bolaget.

Aktiekapital
Under föregående kvartal omvandlades samtliga 
A-aktier i Cell Impact omvandlats till B-aktier, på begä-
ran av A-aktieägarna. Cell Impact har härefter endast 
aktier av serie B och samtliga aktier har således samma 
röstvärde. Antal registrerade B-aktier uppgår per 30 
juni 2022 till 75 654 428 till 1/10 röst per aktie. Bolagets 
registrerade aktiekapital uppgår till 8 757 465 SEK. 
Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,12 SEK.

Vid företrädesemissionen i december 2021 teck-
nades ytterligare 16 812 094 aktier, motsvarande ett 
aktiekapital på 1 946 103 SEK, som är registrerade av 
Bolagsverket i januari 2022.

Transaktioner med närstående
Cell Impact har under perioden inte köpt några tjäns-
ter av närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Risker�och�osäkerhetsfaktorer�finns�beskrivna�i�det�
Investerarprospekt som upprättades i samband med 
företrädesemissionen�2021�och�finns�tillgängligt�på�
www.cellimpact.com.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av Cell Impact konsoliderade bokslut krä-
ver att ett antal uppskattningar och antaganden görs, 
vilka kan påverka värdet på rapporterade tillgångar, 

Övriga upplysningar
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skulder och avsättningar vid tidpunkten för bokslutet. 
Därutöver påverkas också det rapporterade värdet på 
kostnader under de presenterade perioderna. Upp-
skattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, in-
klusive förväntningar på framtida händelser som anses 
rimliga under rådande förhållanden. 

Fortsatt drift 
Som tidigare meddelats av bolagets styrelse har Cell 
Impact tillförts ca 349 MSEK före emissionskostnader 
genom företrädesemission. Syftet med företrädes-
emissionen�är�att�säkerställa�fortsatt�finansiering�av�
Cell Impacts affärsplan, vilken inbegriper en ökning 
av bolagets produktionskapacitet. Följaktligen kom-
mer�nettolikviden�att�användas�till�finansiering�av�
den�befintliga�löpande�verksamheten,�investeringar�i�
iordningställandet av ytterligare produktionsyta och i 
ny produktionsutrustning i syfte att säkerställa utökad 
produktionskapacitet och kapabilitet samt till övriga 
företagsändamål.�Tillsammans�med�befintlig�kassa�
förväntas nettolikviden från företrädesemissionen vara 
tillräcklig�för�att�finansiera�bolagets�affärsplan�till�mitten�
av 2023.

Uppdatering beträffande covid-19
Cell Impact har på olika sätt påverkats av covid-19-pan-
demin och vårt fokus har i huvudsak varit våra anställ-
das hälsa. I termer av produktionsaktivitet och försälj-
ning har bolaget påverkats av kundernas situation och 
generellt sett har det inneburit en inbromsning. Även 
om vi erfarit viss smittspridning inom bolaget har både 
anställda och Cell Impact klarat sig ganska väl genom 

pandemin. Tillsammans har vi med våra kunder och 
prospekt upprätthållit ett bra momentum som fört 
utvecklingsprojekt framåt samtidigt som Cell Impact 
flyttat�och�byggt�upp�en�större�produktionskapacitet.�

Kriget i Ukraina
Bolaget har inte direkt påverkats av det pågående 
ryska kriget i Ukraina. Däremot är det inte osannolikt 
att både material och energipriser samt tillgång på 
komponenter kan komma att påverkas beroende på 
utvecklingen�av�konflikten. 

Tvister
I�dagsläget�finns�det�ett�pågående�ärende.�Bakgrun-
den till detta är att Nasdaq First North Growth Market 
i Stockholm under 2019 förde Cell Impact till Nasdaqs 
disciplinnämnd för att bolaget i sin marknadskommu-
nikation inte nämnde namnet på en kund vid en order. 
Nasdaqs disciplinnämnd accepterade Cell Impacts för-
klaring till varför detta skedde men Finansinspektionen 
har efter detta kontaktat Cell Impact för att informera 
bolaget att myndigheten kan komma att utreda detta 
ärende utöver vad Nasdaqs disciplinnämnd har gjort. 
Det är vår bedömning att Finansinspektionen inväntar 
domslut i liknande fråga i förvaltningsrätten för att få 
vägledning för sitt eventuella agerande. 

Finansinspektionen hänvisar till den frivilliga koden 
för bolagsstyrning där eventuella sanktioner från  
marknadsplatsen skall kommenteras i bolagsstyrnings-
rapporten. Cell Impact är inte ett kodbolag och det  
är inte marknadsplatsen som bolaget är i tvist med. 
Cell Impact blev friande av Nasdaq men Finansinspek-
tionen har valt att initiera en egen granskning. 
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2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK                                                                     Not apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Intäkter                                                                                         2  26 452  20 841  48 166  33 332  81 800 

Inköp av varor och tjänster  -12 193  -15 907  -25 967  -20 923  -46 923 

Övriga externa kostnader  -10 737  -10 899  -20 555  -20 211  -40 310 

Personalkostnader  -21 740  -15 297  -40 268  -25 759  -62 366 

Avskrivningar av materialla och immateriella tillgångar  -3 790  -2 247  -7 261  -4 351  -10 193 

Övriga rörelseintäkter/-kostnader  162  -45  162  3  -47 

Rörelseresultat  -21 847  -23 553  -45 723  -37 908  -78 040 
 
Finansnetto  -381  -326  -651  -629  -1 690 

Resultat före skatt  -22 228  -23 879  -46 374  -38 537  -79 730 
 
Skatt  -3  -    -4  -    -122 

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  -22 231  -23 879  -46 378  -38 537  -79 853 

2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Genomsnittligt antal utestående stamaktier 75 654 428 58 842 334 75 654 428 58 842 334 59 210 818

Total antal aktier vid periodens slut 75 654 428 58 842 334 75 654 428 58 842 334 75 654 428

Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning, SEK -0,29 -0,41 -0,61 -0,54 -1,35
 

2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Periodens resultat -22 231 -23 879 -46 378 -38 537 -79 853
 
Övrigt totalresultat

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter -12 – -34 -25 4

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -12 – -34 -25 4
 
Summa totalresultat för perioden -22 243 -23 879 -46 412 -38 562 -79 849
 
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -22 243 -23 879 -46 412 -38 562 -79 849

 

Koncernens rapport över resultaträkningen i sammandrag

Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Finansiella rapporter
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Belopp i KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 365 4 706 5 462

Materiella anläggningstillgångar 123 850 64 886 91 795

Nyttjanderättstillgångar 12 541 15 645 13 720

Finansiella anläggningstillgångar 15 12 12

Summa anläggningstillgångar 143 771 85 248 110 989

Omsättningstillgångar

Varulager 32 110 13 568 21 925

Kundfordringar 25 497 12 062 4 712

Övriga kortfristiga fordringar 12 396 14 562 72 538

Likvida medel 219 675 93 847 28 561

Summa omsättningstillgångar 289 678 134 040 127 736

Summa tillgångar 433 449 219 288 238 725

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 8 757 6 811 6 811

Ej registrerat aktiekapital – – 1 946

Övrigt tillskjutet kapital 690 101 389 035 407 119

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -319 629 -231 936 -273 251

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 379 229 163 911 142 625

Långfristiga skulder
Leasingskulder 11 054 13 524 12 146

Skulder till kreditinstitut 3 571 4 643 3 929

Summa långfristiga skulder 14 625 18 167 16 075

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 714 928 714

Leverantörsskulder 15 891 17 793 15 103

Övriga kortfristiga skulder 5 533 6 465 6 002

Leasingskulder 2 970 2 536 2 723

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 485 9 488 55 481

Summa kortfristiga skulder 39 594 37 211 80 025

Summa eget kapital och skulder 433 449 219 288 238 725

Koncernens rapport över balansräkning i sammandrag
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Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat -21 847 -23 553 -45 723 -37 908 -78 040

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 790 2 247 7 315 4 281 10 012

Finansnetto -255 -326 -1 151 -629 -1 313

Betald skatt -113 – -113 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital -18 425 -21 632 -39 672 -34 256 -69 340

 
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -9 442 -3 265 -10 185 -5 216 -13 574

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -7 786 -3 038 39 261 -9 634 -60 220

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -4 379 1 748 -39 937 14 742 57 059

Kassaflöde från den löpande verksamheten -40 033 -26 187 -50 532 -34 365 -86 075

 
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -16 837 -9 436 -36 907 -22 866 -52 974

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 568 – -2 569 – -1 338

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 – -4 -12 -12

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 406 -9 436 -39 479 -22 878 -54 324

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 – 328 851 – –

Kostnader för nyemission 0 – -45 835 – –

Erhållna premier och utnyttjande av teckningsoptioner – 585 – 585 585

Upptagna lån – – – – 20 000

Amortering leasingskuld -725 -585 -1 383 -1 134 -2 365

Amortering skuld -179 -286 -357 -286 -1 214

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -903 -285 281 276 -834 17 006

Periodens kassaflöde -60 342 -35 908 191 264 -58 077 -123 392

Likvida medel vid periodens början 280 067 129 760 28 561 151 929 151 929

Kursdifferens likvida medel -50 -3 -150 -3 23

Likvida medel vid periodens slut 219 675 93 849 219 675 93 849 28 561
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Eget kapital vid årets ingång 401 472 187 205 142 625 201 888 201 888

Årets totalresultat

Periodens resultat -22 231 -23 879 -46 378 -38 537 -79 853

Övrigt totalresultat -12 – -34 -25 4

Periodens totalresultat -22 243 -23 879 -46 412 -38 562 -79 849
 
Transaktioner med koncernens ägare

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare

Nyemission – – 328 851 – 20 000

Kostnader för nyemission – – -45 835 – –

Utnyttjande av teckningsoptioner – – – – –

Erhållna optionspremier – 585 – 585 585

Summa transaktioner med koncernens ägare 0 585 283 016 585 20 585
 
Utgående balans eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 379 229 163 912 379 229 163 912 142 625
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK                                                                        Not apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Nettoomsättning  20 360  16 416  42 391  28 534  71 467 

Förändring av varulager och pågående arbete  6 409  3 049  5 772  3 422  10 014 

Summa intäkter                                                                  2  26 769  19 464  48 164  31 956  81 481 

Råvaror och förnödenheter  -12 973  -15 866  -27 525  -20 882  -46 923 

Övriga externa kostnader  -11 418  -12 888  -21 897  -22 952  -45 812 

Personalkostnader  -21 270  -14 354  -39 308  -24 819  -60 479 

Avskrivningar och nedskrivningar  -2 884  -1 506  -5 464  -2 949  -6 730 

Övriga rörelseintäkter/kostnader  -117  -64  276  -86  -56 

Rörelseresultat  -21 893  -25 214  -45 754  -39 732  -78 519 
 
Finansnetto  -169  -74  -220  -141  -793 

Resultat efter finansiella poster  -22 062  -25 288  -45 974  -39 872  -79 312 

Resultat före skatt  -22 062  -25 288  -45 974  -39 872  -79 312 

 
Skatt  -    -    -    -    -   

Periodens resultat  -22 062  -25 288  -45 974  -39 872  -79 312 

2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK  apr-jun  apr-jun  jan-jun  jan-jun  jan-dec 

Periodens resultat  -22 062  -25 288  -45 974  -39 872  -79 312 

Övrigt totalresultat  -    -    -    -    -   

Periodens övriga totalresultat efter skatt  -    -    -    -    -   

Totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare  -22 062  -25 288  -45 974  -39 872  -79 312 



Belopp i KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalat kapital  -    -    328 851 

 
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  7 365  4 706  5 462 

Materiella anläggningstillgångar  123 850  64 886  91 795 

Finansiella anläggningstillgångar  462  462  462 

Summa anläggningstillgångar  131 677  70 054  97 719 
 
Omsättningstillgångar

Varulager  32 110 13 568  21 925 

Kundfordringar  25 474 10 585  4 694 

Övriga kortfristiga fordringar  15 781 15 171  31 993 

Kassa och bank  215 578 92 604  22 851 

Summa omsättningstillgångar  288 943 131 928  81 464 
 
Summa tillgångar  420 620 201 982  508 034 
 
Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital  8 757  6 811  6 811 

Ej registrerat aktiekapital  -    -    1 946 

Fond för utvecklingsutgifter  6 431  4 664  4 797 

 
Fritt eget kapital

Överkursfond1)  669 849  368 779  670 402 

Balanserat resultat  -261 407  -180 328  -180 457 

Periodens resultat  -45 974  -39 872  -79 312 

Summa eget kapital  377 657  160 054  424 187 
 
Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  3 571  4 643  3 929 

Övriga långfristiga skulder  2 500  2 463  2 500 

Summa långfristiga skulder  6 071  7 106  6 428 
 
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  714  928  714 

Leverantörsskulder  15 872  17 793  15 103 

Övriga kortfristiga skulder  5 542  6 284  5 977 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 763  9 817  55 623 

Summa kortfristiga skulder  36 892  34 822  77 418 
 
Summa eget kapital och skulder  420 620  201 982  508 034 

 

1) Förändringen i överkursfond mot 2021-12-31 avser tillkommande emissionskostnader

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
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NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisnings-
principer som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2021 med undantag av nya eller reviderade 
standarder som tillämpas från den 1 januari 2022. Inga nya IFRS eller IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2022 eller senare väntas ha 
någon väsentlig inverkan på koncernen.

NOT 2 – INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Intäkter 
Då intäkter från externa parter rapporteras till styrelsen så värderas de på samma sätt som i koncernens rapport över totalresultat.  
Majoriteten av intäkterna redovisas vid en tidpunkt, samt viss del av intäkterna redovisas enligt upparbetningsgrad på vissa projekt. 
     

Koncernen Moderbolaget
2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

I intäkterna ingår försäljning från:
Varor 42 314 29 910 71 269 42 273 28 534 71 467
Tjänster 81 – 78 118 – –
Summa 42 394 29 910 71 347 42 391 28 534 71 467

Intäkter från förändring av varulager  
och pågående arbete 5 772 3 422 10 453 5 772 3 422 10 014

Summa 5 772 3 422 10 453 5 772 3 422 10 014
 
Summa intäkter 48 166 33 332 81 800 48 164 31 956 81 481

NOT 3 - SEGMENTRAPPORTERING
Den finansiella information som rapporterats till den verkställande högste beslutsfattaren, som underlag för fördelning av resurser och 
bedömning av koncernens resultat, delas inte upp på olika rörelsesegment. Koncernen utgör därför ett enda rörelsesegment.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké  
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat  

samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Karlskoga den 25 aug 2022

 Robert Sobocki Lars Bergström Thomas Carlström
 Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Mikael Eurenius Anna Frick Mattias Silfversparre
 Styrelseledamot  Styrelseledamot Styrelseledamot
  

 Pär Teike Lillette Hallblad
 CEO Arbetstagarrepresentant

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Kommande beslutade informationstillfällen

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022 ..............................................4 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 .....................................................................17 februari 2023

Certified Adviser

FNCA Sweden AB (08-528 003 99) är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.



CELL IMPAC T AB (PUBL )       ANDR A K VARTALE T, 202 2   s .16

Cell Impact AB    Källmossvägen 7A 
691 52 Karlskoga  
   
info@cellimpact.com  
cellimpact.com

Certified Advisor FNCA Sweden AB
   Box 5807 
   102 48 Stockholm

   Humlegårdsgatan 5
   Tel: +46 8-528 003 99 
   info@fnca.se
   fnca.se

Revisor    PwC Sweden
   Box 89
   701 41 Örebro

   Fabriksgatan 47
   Tel: +46 10-213 18 00

Kontoförande institut  Euroclear Sweden AB  
Box 191  
101 23 Stockholm

   Klarabergsviadukten 63  
   Tel: +46 8-402 90 00

http://www.cellimpact.com

