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VD Kristofer Cook 
 
Förberedelser inför kommande marknadslansering 
Inledningen av 2022 har varit både framgångsrikt och händelserikt för Carbiotix, där vi gjort viktiga framsteg i 
skiftet till att bli en kommersiell verksamhet. Det fortsatta arbetet med att färdigställa och starta upp 
produktionen på FoodHills har varit viktigt och är en av våra högsta prioriteringar. Vi jobbar konsekvent och 
målinriktat med att få produktionslinjen på plats för att kunna ta steget från labbet till pilotverksamhet och 
fullskalig produktion. Vi befinner oss i en spännande fas, speciellt på den kommersiella fronten. Utöver att 
skala upp vår produktionsanläggning i Bjuv strävar vi efter att kapitalisera på de tillväxtmöjligheterna vi har 
framför oss. För att lyckas genomföra våra ambitioner och finansiera våra framtida mål beslutade vi att 
genomföra en företrädesemission av units om initialt cirka 20 MSEK, följt av ytterligare 20–40 MSEK hänförligt 
till vidhängande teckningsoptioner.  

 

En helt central fråga inför den stundande marknadslanseringen av LinkGut är att hitta ett effektivt 
tillvägagångssätt. Vår tarmhälsotesttjänst är idag den mest kostnadseffektiva, tillförlitliga och flexibla tjänsten 
på den globala marknaden. Men ännu mer ska till. Vi strävar alltid efter mer och av den anledningen inledde vi 
ett utvärderingsprojekt i januari. Tillsammans med ett globalt etablerad aktör med närvaro i över 40 länder 
avser vi att utvärdera hur vår tarmhälsotesttjänst LinkGut kan kommersialiseras på bästa sätt, till en lägre 
kostnad samtidigt som vi förbättrar tillförlitligheten och flexibiliteten. Dessutom kommer vi utvärdera 
CarbiAXOS försäljningsaktiviteter – inte minst nu när vi närmar oss en exponentiell tillväxtfas. Genom det 
globala nätverket väntas vi exponeras mot ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag. 
Sammanfattningsvis ser vi det nya partnerskapet som en viktig kanal till marknaden och vi ser tydliga fördelar 
med utvärderingsprojektet.   

  

Effektiviserad organisation  
Omställningen till att driva fullskalig produktion motiverade oss att effektivisera ledningsgruppen i februari. På 
plats har vi nu en organisation med ökat kommersiellt fokus. Tidigare försäljningschefen Erik Deaner antog 
rollen som Chief Operations Officer och kommer övervara hela Bolagets operativa verksamhet. Samtidigt 
beslutade vi att Peter Flack lämnar den operativa verksamheten som Chief Scientific Officer och ersätts av 
Stephen Bromley, vår nuvarande Chief Technical Officer. Med start i april kommer Stephen axla en 
kombinerad roll som CSO och CTO medan Peter kvarstår som styrelseledamot och senior rådgivare till 
Carbiotix. Vi har en stark organisation på plats och vi känner oss trygga i att nå våra framtida målsättningar.  

 

CarbiAXOS som medicinsk mat  
Under första kvartalet kunde vi med glädje meddela att Lunds universitet har påbörjat patientrekryteringen till 
den kliniska studien i typ 2-diabetes. Studien avser att pröva CarbiAXOS som medicinsk mat i kombination 
med standardbehandlingen metformin med målet att förbättra den generella tarmhälsan. Vi ser stor potential i 
att förbättra människors tarmhälsa och denna studie kommer tjäna som en grund för framtida studier mot bland 
annat diabetes och andra sjukdomsområden. För Carbiotix innebär resultaten från studien en viktig del i vår 
strävan för regulatoriskt godkännande i USA och Europa.  

 

Utvärderingsprojekt och positiva framsteg 
Samtidigt som fokus ligger på den kommersiella fasen kunde vi även meddela att vi inlett ett 
utvärderingsprojekt med ett nordiskt kontraktstillverkningsbolag som producerar växtbaserade mejerialternativ. 
Med projektet vill vi utvärdera andra råvarukällor som vi kan framställa CarbiAXOS på. Under första kvartalet 
kunde vi med glädje presentera positiva resultat från den första utvärderingsstudien där vi producerade 
CarbiAXOS från fibersidoprodukter via tillverkningen av växtbaserade mejerialternativ. Med 
utvärderingsprojektet vill vi bygga ett affärscase där vi mer detaljerat granskar den tekniska och ekonomiska 
möjligheten att genomföra en uppskalning av CarbiAXOS-produktionen med samma fiber. Vi ser fram emot 
slutresultatet där vi hoppas bredda vår produktportfölj och minska beroendet av tillgång till majskli. 

 

Räkenskapsåret 2022 
Vi har haft en spännande start på 2022 och jag gläds åt de framsteg vi har gjort under första kvartalet. Nu 
närmar vi oss en ny fas i vår tillväxtresa och jag ser fram emot att börja etablera oss på den växande 
marknaden för prebiotika. Ett stort tack till alla aktieägare som följer med oss på vår resa – nu blickar vi fram 
mot att nå nya milstolpar.  
 

Kristofer Cook VD, Carbiotix AB 
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Sammanfattning av kvartal 1, 2022 
 

 

2022-01-01- 2022-03-31 (första kvartalet) 

• Nettoomsättning uppgick till 20 642 SEK (236 569 SEK). 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 633 806 SEK (-2 224 348 SEK). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,18 SEK). 

• Soliditeten uppgick till 90 % (94 %). 
 

Med “Carbiotix” eller ”Bolaget” avses Carbiotix AB med organisationsnummer 556983–5019.  
Antal aktier i Carbiotix per den 31 mars 2022 uppgick till aktier 12 333 000 (12 333 000). 
 
Definitioner 
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
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Väsentliga händelser  
 

• Den 19 januari 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har inlett ett utvärderingsprojekt med ett av världens fem 
största laboratorietestbolag. Utvärderingsprojektet syftar att utvärdera hur Carbiotix LinkGut tarmhälsotesttjänst kan 
rullas ut globalt med optimerad kostnadsbild, tillförlitlighet och flexibilitet, samtidigt som CarbiAXOS och Bolagets 
Smart Prebiotic-koncept exponeras för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag. 

 

• Den 16 februari 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget effektiviserar ledningsgruppen för ett ökat kommersiellt fokus 
då Bolaget förbereder lanseringen av CarbiAXOS under 2022. Nuvarande försäljningsvhef Erik Deaner blir Chief 
Operations Officer (COO) med omedelbar verkan och Peter Falck kommer avgå som operativ Chief Scientific 
Officer (CSO) vid årsstämman men kvarstå som styrelseledamot och senior rådgivare till Bolaget.  

 

• Den 22 mars 2022 meddelade Carbiotix att styrelsen i Bolaget beslutat att föreslå för kommande årsstämma att 
bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av en företrädesemission av units om initialt cirka 20 MSEK och 
därefter ytterligare cirka 20-40 MSEK hänförligt till vidhängande teckningsoptioner. Carbiotix har erhållit tecknings- 
och garantiåtaganden om totalt cirka 16 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av företrädesemissionen. 
Teckningsåtaganden från befintliga ägare och externa investerare motsvarar cirka 6,85 MSEK (cirka 34,2 procent 
av den totala emissionslikviden) och av dessa avser cirka 1 MSEK teckningsåtagande från Bolagets styrelse och 
ledning. Garantiåtagande från externa investerare motsvarar cirka 9,15 MSEK (cirka 45,8 procent av den totala 
emissionslikviden). För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om tio procent. 

 
• Den 24 mars 2022 meddelade Carbiotix att studien som aviserades den 3 april 2020 avseende användningen av 

CarbiAXOS som medicinsk mat för att sambehandla typ 2-diabetes med metformin, har börjat rekrytera patienter. 
Den 16 veckor långa randomiserade, kontrollerade och parallella interventionsstudien med 100 patienter kommer 
att genomföras av Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus mellan Q2 och Q4 2022. 

 

• Den 30 mars 2022 meddelade Carbiotix AB att Bolaget har inlett ett niomånaders utvärderingsprojekt med ett 
nordiskt kontraktstillverkningsföretag som producerar växtbaserade mejerialternativ. Den första utvärderingsstudien 
som genomfördes under första kvartalet 2022 visade positiva resultat för produktionen av CarbiAXOS från en 
fibersidoprodukt i produktionen av växtbaserade mejerialternativ. Detta utvecklingsprojekt kommer därför i detalj att 
utvärdera den tekniska och ekonomiska möjligheten att genomföra en uppskalning av CarbiAXOS-produktionen 
med samma fiber. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Den 7 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget ser positiva framsteg när det gäller att uppfylla LinkGuts 

partnermål och ett växande intresse för kosttillskottsingrediensen CarbiAXOS inför produktlanseringen 2022. 

Under första kvartalet 2022 rullade Carbiotix ut en ny LinkGut-partner baserad i Sverige, tecknade ett nytt 

LinkGut-avtal och utökade prospekt-pipelinen till tio potentiella partners globalt, varav med sex av dem förhandlar 

Bolaget om avtalsvillkor. Inför den kommande lanseringen av CarbiAXOS mottog bolaget kvalificerade 

intresseanmälningar från tio potentiella kunder för prover för testning och produktformuleringsaktiviteter. 

 

• Den 8 april 2022 meddelade Carbiotix att det första amerikanska patentet för produktion av CarbiAXOS har 

godkänts för att utfärdas av den amerikanska patentmyndigheten. Detta är Carbiotixs första patent som beviljats 

i USA och utgör en viktig milstolpe för att skydda Bolagets CarbiAXOS modulatorportfölj på en av de största 

marknaderna inom alla modulatorklasser. 

 

• Den 11 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolagets VD, Kristofer Cook, har köpt Carbiotix-aktier för 450 000 kr 

mellan den 25 mars och den 8 april genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB samt har lämnat 

teckningsförbindelser motsvarande 550 000 kronor i den föreslagna företrädesemission som är planerad till andra 

kvartalet 2022. 

 
• Den 12 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolagets har inlett ett nio månader långt utvärderingsprojekt med GroPro 

(www.groproab.se), ett bolag med fokus på produktion av ärtprotein med produktionsanläggning på Food Hills i 
Bjuv. En initial utvärderingsstudie under första kvartalet 2022 visade positiva resultat av att producera en 
prebiotikprodukt från en fiber-biprodukt som genereras vid produktion av ärtprotein. Detta projekt kommer i detalj 
att vidare utvärdera tekniska och ekonomiska fördelar av att skala upp prebiotisk produktion med samma fiber.  
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• Den 13 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har slutfört installationen av den första CarbiAXOS-
produktionslinjen i Bjuv, Sverige. Carbiotix kommer att starta upp produktionslinjen i slutet av april efter några 
mindre installationer och inspektioner. Den första produktionslinjen kommer initialt att tillhandahålla CarbiAXOS för 
en kommande studie avseende medicinsk mat, prover för kundtestning och formuleringsarbete och så småningom 
även produkter till försäljning. 

 

• Den 19 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har certifierats enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. 
Certifikatnumret 9001-1172 utfärdades den 12 april av Svensk Certifiering AB och omfattar all verksamhet på 
Bolagets huvudkontor och labb, inklusive forskning och utveckling, design, förpackning, marknadsföring, försäljning 
och distribution av IT-tjänster. 

 

• Den 20 april 2022 offentliggjorde Carbiotix en bekräftad tidslinje för slutförandet av GRAS Self Affirmation (SA) och 
datumet då Bolagets kosttillskottsingrediens CarbiAXOS kommer att lanseras i USA. Bolagets GRAS-konsult 
dicentra har bekräftat en tidsplan för GRAS SA-godkännande i oktober 2022, före den planerade lanseringen av 
CarbiAXOS vid Microbiome Movement Human Nutrition Summit som hålls i Boston, MA, USA, mellan den 8-9 
november 2022. 

 

• Den 21 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har anställt Dr. Richard A. Rosenbloom, M.D., PhD, som ny 
Chief Medical Officer (CMO). Som ny CMO kommer Richard att stödja Bolagets verksamhet gällande 
marknadslanseringen av CarbiAXOS och upprampningen av insatserna avseende interventionsbehandlingar som 
medicinsk mat och terapeutiska sambehandlingar. 

 

• Den 26 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har slutfört utbyggnaden av sitt forsknings- och 
utvecklingslaboratorium i Lund. Utvidgningen av ett tredje laboratorium kommer att ge Bolaget separata 
laboratorium för provanalys för LinkGut, mikrobiell terapeutisk forskning och utveckling av prebiotiska ingredienser. 
Laboratorieexpansionen kommer också att ge ytterligare kontorslokaler som gör det möjligt för Bolaget att samla 
all personal baserad i Lund till ett kontor och ett laboratorieområde. 

 

• Den 27 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har tecknat sitt första CarbiAXOS-försäljningsavtal med 
svenskbaserade FibreHigh AB ("FibreHigh"). FibreHigh kommer att ha förhandsrätt att köpa 100% av all 
produktionskapacitet under 2022 och 2023 för att stödja lanseringen av deras Coffee Booster på den amerikanska 
marknaden. Carbiotix meddelade också att Bolaget kommer att fokusera på att öka försäljningsverksamheten med 
de tio potentiella kunder som Bolaget varit i kontakt med under första kvartalet med målet att bygga en kundbas av 
mindre företag som efterfrågar CarbiAXOS. 

 

• Den 28 april 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget kommer att börja planera för en expansion av sin 
produktionsanläggning för CarbiAXOS i Bjuv. Efter färdigställandet av produktionslinjen om 10 ton med planerad 
uppstart i slutet av april kommer Carbiotix att påbörja planeringen av en produktionslinje om 50 ton under andra 
kvartalet. Bolaget planerar även att addera ytterligare produktionskapacitet om 100 ton på nuvarande anläggning 
under 2023 och 2024 beroende på kundernas efterfrågan. 

 

• Den 6 maj 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har beslutat om att genomföra en emission av units med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare där även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen kan 
initialt tillföra Bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader och därefter ytterligare högst cirka 20,1–40,1 MSEK 
före emissionskostnader hänförligt till inlösen av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 cirka 14 månader 
efter initial emission. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Syftet 
med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets aktiviteter för att uppnå framtida målsättningar, i första hand 
uppstart och uppskalning av Carbiotix första produktionsanläggning i Bjuv, samt påbörjandet och tillväxten av 
produktförsäljningen. 
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Carbiotix AB 

Carbiotix tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och läkemedel som ökar produktionen av goda 

bakterier från tarmen för att motverka flera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på Bolagets 

egna nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att utveckla dessa 

läkemedelssubstanser. 

 
Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning inom Avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och 

Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Under sin forskning fick Dr. Peter Falck idén till en ny prebiotisk löslig fiber som 

kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Fibern benämns Carbiotix AXOS och 

framställs med hjälp av ett speciellt enzym som gör det möjligt att framställa hemicellulosa från majs, något som inte är 

möjligt med kommersiella enzym. 

 
Verksamheten bedrivs idag genom fyra verksamhetsben: 

 
• Utveckling av det prebiotiska fibret Carbiotix AXOS, vilket enligt genomförda tester har bättre egenskaper och 

kommer att vara betydligt billigare att framställa än befintliga fibrer på marknaden. 

 
• Utveckling av medicinsk mat innehållande AXOS. 
 
• Läkemedelsutveckling kopplad till olika metabola och kroniska sjukdomar. Bolaget utvecklar i dagsläget två 

läkemedelskandidater (avseende ämnesomsättningsrubbningar och IBD). 

 
• Försäljning av konsumenttest för tarmhälsa, huvudsakligen genom partners. 

 

 
Affärsmodell och strategi 

Carbiotix affärsmodell utgår från de fyra verksamhetsområdena: försäljning av prebiotiska lösliga fibrer (AXOS) som en 

ingrediens samt medicinsk mat direkt och genom partners, läkemedelsförsäljning genom licens, samt försöljning av 

konsumenttester för tarmhälsa genom samarbetspartners. Det finns en naturlig koppling mellan de fyra 

verksamhetsområdena, där AXOS kan användas som en livsmedels, medicinsk mat och läkemedelsingrediens och 

konsumenttesterna kan avvändas för att bygga relationer med AXOS kunder, accelererar utvecklingen av nya 

läkemedeskandidater samt i framtiden användas för att optimera effekten av framtagna läkemedelsprodukter. Vart och 

ett av verksamhetsområdena har potential att rikta sig mot ett stort antal marknader – för skalbar tillväxt och 

företagsmöjligheter. 

 
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer 

De risker och osäkerhetsfaktorer som Carbiotix verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland 

annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. 

Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer 

detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i samband med 

nyemissionen under 2019, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida. 

 

Aktien 

Aktien i Carbiotix noterades på Spotlight Stock Market den 18 oktober 2019. Kortnamnet för aktien är CRBX och ISIN 
SE0013016128. Per den 31 mars 2022 uppgick antalet aktier i Carbiotix till 12 333 000. 
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen 
 

Omsättning och resultat 

Carbiotix nettoomsättning uppgick för första kvartalet till 20 642 SEK (236 569 SEK). Rörelseresultatet för kvartalet 

uppgick till -2 633 639 SEK (-2 220 786 SEK). 

 

Likviditet och balansräkning 

Den 31 mars 2022 uppgick summan av tillgångar i Carbiotix till 20 730 182 SEK (30 903 116 SEK). Bolagets skulder 

uppgick till SEK 2 037 292 (1 879 851 SEK). Bolagets likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 5 146 283 SEK 

(18 771 828 SEK). Per den 31 mars 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -1 534 316 SEK (-

2 465 529 SEK). Bolagets soliditet per den 31 mars 2022 uppgick till 90% (94%). 

 

Granskning av revisor 
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Principer för delårsrapport upprättande 
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd BFNAR 
2012:1 ”K3”.  

 
Antalet anställda 
Per 2022-03-31 uppgick antalet anställda till 10 (10). 

 
Kommande finansiella rapporter 
Carbiotix upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade 
enligt följande: 
 
Kvartalsrapport 2, Q2 2021  2022-08-09 
Kvartalsrapport 3, Q3 2021  2022-11-08 

Bokslutskommuniké 2021  2023-02-17 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Lund, den 10 maj 2022 

Carbiotix AB  

Styrelsen 
 

För ytterligare information 
Tel: +46 (0)46 19 10 00  

E-mail: info@carbiotix.com 
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Resultaträkning  
 
 

 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

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

 
Rörelseintäkter 

   

Nettoomsättning 20 642 236 569 411 270 

Aktiverat arbete för egen räkning 592 474 628 295 2 818 816 

Övriga rörelseintäkter 2 135 246 20 190 

Summa rörelseintäkter  615 251 246 20 190 

     

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnödenheter -129 198 -129 260 -641 218 

Övriga externa kostnader -1 338 945 -1 237 455 -5 519 615 

Personalkostnader -1 755 229 -1 715 785 -7 499 357 

Av/Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -20 371 -2 022 -51 332 

Övriga rörelsekostnader -5 146 -1 374 -6 278 

Summa rörelsekostnader -3 248 890 -3 085 896 -13 717 800 

     

Rörelseresultat -2 633 639 -2 220 786 -10 467 523 

     

Finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande  

resultatposter 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -167 -3 612 -8 295 

Summa finansiella poster -167 -3 612 -8 295 

     

Resultat efter finansiella poster -2 633 806 -2 224 398 -10 475 818 

Resultat före skatt -2 633 806 -2 224 398 -10 475 818 

Periodens resultat -2 633 806 -2 224 398 -10 475 818 
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Balansräkning  
 
 

 

SEK 2022-03-31 

 

2021-03-31 2021-12-31 

 

 

TILLGÅNGAR 

 

  

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 13 514 622 10 731 627 12 922 148 

Patent 414 747 362 792 414 747 

Summa immateriella anläggningstillgångar 13 929 369 11 094 419 13 336 895 

    

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och andra tekniska anläggningar 282 209 70 775 252 591 

Summa materiella anläggningstillgångar 282 209 70 755 252 591 

    

Summa anläggningstillgångar 14 211 578 11 165 194 13 589 486 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 0 165 994 0 

Skattefordringar 271 431 181 988 0 

Övriga fordringar 0 273 582 703 609 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 100 890 344 531 2 097 999 

Summa kortfristiga fordringar 1 372 321 966 094 2 801 608 

    

Kassa och bank 5 146 283 18 771 828 7 323 063 

    

Summa omsättningstillgångar 6 518 604 19 737 922 10 124 672 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 20 730 182 30 903 116 23 714 158 
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Balansräkning, fortsättning 
 
 

 
SEK 

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

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

 

    

Bundet eget kapital      

Aktiekapital 1 233 300 1 233 300 1 233 300 

Fond för utvecklingsutgifter 10 358 104 7 575 109 9 765 630 

Summa bundet eget kapital 11 591 404 8 808 409 10 998 930 

    

Fritt eget kapital     

Överkursfond 44 729 202 44 174 352 44 729 202 

Balanserad vinst eller förlust -34 993 911 -21 735 097 -23 925 618 

Periodens resultat efter skatt -2 633 806 -2 224 398 -10 475 818 

Summa fritt eget kapital 7 101 486 20 214 857 10 327 765 

    

Summa eget kapital 18 692 890 29 023 266 21 326 695 

    

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 551 582 625 654 801 663 

Skatteskulder 0 0 91 881 

Övriga skulder 358 563 143 520 185 156 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 100 147 1 110 677 1 308 763 

Summa kortfristiga skulder 2 037 292 1 879 851 2 387 463 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 730 182 30 903 116 23 714 158 
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Förändring eget kapital 2022-01-01 – 2022-03-31 
 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital  

 

SEK 

 

Aktiekapital 

Fond för 
utvecklings- 

kostnader Överkursfond 

 
Balanserat 

resultat 

 
Periodens 

resultat 

 

Summa 

Belopp vid periodens ingång 1 233 300 9 765 630 44 729 201 -23 925 618 -10 475 818 21 326 695 

       

Balanseras i ny räkning    -10 475 818 10 475 818 0 

Fond för utvecklingsutgifter  592 474  -592 474   0 

Periodens resultat      -2 633 806 -2 663 806 

       

Belopp vid periodens utgång 1 233 300 10 358 104 44 729 201 -34 993 910 -2 633 806 18 692 890 

 

 

 

 

Förändring eget kapital 2021-01-01 – 2021-12-31 
 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital  

 

SEK 

 

Aktiekapital 

Fond för 
utvecklings- 

kostnader Överkursfond 

 
Balanserat 

resultat 

 
Periodens 

resultat 

 

Summa 

Belopp vid periodens ingång 1 108 300 6 946 814 29 957 107 -15 122 972 -5 983 830 16 905 419 

       

Balanseras i ny räkning    -5 983 830 5 983 830 0 

Fond för utvecklingsutgifter  2 818 816  -2 818 816   0 

Nyemission 125 000  14 804 850     14 929 850 

Emissionskostnader    -32 756     -32 756 

Periodens resultat      -10 475 818 -10 475 818 

       

Belopp vid periodens utgång 1 233 300 9 765 630 44 729 201 -23 925 618 -10 475 818 21 326 695 
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Kassaflödesanalys  
 
 

 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

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

 
Löpande verksamhet 

   

    

Resultat efter avskrivningar -2 633 639 -2 220 786 -10 467 523 
Återläggning avskrivningar 20 371 2 022 51 332 
Finansiella inbetalningar 0 0 0 
Finansiella utbetalningar -167 -3 612 -8 295 
    

Förändring rörelsekapital    
Förändring kundfordringar 0 -165 994 0 

Förändring övriga kortfristiga fodringar 1 429 289 -270 350 -2 271 859 

Förändring leverantörsskulder -250 080 350 730 526 739 

Förändring övriga kortfristiga skulder -100 090 -157 538 174 064 
Kassaflöde löpande verksamhet -1 534 316 -2 465 529 -11 995 542 
    

Investeringsverksamhet    

Förvärv av immateriella tillgångar -592 474 -671 731 -2 914 206 

Förvärv av materiella tillgångar -49 989 -72 797 -303 923 

Kassaflöde investeringsverksamhet -642 463 -744 528 -3 218 129 

    

Finansieringsverksamhet    
Nyemission 0 14 342 245 14 897 094 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kassaflöde finansieringsverksamhet 0 14 342 245 14 897 094 

    
Periodens Kassaflöde -2 176 779 11 132 188 -313 577 
    
Likvida medel vid periodens ingång 7 323 063 7 639 640 7 639 640 

Likvida medel vid periodens utgång 5 146 283 18 771 828 7 323 063 
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