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

 »  Intäkterna för kvartalet uppgick till 21,7 MSEK  
(12,5 MSEK), vilket ger en tillväxt om 74 % för  
kvartalet.

 »  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till  
-23,9 MSEK (-14,4 MSEK). 

 » �Koncernens�resultat�efter�finansiella�poster�för� 
kvartalet uppgick till -24,1 MSEK (-14,7 MSEK).

 »  Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till  
moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,32 SEK 
(-0,25 SEK).

 »  Eget kapital uppgick på balansdagen till  
401,5 MSEK (187,2 MSEK) eller 5,31 SEK  
per aktie (3,18 SEK).

 » Soliditeten på balansdagen uppgick till 87 % (78 %).

 » �Kvartalets�kassaflöde�från�den�löpande�verksam-
heten uppgick till -10,5 MSEK (-8,2 MSEK).

 »  På balansdagen uppgick koncernens likvida medel 
till 280,1 MSEK (129,8 MSEK).

Väsentliga händelser under perioden
 »  2022-01-28 | På begäran av A-aktieägarna omvand-

las samtliga A-aktier i Cell Impact till B-aktier.

 
Väsentliga händelser efter 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 arbetstagarre-
presentant av IF Metalls verkstadsklubb.
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VD har ordet
Fortsatt hög försäljning
Under första kvartalet 2022 nådde Cell Impact en  
försäljning på 21,7 MSEK vilket är 9,2 MSEK (+74 %) 
högre än motsvarande kvartal förra året. Försäljningen 
matchade den i kvartal fyra 2021, vilket var ett försälj-
ningsmässigt starkt kvartal. Rörelseresultatet uppgick 
till -23,9 MSEK, jämfört med -14,4 MSEK motsvarande 
kvartal förra året. Det negativa rörelseresultatet beror på 
de betydande investeringar för tillväxt som nu sker i 
lokaler, utrustning och personal.

Bra start på året
Det första kvartalet börjar bra med en hög och tillta-
gande aktivitetsnivå inom produktionen jämfört med 
det sista kvartalet förra året vilket möjliggör en ökad 
försäljning�av�flödesplattor.�Ett�större�antal�produkter�
produceras jämfört med kvartal fyra 2021 och för att 
hålla jämna steg med efterfrågan sker viss ytterligare 
rekrytering av personal och produktionen fortsätter 
med tre skift. 

Ett betydande arbete utförs nu för att skapa en hög 
tillgänglighet i den produktionsutrustning som installe-
rats under 2021 och att utveckla organisationen i syfte 
att skala upp och öka produktiviteten.

Beställningen från Plug Power
Brist på tillgängliga transporter orsakar viss ytterliga-
re försening av en del av utrustningsordern från Plug 
Power, jämfört med vad som rapporterades i senaste 
kvartalsrapporten. Den sista transporten förväntas nu 
slutföras i maj och med installation så snart som möjligt 
därefter. 

En växande orderbok
Vid ingången till 2022 hade bolaget en solid orderbok 
som utgjorde en stor del av tillgänglig kapacitet. Gläd-
jande nog har orderboken fortsatt att öka under det 
första kvartalet. Vi ser också att projekt som hindrades 
eller pausades av covid-pandemin nu börjar återkomma 
i form av nya projekt och prototypserier. Detta förvän-
tas därmed bidra till ökad försäljning under 2022 och 
potentiellt också medföra en ännu större volym 2023.

Värde- och leveranskedjor
Ökad efterfrågan matchas med ett långsiktigt inköpsar-
bete som syftar till säkerställa råmaterial på längre sikt. 
Bolaget arbetar med en bekräftad orderbok av det hu-
vudsakliga råmaterialet för ungefär 12 månader framåt. 
Från denna tas varje månad regelbundna planerade 
leveranser.

Målet är att upprätthålla denna situation på rullande 
basis. Mot bakgrund av Covid och nu också det pågå-
ende ryska kriget i Ukraina har bolaget också inten-

sifierat�inköpsaktiviteter�för�att�säkerställa�tillgång�av�
komponenter för Cell Impact Forming™. Cell Impacts 
internationella organisationen lämnar ett bra understöd 
till inköpsaktiviteter och utvecklingen av värde och 
leveranskedjor.
. Tillväxt
Cell Impact växer med sina världsledande kunders 
framgång.�Vi�ser�att�i�en�nära�framtid�finns�våra�flödes-
plattor inte bara i logistikcentra, utan också på vägar, i 
luften, och till havs.

En annan viktig faktor för tillväxt är Cell Impacts 
produktionsteknologi�för�flödesplattor�–�Cell�Impact�
Forming™. Formningen är grundbulten i tillverkning 
av�flödesplattor.�Konkurrenttekniken�till�Cell�Impact�
Forming™ är den etablerade konventionella form-
ningsteknologin. Den är stor, dyr och dras med långa 
leveranstider när man köper en ny konventionell 
formningsmaskin�–�ofta�med�ledtider�på�uppemot�24�
månader. Cell Impact Forming™ - beräknas, när väl 
värde- och leveranskedjor är intrimmade, kunna färdig-
ställas på mindre än en månad och adderas då till Cell 
Impacts kapacitet. Mot bakgrund av förväntad ökad 
efterfrågan har Cell Impact under kvartalet säkerställt 
komponenter till fem Cell Impact Forming™-linor 
planerade för sammansättning fram till slutet av 2023. 
Detta är betydligt mer än vi planerade för bara ett 
halvår sedan. Det är ett offensivt initiativ som syftar till 
att differentiera Cell Impact från våra konkurrenter och 
göra bolaget taktiskt redo att snabbt agera när nya 
affärsmöjligheter uppkommer.

Cell Impact Forming™ är också en grön tillverknings-
teknologi. Den tar liten plats och kan installeras på 
ett normalt industrigolv utan stora ingrepp, använder 
jämförelsevis väldigt lite elektricitet och inget vatten. 
En formningslina representerar det första steget på 
en hel produktionslina som typiskt kan bestå av fem 
ytterliggare produktionssteg, var och ett med sin egen 
unika utrustning. 

Hållbarhet
Cell Impact ökar ambitionen för att bli ett hållbart 
bolag rent operationellt. Under kvartalet erhöll Cell Im-
pact en silvermedalj från EcoVadis, en ledande global 
leverantör av hållbarhetsundersökningar med många 
internationellt kända bolag som kunder. Det innebär att 
Cell Impact är rankat bland de 25 % bästa bolagen vad 
gäller hållbarhet.

Konflikt som drivkraft
I tidigare kvartalsrapporter har betydelsen av olika 
politiska och näringslivsinitiativ diskuterats. European 
Green Deal är en viktig katalysator där vätgas görs till 
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Cell Impact är fast beslutet att bidra till den gröna 
omställningen och lokaliseringen av energiframställning 
genom ett grönt och skalbart Cell Impact Forming™, 
ett attraktivt produktionserbjudande med tillhörande 
kunskap inom applikation. Cell Impact är väl positione-
rat för fortsatt tillväxt.

Nyheter
Det första kvartalet har även varit en intressant må-
nad på nyhetsfronten. Här är några länkar till fortsatt 
läsning:

-  Den globala produktionskapaciteten av blå och grön 
vätgas ökar kraftigt över hela världen men kanske 
mest i Europa. Här är en bra sajt för att få en översikt 
av�både�befintliga�och�planerade�projekt.�Läs mer här.

-  Green Hydrogen International (GHI) har annonserat 
världens största produktionsanläggning för vätgas 
i södra Texas. Anläggningen på 60 GW skall kunna 
producera 2,5 miljarder kilo vätgas årligen när den är 
färdig. Läs mer här.

-  Europas största planerade anläggning för vätgas-
produktion är på 17 GW och är tänkt att ligga i norra 
Spanien. Läs mer här.

-  Den svenska lastbilstillverkaren Scania skall, tillsam-
mans med Cummins, leverera 20 vätgasdrivna lastbilar 
till hamnen i Rotterdam inom ramen för HyTrucks-pro-
jektet. Fordonen utgår från Scanias elektriska batterip-
lattform men förses med bränsleceller från Cummins. 
Läs mer här.

-  En klassisk V8 som körs på vätgas? Snart kan det bli 
verklighet genom ett samarbete mellan Toyota och 
Yamaha. Kanske inte lika effektivt och miljövänligt som 
en�bränslecell�men�definitivt�ett�spännande�experi-
ment. Läs mer här.

-  Airbus har bestämt sig för att använda en stor A380 
som testplattform för att utveckla vätgasteknik för 
kommersiell�flygtrafik.�Första�projektet�är�att�testa�en�
General�Electric�Passport™�turbofan�som�modifie-
rats för vätgas och monteras på den bakre delen av 
planet. Läs mer här.

-  Det svenska Hybrit-projektet för miljövänlig ståltill-
verkning har nu kommit halvvägs med sitt projekt att 
demonstrera lagring av vätgas i berg. Läs mer här.

en strategisk energibärare med 430 miljarder euro i EU-
stöd för grön vätgasproduktion till år 2050. REPowerEU 
är en turboladdad EU Green Deal för att snabbare nå 
resultateten i orginalplanen. Ett annat viktigt program 
är�USAs�Build�Back�Better�program�med�flera�stora�
vätgasinitiativ.
Geopolitiska överväganden inom energi och mineralin-
dustrin förstärker behovet och nyttan med grön vätgas. 
Det�ryska�kriget�i�Ukraina�besannar�detta.�Konflikten�
understryker både möjligheten och nödvändigheten 
av vätgas. Möjligheten består i att med lokal teknik på 
plats framställa grön vätgas för ett brett nyttjande inom 
industri, transport och hushåll. Nödvändigheten består 
i att skaffa sig lokal kontroll över energiproduktionen.

Det var extremt viktigt att EU tog initiativet till EU 
Green Deal, och att andra länder följde efter med 
liknande�initiativ,�men�tragiskt�att�en�väpnad�konflikt�nu�
är drivande i den största och snabbaste energiomställ-
ningen någonsin.

Pär Teike, CEO
Karlskoga i april 2022

https://www.thehydrogenmap.com
https://interestingengineering.com/largest-green-hydrogen-plant
https://corporate.arcelormittal.com/media/news-articles/hydeal-espana-the-world-s-largest-integrated-renewable-and-competitive-hydrogen-hub
https://www.scania.com/group/en/home/newsroom/news/2022/Scania-takes-part-in-hydrogen-project.html
https://www.topgear.com/car-news/future-tech/toyota-and-yamaha-are-developing-hydrogen-fuelled-v8
https://www.airbus.com/en/newsroom/stories/2022-02-the-zeroe-demonstrator-has-arrived
https://group.vattenfall.com/press-and-media/newsroom/2022/hybrit-a-unique-hydrogen-storage-facility-in-lulea-is-taking-shape
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Intäkter
Koncernens intäkter för kvartalet uppgick till 21,7 
MSEK (12,5 MSEK) vilket innebär en tillväxt om 74 % 
jämfört med föregående år. Intäkterna under kvartalet 
avser färdigställande av tagna order under 2021 samt 
nya order erhållna under kvartalet. 
 
 
 
 
 

Resultat
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 
-23,9 MSEK (-14,4 MSEK). Det är främst ökade perso-
nalkostnader för att stödja produktions- och leverans-
planer som bidrager till bolagets ökade kostnader.

Finansiell utveckling för  
koncernen i sammandrag

2022 2021 2021

Belopp i KSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Intäkter 21 715 12 492 81 800

Rörelseresultat -23 877 -14 355 -78 040

Resultat före skatt -24 146 -14 658 -79 730

Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets ägare -24 148 -14 658 -79 853

Kassaflöde�från�den�löpande�verksamheten� -10 499 -8 219 -86 075

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,32 -0,25 -1,35

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Likvida medel vid periodens slut (KSEK) 280 067 129 760 28 561

Soliditet vid periodens slut (%) 1) 87 % 78 % 60 %

Eget kapital/aktie (SEK) 5,31 3,18 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 401,5 MSEK. Ökningen är relaterad till den 
företrädesemission som genomfördes innan årsskiftet 
där aktiekapitalet tecknades i januari 2022.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet�från�den�löpande�verksamheten,�före�
förändring av rörelsekapitalet, uppgick under kvartalet 
till -21,2 MSEK vilket framför allt beror på periodens 
negativa resultat. 

Investeringar om 20,1 MSEK, inriktade på för-
bättringar av Cell Impacts produktionsprocess samt 
anpassningar i nya lokaler, har genomförts under 
perioden. Under första kvartalet 2022 har amortering 
om 0,2 MSEK skett av företagets långfristiga skulder 
som per den 31 mars 2022 uppgick till 3,8 MSEK (exkl. 
leasingskulder). 

Per den 31 mars 2022 uppgick bolagets likvida 
medel till 280,1 MSEK (129,8). Bolagets likvida medel 
ökade med 251,5 MSEK under kvartalet, från 28,6 
MSEK per den 31 december 2021 till 280,1 MSEK 
per den 31 mars 2022. Ökningen är relaterad 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.

Emissioner som beslutas under 2021 men slutförs 
efter räkenskapsårets utgång redovisas endast i mo-
derbolaget, då emissioner betraktas som genomförda 
per teckningsdatum enligt redovisningsstandard för 
moderbolaget. Jämfört med koncernen, redovisas 
kontantemissioner som genomförda först när emis-
sionslikviden är inbetald i enlighet med IFRS.  

Personal
Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till -18,5 
MSEK (-10,5 MSEK). Det totala antalet anställda upp-
gick vid utgången av kvartalet till 101 (48). 

Personalkostnaden i förhållande till jämförelseperio-
den�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 kvartalet har samtliga A-aktier i Cell Impact 
omvandlats till B-aktier, på begäran av A-aktieägarna. 
Cell Impact har härefter endast aktier av serie B och 
samtliga aktier har således samma röstvärde. Antal 
registrerade B-aktier uppgår 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, 
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.
 
 

Övriga upplysningar
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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.�

Konflikten i Ukraina
Bolaget har inte direkt påverkats av den pågående 
konflikten�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 2021

Belopp i KSEK                                                                                                        Not jan–mars jan–mars jan–dec

Intäkter                                                                                                                               2  21 715  12 492  81 800 

Inköp av varor och tjänster  -13 774  -5 016  -46 923 

Övriga externa kostnader  -9 818  -9 312  -40 310 

Personalkostnader  -18 528  -10 462  -62 366 

Avskrivningar av materialla och immateriella tillgångar  -3 471  -2 104  -10 193 

Övriga rörelsekostnader  -    48  -47 

Rörelseresultat  -23 877  -14 355  -78 040 
 
Finansnetto  -269  -304  -1 690 

Resultat före skatt  -24 146  -14 658  -79 730 
 
Skatt  -1  -    -122 

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  -24 148  -14 658  -79 853 
 

2022 2021 2021

Belopp i KSEK jan–mars jan–mars jan–dec

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

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

Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning, SEK -0,32 -0,25 -1,35
 

2022 2021 2021

Belopp i KSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Periodens resultat -24 148 -14 658 -79 853
 
Övrigt totalresultat

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -21 -25 4

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -21 -25 4
 
Summa totalresultat för perioden -24 169 -14 683 -79 849
 
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -24 169 -14 683 -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 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 163 4 968 5 462

Materiella anläggningstillgångar 109 530 56 693 91 795

Nyttjanderättstillgångar 13 235 15 001 13 720

Finansiella anläggningstillgångar 15 – 12

Summa anläggningstillgångar 127 943 76 662 110 989

Omsättningstillgångar

Varulager 22 667 10 344 21 925

Kundfordringar 12 004 14 128 4 712

Övriga kortfristiga fordringar 18 124 9 486 72 538

Likvida medel 280 067 129 758 28 561

Summa omsättningstillgångar 332 863 163 715 127 736

Summa tillgångar 460 806 240 378 238 725

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 8 757 6 811 6 811

Ej registrerat aktiekapital – – 1 946

Övrigt tillskjutet kapital 690 114 388 476 407 119

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -297 399 -208 057 -273 251

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 401 472 187 230 142 625

Långfristiga skulder
Leasingskulder 11 671 13 082 12 146

Skulder till kreditinstitut 3 750 4 643 3 929

Summa långfristiga skulder 15 421 17 725 16 075

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 714 1 214 714

Leverantörsskulder 22 239 17 713 15 103

Övriga kortfristiga skulder 5 012 6 643 6 002

Leasingskulder 2 879 2 207 2 723

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 068 7 645 55 481

Summa kortfristiga skulder 43 912 35 422 80 025

Summa eget kapital och skulder 460 806 240 378 238 725

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

2022 2021 2021

Belopp i KSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat -23 877 -14 354 -78 040

Justering�för�poster�som�inte�ingår�i�kassaflödet� 3 525 2 034 10 012

Finansnetto -895 -304 -1 313

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -21 247 -12 624 -69 340

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -742 -1 992 -13 574

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 47 047 -6 597 -60 220

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -35 557 12 994 57 059

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 499 -8 219 -86 075

 
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -20 070 -13 429 -52 974

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 – -1 338

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 074 -13 429 -54 324

Finansieringsverksamheten

Nyemission 328 851 – –

Kostnader för nyemission -45 835 – –

Erhållna premier och utnyttjande av teckningsoptioner – – 585

Upptagna lån – – 20 000

Amortering leasingskuld -659 -521 -2 365

Amortering skuld -179 – -1 214

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 282 179 -521 17 006

Periodens kassaflöde 251 606 -22 169 -123 392

Likvida medel vid periodens början 28 561 151 929 151 929

Kursdifferens likvida medel -100 – 23

Likvida medel vid periodens slut 280 067 129 760 28 561
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
2022 2021 2021

Belopp i KSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Eget kapital vid årets ingång 142 625 201 888 201 888

Årets totalresultat

Periodens resultat -24 148 -14 658 -79 853

Övrigt totalresultat -21 -25 4

Periodens totalresultat -24 169 -14 683 -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

Summa transaktioner med koncernens ägare 283 016 – 20 585
 
Utgående balans eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 401 472 187 205 142 625
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag

2022 2021 2021

Belopp i KSEK                                                                                                        Not jan–mars jan–mars jan–dec

Nettoomsättning  22 031  12 118  71 467 

Förändring av varulager och pågående arbete  -637  374  10 014 

Övriga rörelseintäkter  393 0  -   

Summa intäkter                                                                                                 2  21 788  12 492  81 481 

 
Råvaror och förnödenheter  -14 552  -5 016  -46 923 

Övriga externa kostnader  -10 478  -10 064  -45 812 

Personalkostnader  -18 038  -10 464  -60 479 

Avskrivningar och nedskrivningar  -2 580  -1 444  -6 730 

Övriga rörelsekostnader  -    -22  -56 

Rörelseresultat  -23 861  -14 518  -78 519 

Finansnetto  -51  -67  -793 

Resultat efter finansiella poster  -23 912  -14 584  -79 312 

Resultat före skatt  -23 912  -14 584  -79 312 

Skatt  -    -    -   

Periodens resultat  -23 912  -14 584  -79 312 

2022 2021 2021

Belopp i KSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Periodens resultat  -23 912  -14 584  -79 312 

Övrigt totalresultat  -    -    -   

Periodens övriga totalresultat efter skatt  -    -    -   

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  -23 912  -14 584  -79 312 



Belopp i KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalat kapital  -    -    328 851 

 
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  5 163  4 968  5 462 

Materiella anläggningstillgångar  109 530  56 693  91 795 

Finansiella anläggningstillgångar  462  72  462 

Summa anläggningstillgångar  115 155  61 733  97 719 
 
Omsättningstillgångar

Varulager  22 667 10 344  21 925 

Kundfordringar  11 981 14 128  4 694 

Övriga kortfristiga fordringar  22 206 10 136  31 993 

Kassa och bank  275 151 129 298  22 851 

Summa omsättningstillgångar  332 005 163 905  81 464 
 
Summa tillgångar  447 160 225 638  508 034 
 
Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital  8 757  6 811  6 811 

Ej registrerat aktiekapital  -    -    1 946 

Fond för utvecklingsutgifter  4 535  4 910  4 797 

 
Fritt eget kapital

Överkursfond 1)  669 849  368 779  670 402 

Balanserat resultat  -259 511  -180 573  -180 457 

Periodens resultat  -23 912  -14 584  -79 312 

Summa eget kapital  399 719  185 342  424 187 
 
Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  3 750  4 643  3 929 

Övriga långfristiga skulder  2 500  2 463  2 500 

Summa långfristiga skulder  6 250  7 106  6 428 
 
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  714  1 214  714 

Leverantörsskulder  22 221  17 713  15 103 

Övriga kortfristiga skulder  4 956  6 643  5 977 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  13 300  7 620  55 623 

Summa kortfristiga skulder  41 191  33 190  77 418 
 
Summa eget kapital och skulder  447 160  225 638  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
2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

I intäkterna ingår försäljning från:
Varor 21 856 12 118 71 269 21 929 12 118 71 467
Tjänster 103 – 78 103 – –
Summa 21 958 12 118 71 347 22 031 12 118 71 467

Intäkter från förändring av varulager  
och pågående arbete -637 374 10 453 -637 374 10 014

Valutakursförändringar 393 – – 393 – –

Summa -244 374 10 453 -244 374 10 014
 
Summa intäkter 21 715 12 492 81 800 21 788 12 492 81 481
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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 6 maj 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 andra kvartalet 2022 .................................................25 augusti 2022
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.
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