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VD:s översikt 

Det är ett omvälvande och utmanande år vi har bakom oss. Året började bra i enlighet med planerna, 

men IHN-fyndet i juni har haft dramatiska påföljder. Jag är mycket imponerad över den handlingskraft 

vår personal har visat inför nya lägen och uppgifter. Jag vill därför ödmjukt tacka hela Fifax-team som 

arbetat målmedvetet och noggrant med de åtgärder som IHN fyndet har medfört, och som bemött de 

åtgärder vi tar för att starta upp verksamheten på nytt med stor förståelse, och som samtidigt har visat 

en beundransvärd framåtanda.  

Innan IHN-fyndet i juni var vi på väg att driva upp fiskodlingen till närapå full kapacitet, och hade en längre 

tid levererat stabila volymer till våra kunder. Vi gjorde betydande framsteg såväl i odlingsprocessen som 

i driften av anläggningen, och erhöll också ASC-certifikatet som första fiskodling i inre Östersjöregionen. 

Vi expanderade distributionen till nya kanaler, och fick utmärkt kundrespons för vår fisk. Vi förberedde 

oss för de fulla volymerna och arbetade vidare med varumärke, produktsortiment och leveransförmåga. 

Vår omsättning under de första 6 månaderna motsvarade nästan hela föregående året. 

Under den andra halvan av året har den egentliga verksamheten nollställts för att istället helt fokusera 

på de åtgärder som utplånandet av IHN viruset från anläggningen har krävt. Arbetet inleddes genom att 

under juli och augusti tömma anläggningen på fisk genom avlivning och slakt enligt myndigheternas 

beslut, ett arbete vi utfört med tungt hjärta och som också starkt konkretiserade den omställning av 

verksamheten vi stod inför.  

Smittosaneringsplanen har tagits fram av myndigheterna i nära samarbete med Fifax. Planen är 

omfattande och detaljerad och den första i sitt slag globalt då ingen RAS-anläggning i industriell skala har 

virussanerats tidigare. På uppdrag av myndigheterna utförde sedan Fifax eget team en majoritet av 

smittosaneringsarbetet, arbetet har koordinerats och letts i nära samarbete med myndigheterna. Den 

totala arbetsmängden för Fifax del uppgick till över 10 000 timmar. I samband med det industriella 

rengöringsprojektet rengjordes och desinficerades bland annat 5 km rör upp till 1,8m i diameter, 3,5 ha 

ytor, 3 000 bioblock och 4 000 m3 biomedia. Även om projektet utgjorde en helt ny verksamhet för Fifax, 

genomfördes allt inom utsatt tidsplan och med hög kvalitet. Genom planeringen och utförandet av det 

omfattande saneringsarbetet av RAS-anläggningen har vi också förvärvat en globalt unik erfarenhet, en 

erfarenhet som också är intressant för det växande antalet RAS-projekt runt om i världen. 

Staten bär kostnadsansvaret för alla åtgärder som myndigheterna beslutit om och Fifax har fått 2,5 

miljoner euro i ersättning för fisk och i intäkter för de utförda avlivnings- och saneringstjänsterna. 

Marknaden för hållbart odlad fisk växer globalt och långsiktigt, vilket gör att efterfrågan på både vår fisk 

och vårt specialkunnande inom hållbara landbaserade odlingslösningar är stark. Fifax styrelse har 

fastställt uppdaterade målsättningar för bolaget. Efter omstarten siktar vi under 2023 först på att driva 

upp vår yngelproduktion och med framgång överföra våra yngel till den första egentliga odlingsenheten. 

Därefter siktar vi på att gradvis höja produktionen till full nivå under andra hälften av 2024, och på längre 

sikt på att öka både produktionskapacitet och omsättning under de kommande åren.  

Under året har vi har också beräknat den klimatpåverkan vi kan nå vid full drift och enligt vår kalkyl kan 

vår fisk nå betydligt lägre klimatpåverkan än konventionellt odlad fisk, då man beaktar att slammet 

uppsamlas. Därför har vi också fastställt våra klimat och miljömålsättningar för verksamheten. 

Under våren 2023 söker vi den nya finansiering som omstarten och förbättringarna förutsätter. Jag ser 

fram emot att snart få starta om anläggningen och igen fokusera på vår huvuduppgift, att odla bättre fisk 

för världen.  
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Styrelsens verksamhetsberättelse 1.1 – 31.12.2022 
 

Verksamhetens utveckling  

2022 utmärks av den omfattande omställning av verksamheten som fyndet av IHN virus på anläggningen 

i juni har föranlett. Fram till IHN utbrottet i slutet av den första halvan av räkenskapsperioden utvecklades 

odlingsverksamheten positivt och i linje med planerna. Fiskbeståndet växte och kompletterades med 189 

ton sättfisk, och beståndets storleksfördelning speciellt bland de mindre storleksklasserna var optimal 

för att stöda en full produktionsnivå. Överlag visade produktionsdatan att bolaget var på väg att nå 

målen.  

Perioden efter IHN utbrottet har präglats av de omfattande åtgärder som tagits för att förhindra 

smittspridning och att bekämpa sjukdomen, odlingsverksamheten har avbrutits och anläggningen har 

enligt myndighetsbeslut tömts på fisk och smittosanerats. Staten har i helhet bekostat verkställandet av 

myndigheternas beslut. Smittosaneringsarbetet har slutförts i januari 2023.  

Vid tidpunkten för bokslutets underskrift står bolaget inför en fullständig återuppstart av produktionen, 

vilket innefattar uppbyggnaden av nytt fiskbestånd och planerade investeringar i ytterligare förbättring 

av biosäkerhet och odlingsteknik. Ny finansiering är en förutsättning för att genomföra återuppstarten. 

För att finansiera återuppstarten under 2023 planerar bolaget att söka finansiering både i form av eget 

kapital och främmande kapital, se även notuppgift Fortsatt drift och finansiering. 

Fram till IHN utbrottet i juni hade slakten hållits på en stabil nivå om ca 10 ton fisk per vecka sedan 

september 2021. Från början av juni expanderades distributionen till direkta leveranser till 

dagligvaruhandeln och Fifax fisk såldes i servicediskar i olika delar av Finland. Responsen från kunderna 

har samtidigt varit mycket positiv. Det realiserade snittpriset har utvecklats gynnsamt. Slakten fortsatte 

till mitten av augusti som en del av tömningen av anläggningen. Under perioden fram till mitten av 

augusti omsatte bolaget 229 ton rensad fisk till ett värde av 1,2 miljoner euro. 

Eftersom IHN (infektiös hematopoietisk nekros) är en fisksjukdom som i Finland enligt lag bekämpas, har 

myndigheterna beslutit om åtgärder för att förhindra smittspridning och för att utrota förekomsten av 

smittan. Åtgärderna innefattar avlivning och avlägsnande av fisken, samt smittosaneringsarbete och 

material. Enligt lagen om djursjukdomar ansvarar staten direkt för de kostnader som föranleds av 

åtgärderna, staten är också ersättningsskyldig för egendom som förstörs eller avlägsnas i samband med 

dessa. 

Enligt Livsmedelsverkets beslut 11.7.2022 tömdes anläggningen på fisk genom slakt och avlivning av 

fiskbeståndet i helhet, tömningen slutfördes den 11.8.2022. I samband med virusutbrottet avlivades 

totalt 252 ton rund fisk som inte ännu var slaktmogen, och utöver detta dog 97 ton rund fisk. 

Avlivningsarbetet utfördes av Fifax enligt avtal med Livsmedelsverket, och resulterade i 0,1 miljoner euro 

övriga rörelseintäkter under sommaren. Vidare har staten, i enlighet med Lagen om Djursjukdomar, 

betalat ersättning om 1,6 miljoner euro för den avlivade och döda fisken.  

Livsmedelsverket utfärdade 12.8.2022 ett beslut om utrotande av IHN virus på anläggningen genom 

smittosanering. Planeringen av smittosaneringen var omfattande eftersom sådana åtgärder inte tidigare 

utförts på en anläggning i industriell skala. Smittosaneringsplanen fastställdes slutligen av 

Livsmedelsverket i oktober. Smittosaneringsarbetet inleddes 17.10.2022 och slutfördes efter 

bokslutstidpunkt 20.1.2022. Efter saneringen ska anläggningen hållas tom och torr i minst 6 veckor före 

myndigheterna kan konstatera att anläggningen är säker att återuppstarta.  
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Livsmedelsverket har upphandlat en betydande andel av smittosaneringsarbetet av Fifax, beställningens 

totala värde uppskattas till 0,9 miljoner euro. I slutet av räkenskapsperioden hade smittosaneringsarbete 

för 0,7 miljoner euro utförts. Vidare är bolaget berättigat att ansöka om ersättning för egendom som 

bortförskaffas eller som blir oanvändbara på grund av smittosaneringsåtgärderna. Totala statliga 

ersättningarna och intäkter från avlivnings och saneringstjänster uppgår till 2,5 miljoner euro, då 

saneringsarbetet avslutades i januari 2023. 

Till följd av tömningen av anläggningen utförde bolaget i juli omställningsförhandlingar enligt 

samarbetslagen, och 26 personer permitterades från mitten av augusti. Personalen återkallades till 

arbete då smittosaneringsarbetet i oktober inleddes. I december inledde bolaget nya 

omställningsförhandlingar som avslutades i januari 2023, varvid 6 personer permitterades och 8 

personer sades upp. 

Myndigheterna har genomfört utredningar för att identifiera smittokällan. Tills vidare har källan till 

smittan inte kunnat fastställas. Alla analyserade prover från ägg- och yngelleverantörer har varit 

negativa. Viruset verkar inte heller ha kommit in med det inkommande havsvattnet. Möjliga 

kontaminationspunkter via transporter av material eller utrustning har inte heller kunnat bekräftas. Tack 

vare myndigheternas utredningar har bolaget dock identifierat de mest sannolika möjliga 

kontaminationspunkterna och beaktar dessa i omstartsplanerna. 

Ledningen har arbetat med flera alternativa planer för återstarten av odlingen, den påföljande 

uppbyggnaden av fiskbeståndet samt hur slakt och försäljningsverksamheten kan återupptas. Samtidigt 

planeras lösningar för att vidare höja biosäkerheten i anläggningen för att minimera risken för och 

begränsa den negativa effekten av möjliga sjukdomsutbrott i framtiden, bl.a. genom uppdelning av 

anläggningen i flera hygienzoner med separerade vattenflöden.  
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Nyckeltal 

FINANSIELLA NYCKELTAL 1-12.2022  1-12.2021  1-12.2020 

Tusen euro      

Omsättning  1 155  1 004  1 242 

Rörelseresultat -7 299  -9 822  -7 290 

Räkenskapsperiodens resultat -7 985  -13 687  -8 395 

Resultat per aktie, diluterad och odiluterad1 (EUR) -0,31  -0,94  -0,71 

Affärsverksamhetens kassaflöde -5 869  -9 627  -6 904 

Investeringar -514  -963  -557 

Soliditet % 74 %  75%  19% 

Genomsnittligt antal heltids-årsverken 31  28  23 

Löner och prestationer totalt 2 109  1 875  1 381 

Balansomslutning vid periodens slut 20 711  31 223  27 202 

Antal utestående aktier vid periodens slut 25 756 1683  25 756 1683  11 851 5072 

Vägt medelvärde av antal utestående aktier 25 756 1683  14 594 3442,3  11 819 7262 

      

OPERATIVA NYCKELTAL 1-12.2022  1-12.2021  1-12.2020 

Fiskbeståndet i början av perioden, ton 315  413  488 

Fiskbeståndet i slutet av perioden, ton 0  315  413 

Producerad fisk, ton 229  288  314 
 

1Det finns inga diluterande instrument per 31.12.2022 och därmed är resultatet per aktie detsamma för 

både odiluterad och diluterad. 
2Justerad enligt Fifax ordinarie bolagsstämmas beslut den 10.5.2021 om vederlagsfri inlösen och 

makulering av 47 406 260 aktier den 11.5.2021. 
3 Antal utestående aktier vid periodens slut samt kalkylen för vägt medelvärde av antalet utestående 

aktier under perioden exkluderar de 150 000 aktier bolaget innehar. 

 

Beräkning av nyckeltal:  

Resultat per aktie, odiluterad (EUR) = Periodens resultat/Vägt medelvärde av antalet utestående aktier 

under perioden 

Resultat per aktie, diluterad (EUR) = Periodens resultat/Vägt medelvärde av antalet utestående aktier 

under perioden samt (+) antalet möjliga diluterande aktier 

Investeringar = finansieringsanalysens investeringar i materiella och immateriella tillgångar minskat med 

belopp för erhållna investeringsstöd. 

Soliditet-% = (eget kapital + kapitallån) / (balansens summa – erhållna förskott)  
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Resultatutveckling 

Under räkenskapsperioden slaktades och såldes totalt 229 ton rensad fisk fram till att anläggningen 

slutligen tömts på fisk i början av augusti till följd av IHN utbrottet i juni. Omsättningen under 2022 

uppgick till 1,2 miljoner euro (1,0 miljoner euro 1.1. – 31.12.2021). Jämförelseåret 2021 påverkas av den 

syreincident som inträffade i maj 2021, vilket ytterligare påverkar jämförbarheten mellan perioderna. 

Övriga rörelseintäkter innefattar inkomst från de avlivnings- och saneringstjänster som sålts till 

Livsmedelsverket under perioden om 0,8 miljoner euro, och erhållen statlig ersättning för avlivad och 

död fisk om 1,6 miljoner euro samt övriga ersättningsposter i relation till IHN utbrottet. Totala statliga 

ersättningarna och intäkter från avlivnings och saneringstjänster uppgår till 2,5 miljoner euro, då 

saneringsarbetet avslutades i januari 2023. 

De direkta kostnaderna var 4,5 miljoner euro (5,1 miljoner euro 1.1. – 31.12.2021) och innefattar inköp 

av fiskägg, sättfisk, foder, syre, kemikalier och el som används i produktionsmiljön och som delvis är 

skalbara i förhållande till kapacitetsutnyttjande, ytterligare innefattar de direkta kostnaderna inköp av 

packmaterial och försäljningsfrakter som är skalbara i förhållande till försäljningsvolym. Kostnaderna 

relaterar huvudsakligen till den period då odlingsverksamheten pågått. Eftersom odlingsverksamheten 

sedan augusti varit nedkörd har exempelvis elförbrukningen varit mycket begränsad, effekterna av de 

ökande energipriserna på grund av det pågående ryska invasionskriget i Ukraina har därför inte påverkat 

kostnaderna i någon större utsträckning. De direkta kostnaderna innefattar även 

lagerförändringseffekten av den avlivade och döda fisken i samband med IHN utbrottet för vilken statlig 

ersättning har erhållits.  

Personalkostnader var 2,1 miljoner euro (1,9 miljoner euro 1.1. – 31.12.2021). Personalkostnaderna har 

ökat främst genom nyanställningarna under 2021 och i början av räkenskapsperioden. Från mitten av 

augusti var 26 personer permitterade efter att anläggningen tömts på fisk, personalen återkallades då 

saneringsarbetet inleddes i mitten av oktober. Bolaget hade i genomsnitt 31 (28) anställda omräknat i 

heltidsårsverken under 2022. 

Övriga rörelsekostnader var 3,0 miljoner euro (2,8 miljoner euro 1.1. – 31.12.2021). 

Administrationskostnaderna har ökat efter listningen av bolaget och de krav det medför. Kostnaderna 

under 2022 innefattar även engångskostnader om 0,1 miljoner euro i relation till IHN för sådana 

kostnader som bolaget ansvarar för. De direkta kostnaderna i relation IHN är begränsade eftersom 

staten, enligt lagen om djursjukdomar ansvarar för kostnaderna för åtgärderna och är också 

ersättningsskyldig för egendom som bortförs eller förstörs i samband med dessa.  

Avskrivningarna enligt plan uppgick till 1,4 miljoner euro (1,5 miljoner euro 1.1 – 31.12.2021). 

Balans, finansiering och investeringar 

Investeringarna uppgick till 0,5 miljon euro (1,0 miljoner euro 1.1 – 31.12.2021). Investeringarna 2022 

innefattar bland annat förbättringar i säkerhet och vattenmiljö. De bestående aktiva uppgick till 18,2 

miljoner euro (19,6 miljoner euro den 31.12.2021). Eftersom smittosaneringsåtgärderna inte påverkar 

anläggningstillgångarnas bruksvärde, då smittosaneringsåtgärderna består av rengöring och 

desinficering, så uppstår inget behov för nedskrivning. 

Omsättningstillgångarna i slutet av perioden består av kemikalier som beräknas kunna användas då 

odlingsverksamheten uppstartas på nytt under 2023, vid räkenskapsperiodens slut har bolaget inget 

fiskbestånd (0,0 miljoner per 31.12.2022, 1,1 miljoner euro den 31.12.2021).  
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Fordringarna uppgick till 1,5 miljoner euro (1,1 miljoner euro den 31.12.2021), varav kortfristiga uppgick 

till 1,2 miljoner euro (0,9 miljoner euro den 31.12.2021). Aktiva resultatregleringar innefattar 31.12.2022 

0,2 miljoner euro periodiserade intäkter relaterat till utförda saneringstjänster.  

Likvida medel uppgick till 1,0 miljoner euro (9,4 miljoner euro den 31.12.2021).  

Tillgångarna totalt per 31.12.2022 uppgick till 20,7 miljoner euro (31,2 miljoner euro den 31.12.2021). 

Det egna kapitalet uppgick 31.12.2022 till 15,4 miljoner euro (23,3 miljoner euro den 31.12.2021).  

Främmande kapital uppgick till 5,3 miljoner euro (7,9 miljoner euro den 31.12.2021), varav 3,8 miljoner 

euro är långfristiga lån från finansiella institutioner. På lånen från finansiella institutioner har bolaget 

under perioden amorterat 2,0 miljoner euro. Betalningsplanen och lånevillkoren omförhandlades i 

december.  Enligt betalningsplanen vid bokslutstidpunkten är följande amortering på lånen den 1.4.2024 

och skall i helhet amorteras senast den 1.4.2025. Lånevillkoren förutsätter en soliditet om minimum 30%, 

den 31.12.2022 var soliditeten 74% (75% per 31.12.2021), samt att bolagets likvida medel överstiger 1 

miljon euro från och med 1.5.2023. Lånevillkoren har även innefattat en resultatbaserad kovenant, för 

vilket undantag (’waiver’)  har erhållits under tidigare period och fortsätter till lånetidens slut. 

Balansomslutningen uppgick till 20,7 miljoner euro (31,2 miljoner euro den 31.12.2021). 

För att finansiera återuppstarten planerar bolaget att söka finansiering både i form av eget kapital och 

främmande kapital under 2023. Bolaget upprätthåller en regelbunden dialog med sina ägare och 

finansiärer och anser att det finns fortsatt intresse för bolagets verksamhet. Bolaget besitter både teknisk 

och operativ erfarenhet av att bedriva RAS odling i större skala, och även om det runtom i världen just 

nu pågår ett stort antal RAS-projekt, så är den operativa erfarenheten sällsynt och utgör sakkunskap som 

efterfrågas internationellt. Ledningen bedömer därför att det är ett rimligt antagande att tillräckliga 

medel kommer att kunna erhållas för att genomföra återuppstarten av verksamheten och säkra den 

fortsatta driften. Därmed uppgörs bokslut enligt principen om fortsatt drift.  

Det föreligger dock en väsentlig osäkerhet eftersom det vid tidpunkten för bokslutets underskrift inte 

erhållits förbindelser för finansiering av verksamhetens återuppstart. Se vidare notuppgift Fortsatt drift 

och finansiering, sida 22. 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet 

Forsknings och utvecklingsverksamheten fokuserar på utvecklingen och optimeringen av 

produktionsprocessen, vattenreningstekniken och energieffektiviteten i anläggningen samt 

vidareförädling av sidoflödena från produktionen. Genom analys av fiskens tillväxt, vattenkvalitet och 

hantering av fisken identifieras och evalueras förbättringsåtgärder kontinuerligt. 

Ingen aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts under räkenskapsperioden. 

Hållbarhet och miljö  

Fifax vision är att vara en föregångare inom storskalig hållbar fiskodling. Konsumenterna 

uppmärksammar alltmer livsmedlens miljöpåverkan vilket ökar efterfrågan på hållbart producerade 

varor. Hållbarhet är en central del av Fifax strategi och verksamhet. 

Världens hav binder 16 gånger mer koldioxid än biosfären på land, detta är beroende av ett friskt 

ekosystem och marin biodiversitet i havet och dess kustområden. Övergödningen av havet, föroreningar 

och ökande havstemperaturer hotar havets ekosystem och dess förmåga att binda koldioxid.  

Östersjön är ett relativt slutet och grunt havsområde som gör det ytterst känsligt, övergödningen är ett 

problem i synnerhet i skärgården och längs kusterna. Samtidigt ökar efterfrågan på fisk och framförallt 
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inhemsk fisk i området kring Östersjön. Därför är fiskodling som inte belastar havet särskilt viktigt i 

området kring Östersjön. 

I Fifax högintensiva implementation av recirkulationsteknologi (RAS: Recirculating Aquaculture System) 

renas och återcirkuleras upp till 99,7% av vattnet som används i processen. Fosfor- och kvävehaltigt slam 

som uppstår av odlingen tas till vara och bidrar därför inte till övergödningen av havet, jämfört med 

odling till havs. Uppsamlingen av slam minskar även klimatbelastningen av fiskproduktion betydligt 

jämfört med odling till havs. Vid havsodling i öppna nätkassar i havet kan slammet inte tillvaratas, utan 

ansamlas på havsbottnen där det till stor del bryts ned under anaeroba förhållanden, detta ger upphov 

till metangas. Metangas har en 28 gånger större klimatpåverkan än koldioxid.  

Sidoflödena från produktionen består främst av slam, fiskrens och fisk som dött före slakt och utnyttjas 

i dag i form av foder och gödsel. Fifax fortsätter att utreda möjligheterna till att utveckla förädlingen av 

processens sidoflöden för att kontinuerligt skapa högre mervärde. 

Hållbarhet är också en viktig aspekt i hur verksamheten drivs i helhet. Fifax anläggning på Eckerö är ASC 

certifierat sedan 21.2.2022. ASC (Aquaculture Stewardship Council) är en oavhängig internationell ideell 

organisation grundad av Världsnaturfonden (WWF) och Sustainable Trade Initiative (IDH) som handhar 

det ledande certifierings- och märkningsprogrammet för vattenbruk. Standarderna ställer höga krav på 

miljö- och socialt ansvar. Standarderna är uppbyggda med målsättningen att minimera påverkan på den 

omgivande miljön, vilket inkluderar ansvarsfull hantering av fisk och resurser, och att vara en socialt 

ansvarsfull aktör gentemot de anställda och det lokala samhället. De interna processer som stöder att 

kraven uppfylls har innan certifieringen granskats av DNV, och ny granskning genomförs årligen.  

Fifax miljöpåverkan utgörs av de resurser som används i fiskodlingen; vatten, energi, foder, syre och 

kemikalier för vattenrening. Vattnet som används upptas från och återförs till havet efter rening. Halten 

av bl.a. fosfor, kväve och syre i det utgående vattnet mäts regelbundet. All elektricitet som används i 

anläggningen produceras med förnybar energi och bolaget arbetar kontinuerligt med optimering av 

energianvändningen. Eftersom energin som används är förnybar, utgör fodret huvuddelen av den 

odlade fiskens klimatpåverkan och också den huvudsakliga delen av Fifax värdekedjas miljöpåverkan, 

därför är fodereffektivitet och valet av foder viktigt. Fodret som används uppfyller ASC standardernas 

kriterier för spårbarhet och transparens i råvarukedjan, ansvarsfulla källor till marina och icke-marina 

ingredienser och innefattar en begränsning av andelen vildfångade marina ingredienser i fodret. Fodret 

är också huvudsakligen växtbaserat (ca 75%) och innehåller bland annat soja, den soja som används är 

från certifierade källor. En betydande del av fodrets ingredienser utnyttjar också biprodukter och 

samprodukter som uppstår vid tillverkning av bl.a. växtoljor och stärkelsemjöl, vilket stöder en cirkulär 

ekonomi. Förbrukningen av syre och vattenreningskemikalier utgör också en betydande del av den 

nuvarande odlingsverksamhetens klimatpåverkan eftersom de är energi-intensiva att producera, och vi 

söker efter alternativ som producerats med förnybar energi för att ytterligare kunna minska 

klimatpåverkan av verksamheten. Fifax arbetar kontinuerligt med optimering av produktionsprocessen, 

vilket innefattar effektivitet i förhållande till foderanvändning syre och vattenreningskemikalier. 

Under 2022 har vi ställt upp målsättningarna för klimat och miljöpåverkan för vår fisk vid kontinuerlig 

drift i full skala, dessa är:  

- 3,9 kg CO2-ekv. /kg filé, vilket är betydligt lägre än för konventionellt odlad fisk då man beaktar 

slammets anaeroba sönderfall på havsbottnen. 

- 0,13kg fosfor/ton rund fisk och 1,22kg kväve/ton rund fisk, vilket är mindre än 1% av utsläppen 

från konventionellt odlad fisk.  
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Marknadsutsikter  

Fifax odlar och säljer ekologiskt hållbar och hälsosam regnbågslax genom tillämpning av högintensiv 

vattencirkulationsteknologi (RAS: Recirculating Aquaculture System). Efterfrågan på hållbart odlad 

närproducerad fisk är stark och Fifax kunder har välkomnat leveranserna av all fisk som producerats. 

Fifax har också fått god respons beträffande fiskens kvalitet.  

Ledningen bedömer att de globala megatrenderna som går mot hälsosammare kost och mindre 

konsumtion av rött kött, närproducerad mat och den ökande miljömedvetenheten starkt stöder 

efterfrågan av fisk över lag, och speciellt efterfrågan för hållbart odlad fisk då konsumenterna i ökande 

grad beaktar hållbarhetsaspekter kring produktion av animaliskt protein och miljöpåverkan av odling av 

fisk med konventionella metoder. 

Tillgången på vild fisk är begränsad och en stor del av världens hav är i dagsläget överfiskade, och de 

europeiska haven är särskilt utsatta1. Samtidigt är också de områden som lämpar sig för konventionell 

fiskodling till havs begränsade och utsätts för ökande miljörisker på grund av klimatförändringar. 

Landbaserad odling utgör en viktig lösning för att möta den växande efterfrågan på fisk, samt för att 

erbjuda fisk med betydligt mindre miljö- och klimatpåverkan än konventionella källor. 

Fifax fokuserar primärt på den finska och svenska marknaden. Efterfrågan på fisk har i Finland 

fördubblats sedan 1980-talet. Utbudet är starkt beroende på import av fisk och importerad fisk utgör 

69% av fisk konsumerad i Finland 20202 och ca 74% i Sverige 20193. Samtidigt efterfrågar konsumenterna 

i båda länderna alltmer inhemska och närproducerade matvaror4. Utbudet av inhemsk fisk på 

marknaden består traditionellt av fångad fisk samt fisk odlad med konventionella metoder i havsburar 

vilka är starkt beroende av årstids- och temperaturväxlingar.  

Den skyddade och stabila odlingsmiljön RAS -odlingen erbjuder gör det möjligt för Fifax att erbjuda fisk 

kontinuerligt året runt, vilket ledningen ser som en stark konkurrensfördel. I en RAS-anläggning är 

odlingsmiljön även bättre skyddad för föroreningar och sjukdomar i havsvattnet, vilket leder till en säker 

miljö för fisken och slutligen ett hälsosamt livsmedel för konsumenten.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolaget står inför en fullständig återuppstart av odlingsverksamheten efter tömningen och saneringen 

av anläggningen från IHN viruset. Den mest betydande osäkerhetsfaktorn är tillgången till kapital för 

återuppstarten och de tilläggsinvesteringar som planeras i samband med den, tills full löpande 

produktionsnivå och lönsamhet är uppnådd.  

Ytterligare finansiering kommer att behövas för att genomföra en strategisk expansion av 

produktionskapaciteten efter att den nuvarande kapaciteten utnyttjas till fullo. Ledningen och styrelsen 

arbetar kontinuerligt med att säkerställa kommande finansieringsbehov, men det föreligger osäkerheter 

trots de attraktiva framtidsprospekten för verksamheten. 

Operativa risker hänför sig till fiskodlingen. Problem i en del av produktionskedjan kan få följdverkningar 

i andra delar. Helheten optimeras med hjälp av kontinuerlig monitorering (24/7) av produktionsmiljön, 

 

 

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
2 Naturresursinsitutet (Luke) – Luken meri- ja sisävesien ammattikalastusta, vesiviljelyn tuotantoa, kalan 

jalostusta ja ulkomaankauppaa koskevat tilastot. 
3 Sveriges forskningsinstitut (RISE), 2019 
4 Kantar TNS Agri (2019). n=1014 
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vattenkvaliteten, fiskhälsan och utvecklingen av fiskbeståndet. Faktorer så som foderkonversion, faktisk 

tillväxt och dödlighet inverkar i betydande grad på lönsamhetsförutsättningarna. Ojämn produktion och 

eventuella kvalitetsproblem i såld fisk kan leda till tappat förtroende för företagets leveranskedja och 

ekonomiska förluster.  

Marknadsutvecklingen påverkar efterfrågan och de priser som kan erhållas för producerad fisk och det 

i sin tur lönsamhetsförutsättningarna. Efterfrågan på hållbart odlad närproducerad fisk uppfattas 

fortsättningsvis som mycket stark. 

Miljörisker hänför sig till vattenreningen och eventuella okontrollerade utsläpp. Fifax har en mycket hög 

grad av vattencirkulation och reningen av vattnet har som regel obetydliga utsläpp. Allt avfall återvinns 

och hanteras genom etablerade processer av tredje parter. Miljöavtrycket kräver inte miljötillstånd i sin 

nuvarande omfattning.  

Osäkerheterna i den geopolitiska situation som uppstått till följd av Rysslands attack på Ukraina och de 

sanktionspåföljder som vidtagits har ingen direkt inverkan på Fifax eftersom verksamheten bedrivs i 

Eckerö och tjänar kunder i Finland och Sverige, råvaror och material som används kommer från 

leverantörer i Skandinavien och västra Europa. Då försörjningssäkerheten blir allt viktigare antas att 

efterfrågan på inhemska matvaror ökar vilket kan påverka Fifax positivt på längre sikt.  

Ledningen bedömer dock att osäkerheterna kommer att påverka Fifax indirekt genom utvecklingen av 

marknadspriser av energi-, foder och andra råmaterialpriser och även genom utvecklingen av 

marknadspriset för lax. De snabba svängningarna i marknadspriserna medför också risker att 

ökningarna tidvis på kort sikt inte till fullo kan reflekteras i försäljningspriset. Osäkerheterna påverkar 

även tillgången till finansiering och expansionsplanerna. 

Bolagsstämmans beslut 

Bolagets ordinarie bolagsstämma hölls 29.4.2022. Vid stämman omvaldes styrelsen och 

styrelseordförande för mandatperioden som utgår vid 2023 års ordinarie bolagsstämma. 

PricewaterhouseCoopers Oy valdes till revisor, med Ylva Eriksson, CGR, som huvudansvarig revisor. 

Bolagets aktier och aktieägare  

BOLAGETS AKTIER  

Bolaget har en aktieklass, och varje aktie berättigar sin innehavare till en röst vid bolagets bolagsstämma. 

Aktierna har utfärdats enligt finländsk lag och är registrerade i det finländska värdepapperssystem som 

upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Alla Fifax-aktier har lika rätt till dividend och andra utdelningar av 

bolagets tillgångar. 

Totala antalet utestående aktier 31.12.2022 var 25 756 168 stycken.  

Bolaget innehar 31.12.2022 150 000 stycken egna aktier, 0,6% av det totala antalet aktier, som förvärvats 

under 2021 för 382 500 euro i stabiliseringssyfte i samband med listningen.  

HANDELN I AKTIERNA 

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Helsinki First North Growth Market Finland. 
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Handelsvolymen under 3.1.2022 – 30.12.2022 var i snitt 6 765 aktier per handelsdag, snittpriset för 

handelsdagarnas slutkurs var 0,979 euro per aktie, högsta slutkurs 1,665 euro och lägsta slutkurs 0,379 

euro. 

Sista handelsdagen i räkenskapsperioden, den 30.12.2022 var slutpriset 0,384 euro.  

Bolagets marknadsvärde uppgick till 9,9 miljoner euro per 31.12.2022. 

AKTIEÄGARE 

Fifax hade 25 906 168 aktier och 1 215 ägare 31.12.2022, inklusive förvaltarregistrerade aktieägare. 

Bolaget innehade 150 000 egna aktier 31.12.2022. Bolagets aktier är registrerade i notarietjänsten. 

Information om aktieägarna är baserad på information från Euroclear Finland Oy.  

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 31.12.2022 

Aktieägare Innehav 31.12.2022 Andel 

FV Group AB            5 031 036  19,4 % 

Finlands Industriinvestering Ab            3 708 400  14,3 % 

Holdix Oy Ab            2 988 270  11,5 % 

Oy Etrisk Ab            2 055 516  7,9 % 

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag            1 357 351  5,2 % 

Turret Oy Ab                900 000  3,5 % 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma                800 000  3,1 % 

Helmet Capital Oy Ab                561 951  2,2 % 

Ahlström Invest B.V                539 146  2,1 % 

Pensionsförsäkringaktiebolaget Veritas                382 164  1,5 % 

De tio största aktieägarna totalt          18 323 834 70,7 % 

Förvaltarregistrerade aktier                837 740  3,4 % 

Övriga            6 744 594 25,9 % 

Totalt          25 906 168  100 % 

 

De största aktieägarna presenteras vidare på bolagets webbsida www.fifax.ax.  

DISTRIBUTION PER 31.12.2022 

Antal aktier Antal aktieägare Antal aktier Andel 

1-100 198  8 853  0,03 % 

101-1 000 699 338 220  1,31 % 

1 001 - 10 000 212  711 794  2,75 % 

10 001 - 100 000 76  2 417 232  9,33 % 

100 001 - 1 000 000 25 7 289 496  28,1 % 

över 1000 000 5  15 140 573  58,4 % 

Totalt 1 215  25 906 168  100 % 
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Styrelse, ledning och revisor 

STYRELSE OCH VD 

Vid den ordinarie bolagsstämman 29.4.2022 beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter är 5 och att 

Panu Routila, Ulf Toivonen, Rolf Karlsson, Eduard Paulig och Robin Blomqvist återvaldes. Panu Routila 

återvaldes till styrelseordförande. Mandatperioden utgår vid utgången av 2023 års ordinarie 

bolagsstämma.  

Bolagets verkställande direktör är Samppa Ruohtula. 

31.12.2022 innehade verkställande direktören och styrelsemedlemmarna direkt eller via bolag under 

deras kontroll sammanlagt 5 386  976 aktier i FIFAX Abp (20,8% av samtliga aktier och röster). 

PERSONAL OCH LEDNING 

Jarkko Alho anställdes till ledningsgruppen i rollen som kommersiell direktör i januari 2022. Tommy 

Andersson, tidigare i rollen som teknisk chef, lämnade bolaget i april 2022. 

Namn Position 

Samppa Ruohtula Verkställande Direktör 

Linda Lindroos Ekonomidirektör 

Eevertti Vetriö Fiskmästare 

Niclas Jansson Produktionschef 

Jarkko Alho Kommersiell direktör 

Kimmo Jalo Teknologidirektör 

 

Bolaget hade i genomsnitt 31 (28) anställda omräknat till heltidsårsverken under 2022.  

Med anledning av IHN utbrottet i juni och inverkan på verksamheten har bolaget i juli fört 

omställningsförhandlingar. Från mitten av augusti permitterades 26 personer som återkallades då 

smittosaneringsarbetet inleddes 17.10.2022. Nya omställningsförhandlingar inleddes i december och 

avslutades i januari 2023, varvid 6 personer permitterades och 8 personer sades upp med anledning av 

att smittosaneringsarbetet avslutas och verksamheten omorganiseras för uppstartsperioden. 

NÄRSTÅENDEKRETS 

Till Fifax närståendekrets hör bolagets styrelsemedlemmar, verkställande direktör och medlemmarna i 

ledningsgruppen samt deras familjemedlemmar och de bolag i vilka dessa personer har 

bestämmanderätt.  

Vidare information om transaktioner med närståendekretsen i noterna till bokslutet på sida 30. 

REVISOR 

Bolagets revisor är revisionssammanslutning PricewaterhouseCoopers Oy med Ylva Eriksson (CGR) som 

huvudansvarig revisor. 

Vidare information om arvoden i noterna till bokslutet på sida 23. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut  

▪ Livsmedelsverket har konstaterat att smittosaneringsarbetet slutförts 20.1.2023 och 

tomhållningsperioden om 6 veckor har inletts. 

▪ Omställningsförhandlingar inleddes i december och avslutades 17.1.2023 varvid 6 personer 

permitterades och 8 personer sades upp med anledning av att smittosaneringsarbetet avslutas 

och verksamheten omorganiseras för uppstartsperioden. 

▪ Bolagets styrelse har den 3.2.2023 publicerat en kallelse till bolagets ordinarie bolagsstämma och 

föreslår för den ordinarie bolagsstämman att stämman skulle bemyndiga styrelsen att fatta 

beslut om en företrädesrättsemission av högst 26 000 000 nya aktier. Vissa aktieägare som 

tillsammans innehar cirka 62,3 % av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att delta i den 

ordinarie bolagsstämman och rösta för detta bemyndigande. Utöver detta föreslås att styrelsen 

bemyndigas att besluta om riktad emission av upp till 3 300 000 nya aktier till bolagets borgenärer 

för att konvertera upplupna obetalda kapitallåneräntor samt ett räntebärande lån från ägare 

jämte upplupna räntor, som sammanlagt uppgår till ett belopp av ungefär 650 tusen euro, och 

att besluta om emission av nya aktier samt särskilda rättigheter som berättigar till aktier, vilka 

högst kan uppgå till 2 500 000 aktier.  

Styrelsens förslag till användning av utdelningsbart fritt eget kapital  

De utdelningsbara medlen uppgår till 15 262 146,28 euro varav räkenskapsperiodens förlust uppgår till 

-7 984 563,55 euro. Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att räkenskapsårets förlust överförs till 

kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet. 

Bolagsstämma 

FIFAX Abp:s följande ordinarie bolagsstämma kommer att hållas måndag 27.2.2022. Möteskallelsen har 

givits av FIFAX Abp:s styrelse 3.2.2023. 

Finansiell rapportering under 2023 

Bolaget publicerar en halvårsrapport för månaderna 1-6 samt en bokslutskommuniké och bokslut för 

räkenskapsåret enligt kalenderåret. 

Halvårsrapporten publiceras 25:e augusti 2023. 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2022 och halvårsrapporten för 1-6.2023 publiceras genom 

bolagsmeddelande och på bolagets webbplats www.fifax.ax. 

Certifierad rådgivare 

Certifierad rådgivare Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098   

http://www.fifax.ax/
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Resultaträkning 
 

    
Not  

1.1. -  1.1. -  

 euro    31.12.2022  31.12.2021   

 OMSÄTTNING 
 

 1 154 945,72          1 004 295,39  
 

 Övriga rörelseintäkter 1  2 449 458,43              496 886,00   
 

Material och tjänster  

  

  

  Material, förnödenheter och varor      

   Inköp under räkenskapsperioden  - 3 182 875,30   - 4 403 079,41   

   Förändring i lager  - 1 023 642,07   - 261 154,93   

  Köpta tjänster  - 247 286,20   - 446 103,92   
 Material och tjänster, totalt  - 4 453 803,57   - 5 110 338,26   
 

Personalkostnader  

  

  

  Löner och arvoden  - 1 764 945,70   - 1 588 741,93   

  Lönebikostnader      

   Pensionskostnader  - 289 469,61   - 234 685,29   

   Övriga lönebikostnader  - 54 583,27   - 51 950,71  

 

Personalkostnader, totalt  - 2 108 998,58  

        

- 1 875 377,93  
 

Avskrivningar och nedskrivningar  

  

  

  Avskrivningar enligt plan   - 1 415 081,18  - 1 552 425,67   
 Avskrivningar och nedskrivningar, totalt  - 1 415 081,18  - 1 552 425,67   
 

Övriga rörelsekostnader 2 - 2 976 094,32  - 2 784 649,64   

 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)  - 7 349 573,50  - 9 821 610,11   

         
 Finansiella intäkter och kostnader      

  Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter      

   Från övriga  272,39                        91,06   

  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader      

   Till övriga  - 635 262,44  - 3 865 501,66   
 Finansiella intäkter och kostnader, totalt  - 634 990,05  - 3 865 410,60   

         
 FÖRLUST FÖRE BOKSLUTS-      
 DISPOSITIONER OCH SKATTER  - 7 984 563,55  - 13 687 020,71   

         
 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 

 
- 7 984 563,55  - 13 687 020,71  
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Balansräkning 
 

       

euro  Not 31.12.2022  31.12.2021 

A K T I V A 
 

  
 

BESTÅENDE AKTIVA    
 

Materiella tillgångar 3 

  
 

 Mark- och vattenområden   145 918,47              145 918,47  

 Byggnader och konstruktioner   10 395 843,56        10 717 109,70  

 Maskiner och inventarier   7 039 007,12          8 273 754,87  

 Övriga materiella tillgångar   489 168,84              416 788,66  

 Pågående nyanläggningar   95 546,59                58 102,07  

Materiella tillgångar, totalt  18 165 484,58      19 611 673,77  

Placeringar 4   
 

 Andelar i företag inom samma koncern  10 000,00               10 000,00  

Placeringar, totalt  10 000,00               10 000,00  

BESTÅENDE AKTIVA, TOTALT 
 

18 175 484,58 

 

    19 621 673,77  

RÖRLIGA AKTIVA 
   

 

Omsättningstillgångar 
   

 

 Material och förnödenheter  38 271,00             138 267,00  

 Övriga omsättningstillgångar  0,00                923 646,07  

Omsättningstillgångar, totalt  38 271,00         1 061 913,07  

Fordringar 5 
  

 

 Långfristiga fordringar  

  
 

  Övriga fordringar  271 808,28             269 569,48  

 Långfristiga fordringar, totalt  271 808,28            269 569,48  

 Kortfristiga fordringar  
  

 

  Kundfordringar   620 674,66                48 408,00  

  Övriga fordringar   37 404,60              512 126,48  

  Resultatregleringar   581 897,36              291 122,19  

 Kortfristiga fordringar, totalt  1 239 976,62            851 656,67  

Fordringar  1 511 784,90         1 121 226,15  

Kassa och bank  985 353,60 
 

       9 418 486,23  

RÖRLIGA AKTIVA, TOTALT  2 535 409,50      11 601 625,45  

A K T I V A   T O T A L T 
 

20 710 894,08 

 

    31 223 299,22  

  



Bokslut och verksamhetsberättelse 2022  1.1.2022– 31.12.2022 | 17 

   

Balansräkning 

 

       

euro  Not 31.12.2022  31.12.2021 

P A S S I V A 
 

  

 
EGET KAPITAL     

Aktiekapital 6 80 000,00 

 

          80 000,00  

Fonden för inbetalt fritt eget kapital  66 844 556,74    66 844 556,74 

Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder - 43 597 846,91  - 29 910 826,20  

Räkenskapsperiodens resultat  -7 984 563,55  - 13 687 020,71  

EGET KAPITAL, TOTALT  15 342 146,28    23 326 709,83  

FRÄMMANDE KAPITAL  

  

 

Långfristigt 7 

  

 

 Skulder till kreditinstitut  3 826 497,01                             0,00   

 Lån från ägare  100 000,00  0,00 

Långfristigt, totalt  3 926 497,01                             0,00    

Kortfristigt 8 

  

 

 Skulder till kreditinstitut  0,00        5 851 609,01  

 Leverantörsskulder  242 651,92          782 997,75  

 Övriga skulder  111 329,72  177 420,08 

 Resultatregleringar  1 088 269,15      1 084 562,55  

Kortfristigt, totalt  1 442 250,79      7 896 589,39 

       

FRÄMMANDE KAPITAL, TOTALT  5 368 747,90 

 

7 896 589,39 

P A S S I V A   T O T A L T 
 

20 710 894,08    31 223 299,22  
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Finansieringsanalys 
 

euro 1.1.-31.12.2022 

 

1.1.-31.12.2021 

AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE 

  

 
Förlust före bokslutsdispositioner och skatter (-) - 7 984 563,55  - 13 687 020,71  

Korrektivposter (+/–): 
  

 
   Avskrivningar enligt plan 1 415 081,18           1 552 425,67  

   Finansiella intäkter och kostnader 634 990,05           3 865 410,60  

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital - 5 934 492,32  - 8 269 184,44  

Förändring av rörelsekapitalet 
  

 
   Förändring i rörelsefordringar -390 558,75  - 635 181,82  

   Förändring i omsättningstillgångar 1 023 642,07              261 154,93  

   Förändring i icke-räntebärande kortfristiga skulder 47 199,85                 47 097,19  

Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella  

poster och skatter - 5 254 209,15 

 

- 8 596 114,14  

Betalda räntor och övriga betalda finansiella  

kostnader i affärsverksamheten - 614 728,93 

-  

- 1 030 419,97 

Affärsverksamhetens kassaflöde (A) - 5 868 938,08 

-  

- 9 626 534,11 

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 

  

 
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (-) - 513 624,27  - 953 327,59  

Investeringar i dotterbolag (–) 0,00  - 10 000,00  

Investeringarnas kassaflöde (B) - 513 624,27  - 963 327,59  

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE 

  

 
Betald emission 0,00        15 416 421,00  

Förvärv av egna aktier (–) 0,00  - 382 500,00  

Upptagna kortfristiga lån  0,00          2 000 000,00  

Amortering av kortfristiga lån (–) - 2 050 570,28  - 3 926 071,01  

Upptagna konvertibla lån  0,00  3 770 141,96 

First North listningskostnader (–) 0,00 -  - 2 051 374,52 

Finansieringens kassaflöde (C) - 2 050 570,28        14 826 617,43 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C) 

ÖKNING (+) / MINSKNING (-)  

- 8 433 132,63 

 

         4 236 755,73  

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 9 418 486,23           5 181 730,50  

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 985 353,60 

 

         9 418 486,23  
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Noter till bokslutet  
 

Allmänna bokslutsprinciper  

Bokslutet är upprättat enligt prestationsprincipen, enligt principen för fortsatt drift och genom att iaktta 

försiktighet oberoende av räkenskapsperiodens resultat. Bokslutet är sammanställt i enlighet med 

gällande lagar och förordningar beträffande upprättande av bokslut i Finland. Bokslutet presenteras i 

euro. 

JÄMFÖRBARHET AV UPPGIFTER I BOKSLUTET 

Vid jämförelse av uppgifter i bokslutet med föregående räkenskapsperiod bör följande beaktas: 

IHN (infektiös hematopoietisk nekros), som upptäcktes på Fifax anläggning i juni 2022, är en djursjukdom 

som hör till kategori c i del III avdelning II i EU:s djurhälsoförordning, och myndigheterna besluter om 

åtgärder för att förhindra smittspridning och om att bekämpa sjukdomen. Lagen om djursjukdomar 

(76/2021) kap 14 behandlar det kostnadsansvar som föranleds av besluten och den rätt till ersättning 

som bolaget har. IHN är en fisksjukdom som främst drabbar laxfisk. Sjukdomen är ofarlig för människor 

och varmblodiga husdjur, såsom hund och katt. 

Bokslutet beaktar IHN fyndet som bekräftades 21.6 och de relaterade kostnaderna och ersättningarna 

för avlivning och smittosanering på följande sätt: 

• Eftersom smittosaneringsåtgärderna inte påverkade anläggningstillgångarnas bruksvärde då 

åtgärderna bestått av rengöring och desinficering, så finns inget behov för nedskrivning. 

• Fiskbeståndet i omsättningstillgångarna slaktades till den del fisken var slaktmogen och såldes i 

normal ordning, mindre och sjuk fisk avlivades. Bolaget har enligt lagen om djursjukdomar (14 

kap 83§) erhållit statlig ersättning för den avlivade fisken till dess marknadsvärde, totalt 1,6 

miljoner euro. Ersättningen som erhållits under räkenskapsperioden presenteras i övriga 

rörelseintäkter i resultaträkningen. 

• Staten ansvarar för de kostnader som uppkommit då besluten om avlivning och smittosanering 

har verkställts. Detta innefattade kostnader för arbetet med avlivningen och rengöringen, 

utrustning och medel som användes, samt transporter och hantering av det avfall som uppstått 

(14 kap 82§). Livsmedelsverket har upphandlade avlivnings- och smittosaneringstjänster av 

bolaget varav totalt 0,8 miljoner euro utfördes under perioden, intäkterna presenteras i 

räkenskapsperiodens övriga rörelseintäkter, varav 0,2 miljoner euro relaterar till den sista fasen 

av saneringsprojektet som vid bokslutstidpunkt inte hade fakturerats och upptas i bokslutet 

bland aktiva resultatregleringar. 

• Endast de direkta kostnader för IHN som inte omfattas av statens direkta ansvar eller för vilka 

ersättning inte kan sökas presenteras i övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. Dessa 

utgörs av engångskostnader om 0,1 miljoner euro. 

• Driftskostnaderna för anläggningen under smittosaneringens viloperiod och återuppstarten 

utgör operativa kostnader under framtida perioder i normal ordning och har därmed inte 

beaktats i rapporteringsperioden. För produktionsförlust som uppkommer till följd av 

myndigheternas beslut kan ersättning sökas enligt 14 kap 85§, möjligheterna till sådan 

ersättning är dock osäker och en eventuell ersättning beaktas därför först då beslut har 

erhållits. 
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Till följd av att preskriptionstiden enligt lagen on preskription av skulder har uppfyllts under 

räkenskapsperioden för reklamerade fakturor i leverantörsskulderna som hänförde sig till investeringar 

i produktionsanläggningens maskiner och inventarier har 569 847,72 euro i leverantörsskulder upplösts. 

Detta har minskat bokföringsvärdet för maskiner och inventarier i balansräkningen med 356 217,82 euro 

och räkenskapsperiodens avskrivningar i resultaträkningen med 188 514,46 euro.  

Bokslutets värderings- och periodiserings principer 

REDOVISNING AV OMSÄTTNING 

Bolaget redovisar sin omsättning enligt prestationsprincipen. Från försäljningsintäkterna avdras 

indirekta skatter och rabatter som gäller försäljningen. Försäljningsintäkterna består av fiskleveranser 

och intäktförs vid leverans till kund.  

Sålda avlivnings- och saneringstjänster som utförts under räkenskapsperioden har i resultaträkningen 

presenterats som övriga rörelseintäkter då dessa tjänster inte utgör bolagets normala verksamhet. 

VÄRDERING AV MATERIELLA TILLGÅNGAR 

De materiella tillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgift med avdrag för 

planenliga avskrivningar. I anskaffningsutgiften har inräknats rörliga kostnader för anskaffning och 

tillverkning. Därtill har indirekta kostnader i form av aktiverade kapitalräntor allokerats till 

anskaffningsutgiften. Erhållna investeringsunderstöd har bokförts som avdrag i anskaffningsutgiften. 

De planenliga avskrivningarna har beräknats till största delen linjärt och är baserade på tillgångarnas 

ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas från den månad tillgången i fråga anses ha tagits i bruk. 

Avskrivningstiderna är:  

Byggnader och konstruktioner   25 år  Linjärt  

Maskiner och inventarier   25 %  Degressivt  

Produktionsmaskiner    10 år  Linjärt  

Övriga materiella tillgångar   25 år  Linjärt 

VÄRDERING AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Material och förnödenheter består främst av fiskfoder och kemikalier för vattenrening. Material och 

förnödenheter tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgift eller ett lägre återanskaffningsvärde.  

Övriga omsättningstillgångar består av fiskbeståndet vid räkenskapsperiodens slut. Fiskbeståndet tas 

upp i balansräkningen enligt FIFO-principen till anskaffningsutgift eller det sannolika försäljningsvärdet, 

ifall det senare är lägre. Anskaffningsutgiften för fiskbeståndet baserar sig på en biomassa-beräkning 

som baseras på de direkta rörliga utgifterna för anskaffning och uppfödning av fisk, dvs. anskaffning av 

ägg, foder, syre, kemikalier och el som krävs för upprätthållandet av produktionsmiljön och 

vattenreningsprocessen. Biomassa-beräkningen bygger på estimerad foderkonsumtion och 

tillväxtkoefficienter publicerade av branschen. Denna beräkning följs upp och justeras med information 

från den egna produktionen. 

Vid räkenskapsperiodens slut 31.12.2022 finns inga fiskar i anläggningen.  
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LATENTA SKATTEFORDRINGAR 

Latenta skattefordringar har beräknats enligt de temporära differenserna mellan beloppen i 

beskattningen och bokslutet genom att använda skattesatsen för kommande år sådan den fastställts på 

bokslutsdagen. I enlighet med försiktighetsprincipen har bolaget inte i balansräkningen upptagit någon 

latent skattefordran härrörande från de fastställda förlusterna eller räkenskapsperiodens ej ännu 

fastställda förlust. Beloppet för de icke bokförda fastställda förlusterna presenteras i not 5.4. 

FORDRINGAR, FINANSIERINGSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER 

Fordringarna är upptagna i balansen till det nominella värdet eller det lägre sannolika värdet. Skulderna 

är upptagna till nominella värdet. Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom tolv månader 

är presenterade som kortfristiga. Fordringar och skulder som förfaller till betalning efter mer än tolv 

månader är presenterade som långfristiga. Beloppet för de långfristiga lånen vid bokslutstidpunkten 

presenteras vidare i not 7.  
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Fortsatt drift och finansiering 

IHN viruset som påträffades på bolagets anläggning i juni har föranlett en tömning av anläggningen på 

fisk och virussanering av anläggningen som vid bokslutstidpunkten fortfarande pågick, efter vilket en 

återuppstart kan påbörjas. Med denna bakgrund har styrelsen bedömt antagandet om fortsatt drift 

enligt situationen fram till underskrivandet av bokslutet. 

Verksamhetens utveckling fram till IHN virusutbrottet har varit god och verksamheten var på väg att nå 

de uppställda målsättningarna. Fram till avbrottet levererade bolaget fisk till sina kunder kontinuerligt 

varje vecka sedan september 2021 och öppnade nya direkta kanaler till dagligvaruhandeln samtidigt som 

prisutvecklingen och feedbacken från kunderna varit positiv. Tillsammans med de planerade 

förbättringarna har verksamheten således mycket goda operativa förutsättningar inför återuppstarten. 

Bolagets ledning har upprättat en finansiell prognos omfattande 18 månader för verksamhetens 

återuppstart, vilket innefattar uppbyggnaden av nytt fiskbestånd och de investeringar i ytterligare 

förbättring av biosäkerhet och odlingsteknik som planeras. Prognosen baserar sig på antagandet att 

Fifax kan starta kläckningsverksamheten på anläggningen i april 2023.  

Bolagets likvida medel vid tidpunkten för bokslutets underskrift kommer inte att räcka till att finansiera 

återuppstarten av verksamheten och således den fortsatta driften.  

För att trygga den fortsatta driften har följande åtgärder utförts: 

• Bolaget omförhandlade i december betalningsplanen för lånen om 3,8 miljoner euro per 

31.12.2022 från finansiella institutioner. Lånets amorteringar återupptas i april 2024 och lånet 

förfaller i sin helhet i april 2025, inga amorteringar görs under 2023. 

• Bolaget har i januari 2023 slutfört omställningsförhandlingar för att reflektera det minskade 

behovet av arbetskraft under tomhållningsperioden och återuppstarten.  

• Bolaget har sammanställt närsalts- och koldioxidutsläppskalkyler och ställt upp klimat och 

miljömålsättningar vilka förutsätts för finansiering inriktad på klimat och miljö. 

Utöver åtgärderna listade ovan förutsätter återuppstarten och således den fortsatta driften ytterligare 

finansiering. Bolaget planerar att söka finansiering i form av eget kapital och främmande kapital under 

2023. Styrelsen har föreslagit för den ordinarie bolagsstämman 2023, som är planerad att äga rum den 

27.2.2023, att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera upp till 26 000 000 nya aktier i en 

emission. De största aktieägarna i bolaget, som tillsammans innehar cirka 62,3 % av aktierna och 

rösterna, har oåterkalleligen åtagit sig att rösta för styrelsens förslag vid den ordinarie bolagsstämman. 

Bolaget fortsätter även sina pågående diskussioner med finansiärer om ytterligare främmande kapital.  

På grund av att det vid tidpunkten för bokslutets underskrift inte erhållits förbindelser för ytterligare 

finansiering finns det en väsentlig osäkerhetsfaktor, som kan leda till betydande tvivel om bolagets 

förmåga att fortsätta verksamheten. Styrelsen anser dock på basen av de åtgärder som gjorts att det är 

ett rimligt antagande att tillräckliga medel kommer att erhållas i form av eget och främmande kapital på 

basen av de pågående diskussionerna med ägarna och finansiärerna, och upprättar därmed bokslutet 

enligt principen för fortsatt drift. 

  



Bokslut och verksamhetsberättelse 2022  1.1.2022– 31.12.2022 | 23 

   

Noter resultaträkning  

1. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

  2022  2021 

Intäkter från avlivnings- och smittosaneringstjänster 773 363,95  0,00 

Beviljad ersättning för avlivad och död fisk enl. lagen om djursjukdomar 83§ 1 577 047,95  0,00 

Sökt ersättning för andra kostnader i relation till IHN 45 001,12  0,00 

Försäkringsersättning i relation till IHN, före myndighets beslut om avlivning 54 045,41  0,00 

Försäkringsersättning i relation till syreincidenten i maj 2021 0,00  496 886,00 

Totalt 2 449 458,43  496 886,00 

 

2. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 

  2022  2021 

Lokal och förvaltning 974 692,53  928 375,76 

Maskiner, inventarier, hyror och underhåll 627 841,15  842 963,85 

Köpta administrationstjänster 798 401,68  458 873,79 

Resor, sälj och marknadsföring 162 736,64  284 449,32 

Övriga rörelsekostnader 412 422,32  269 986,92 

Totalt 2 976 094,32  2 784 649,64 

 

2.1 REVISORSARVODEN 

  2022  2021 

PricewaterhouseCoopers Oy    

 Revision 65 335,66  40 206,81 

 Uppdrag som avses i 1§ 1 mom. 2 punkten i revisionslagen 0,00  10 574,00 

 Skatterådgivning 1 575,00  16 446,90 

 Övriga tjänster 18 211,00  377 499,22 

Totalt  85 121,66  444 726,93 
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Noter balansräkning  

3. MATERIELLA TILLGÅNGAR 

  

Byggnader och 

konstruktioner 
 Maskiner och 

inventarier 
 

Övriga 

materiella 

tillgångar 

 Pågående 

nyanläggningar 

Anskaffningsutgift 1.1.2022 13 414 623,15  14 026 859,34  493 259,65  58 102,07 

Erhållet investeringsstöd 1.1.2022 -1 655 694,88  -1 797 183,77  0,00  0,00 

Överföring från pågående 

nyanläggningar 1.1. - 31.12.2022 1 104,57  17 417,97  93 840,10  -112 362,64 

Ökning 1.1.- 31.12.2022 33 613,25  330 203,86  0,00  149 807,16 

Minskning 1.1.-31.12.2022 0,00  -544 732,28  0,00  0,00 

Anskaffningsutgift 31.12.2022 10 137 951,21  10 235 381,35  587 099,75  95 546,59 

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2022 1 041 818,57  3 955 920,70  76 470,99  0,00 

Avskrivningar 1.1.-31.12.2022 355 983,96  1 226 151,76  21 459,92  0,00 

Minskning 1.1.-31.12.2022 0,00  -188 514,46  0,00  0,00 

Ack. avskrivningar 31.12.2022 1 397 802,53  4 993 558,00  97 930,91  0,00 

Bokföringsvärde 31.12.2022 8 740 148,68  5 241 823,35  489 168,84  95 546,59 

  

Byggnader och 

konstruktioner 
 Maskiner och 

inventarier 
 

Övriga 

materiella 

tillgångar 

 Pågående 

nyanläggningar 

Anskaffningsutgift 1.1.2021 13 029 100,35  13 312 212,07  493 259,65  258 527,02 

Erhållet investeringsstöd 1.1.2021 -1 655 694,88  -1 797 183,77  0,00  0,00 

Överföring från pågående 

nyanläggningar 1.1. - 31.12.2021 238 996,02  0,00  0,00  -238 996,02 

Ökning 1.1.- 31.12.2021 146 526,78  714 647,27  0,00  38 571,07 

Anskaffningsutgift 31.12.2021 11 758 928,27  12 229 675,57  493 259,65  58 102,07 

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2021 691 797,24  2 772 786,64  57 200,71  0,00 

Avskrivningar under perioden 350 021,33  1 183 134,06  19 270,28  0,00 

Ack. avskrivningar 31.12.2021 1 041 818,57  3 955 920,70  76 470,99  0,00 

Bokföringsvärde 31.12.2021 10 717 109,70  8 273 754,87  416 788,66  58 102,07 

 

Bolaget äger tomten som produktionslokalen är byggd på, 2021 förvärvade bolaget även tomtmark som 

ligger i anslutning till den tidigare tomten och som tidigare arrenderats av kommunen. 

Tomten produktionslokalen ligger på är uthyrd till ett externt fastighetsbolag, som äger byggnaden. 

Bolaget hyr byggnaden och tomtmarken av fastighetsbolaget.  

Hyrorna för produktionslokalen hanteras som operativ leasing och är därmed inte aktiverad i balansen. 

Ägda byggnader och konstruktioner i balansräkningen innefattar integrerade delar av 

produktionsanläggningen, fiskbassänger, vattenreningsverk etc. som ägs av Fifax. 

Reklamerade leverantörsskulder som hänförde sig till investeringar i maskiner och inventarier har under 

räkenskapsperioden preskriberats och upplösts. Detta har minskat anskaffningsutgiften med 544 732,80 

euro och kumulativa avskrivningar för maskiner och inventarier i balansräkningen med 188 514,46 euro.   
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3.1 AKTIVERADE RÄNTEUTGIFTER 

  31.12.2022  31.12.2021 

Oavskrivna aktiverade ränteutgifter 1 069 840,03  1 123 332,03 

Totalt 1 069 840,03  1 123 332,03 

 

De aktiverade ränteutgifterna har uppstått under byggnadstiden och de ingår i balansräkningens 

anskaffningsutgifter för byggnader. De aktiverade ränteutgifterna avskrivs i enlighet med 

avskrivningsplanen för byggnader. 

 

4. ANDELAR I FÖRETAG INOM SAMMA KONCERN  

       Räkenskaps- 

  Bokslutsdatum  Ägarandel  Eget kapital  periodens 

Namn, hemort   %    resultat 

Fifax Fastighets Ab, Eckerö 31.12.2022  100 %  10 000,00  - 1 427,36 

Dotterbolaget har grundats under 2021 och har ingen verksamhet. Fifax har utnyttjat bokföringslagen 6 

kap. 1§, som ger undantag till skyldigheten att upprätta ett koncernbokslut då en rättvisande bild av 

koncernens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning inte äventyras av att koncernbokslut inte 

upprättas. 

 

5. FORDRINGAR 

5.1 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

  31.12.2022  31.12.2021 

Betalda hyressäkerheter 271 808,28  269 569,48 

Totalt 271 808,28  269 569,48 

 

Av hyressäkerheterna relaterar 263 677 euro till hyresavtalet för produktionslokalen. 

5.2 ÖVRIGA FORDRINGAR 

  31.12.2022  31.12.2021 

Momsfordringar 37 404,60  487 011,04 

Övriga förskottsbetalningar 0,00  25 115,44 

Totalt 37 404,60  512 126,48 

5.3 RESULTATREGLERINGAR 

  31.12.2022  31.12.2021 

Periodiserade intäkter relaterade till utförda saneringstjänster 217 558,06  0,00 

Övriga periodiseringar 364 339,30  291 122,19 

Totalt 581 897,36  291 122,19 
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5.4 ICKE BOKFÖRDA LATENTA SKATTEFORDRINGAR 

  31.12.2022  31.12.2021 

Latenta skattefordringar för fastställd förlust 1.1.  5 726 047,82  4 271 568,06 

Fastställd förändring under räkenskapsperioden  2 424 811,07  1 454 479,76 

Totalt latenta skattefordringar 31.12. 8 150 858,89  5 726 047,82 

För att följa försiktighetsprincipen har bolaget inte i balansräkningen bokfört latenta skattefordringar för 

de i beskattningen fastställda förlusterna på totalt 40,7 miljoner euro eller för de förluster som ska 

fastställas för räkenskapsperioden 2022. Förluster för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2022 är inte 

beaktade i tabellen ovan. Den första raten av de fastställda förlusterna 35 133,00 euro preskriberas 2023. 

 

6. EGET KAPITAL 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

   

  31.12.2022  31.12.2021 

Aktiekapital 1.1. 80 000,00  4 800,00 

Ökning av aktiekapital  0,00  75 200,00 

Aktiekapital 31.12 80 000,00  80 000,00      
Bundet eget kapital 80 000,00  80 000,00      
Fond för fritt inbetalt eget kapital 1.1. 66 844 557,74  34 755 569,00 

Ökning av aktiekapital  0,00  -75 200,00 

First North listningsemission 0,00  32 546 688,74 

Förvärv av egna aktier 0,00  -382 500,00 

Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12. 66 844 557,74  66 844 557,74      
Balanserad förlust 1.1. -29 910 826,20  -21 515 837,74 

Föregående räkenskapsperiods resultat -13 687 020,71  -8 394 988,46 

Balanserad förlust 31.12. -43 597 846,91  -29 910 826,20      
Räkenskapsperiodens resultat -7 984 563,55  -13 687 020,71      
Fritt eget kapital 15 262 146,28  23 246 709,83      
Eget kapital totalt 15 342 146,28  23 326 709,83 

Bolagets aktier består av en aktieserie med lika rättigheter. Bolagets aktier har inget nominellt värde. Alla 

aktier är fullt betalda. Vid bokslutstidpunkt 31.12.2022 fanns 25 906 168 stycken aktier registrerade i 

handelsregistret.  

6.1  UTDELNINGSBARA MEDEL 

  31.12.2022  31.12.2021 

Fritt eget kapital 15 262 146,28  23 246 709,83 

Totalt 15 262 146,28  23 246 709,83 

De utdelningsbara medlen uppgår till 15 262 146,28 euro varav räkenskapsperiodens förlust uppgår till 

-7 984 563,55 euro. Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att räkenskapsårets förlust överförs till 

kontot för balanserad förlust och att ingen dividend utdelas. 
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7. LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 

  31.12.2022  31.12.2021 

Skulder till kreditinstitut 3 826 497,01  0,00 

Lån från ägare 100 000,00  0,00 

Totalt 3 926 497,01  0,00 

Bolagets lån från kreditinstitut har omförhandlats under räkenskapsperioden. 

Lånens betalningsplan har under perioden omförhandlats och enligt beslutet om förlängning återupptas 

amorteringarna 1.4.2024 och sista raten förfaller till betalning 1.4.2025. Lånevillkoren förutsätter 

långivarnas godkännande för utdelning av dividender eller annan avkastning. Lånevillkoren har 

omförhandlats under låneperioden både vad gäller betalningsplan, räntor och kovenanter. Lånevillkoren 

förutsätter en soliditet om minimum 30%. Soliditeten räknas enligt låneavtal som Eget 

Kapital/Balansomslutning, 31.12.2022 var soliditeten 74%. Lånevillkoren förutsätter ytterligare ett 

minimum av likvida medel om 1 miljon euro från och med 1.5.2023. 

Återbetalningen av lån från ägare kräver godkännande av kreditinstituten. Lånet kan konverteras helt 

eller delvis på långivarens begäran till aktiekapital eller kapitallån i enlighet med villkoren för en eventuell 

nyemission. 

 

8. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 

8.1 ÖVRIGA SKULDER 

  31.12.2022  31.12.2021 

Mervärdesskatteskuld 77 113,63  0,00 

Uppskov för hyresbetalning 0,00  25 458,78 

Lån från ägare 0,00  100 000,00 

Övriga skulder 34 216,09  51 961,30 

Totalt 111 329,72  177 420,08 

8.2 RESULTATREGLERINGAR 

  31.12.2022  31.12.2021 

Periodiserade räntor 563 235,89  542 974,77 

Periodiserade löner och lönebikostnader 346 361,33  311 808,17 

Övriga periodiserade kostnader 178 671,93  229 779,61 

Totalt 1 088 269,15  1 084 562,55 

De periodiserade räntorna innefattar 496 449,45 euro upplupna räntekostnader på tidigare kapitallån 

som har konverterats till eget kapital under tidigare räkenskapsperioder. Någon ränta upplöper inte på 

beloppet. 
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Säkerheter och ansvarsförbindelser 

SKULDER TILL KREDITINSTITUT 

31.12.2022  31.12.2021 

Skulder till kreditinstitut 3 826 497,01  5 851 609,01 

Skulder till kreditinstitut totalt 3 826 497,01  5 851 609,01 

GIVNA SAKRÄTTSLIGA SÄKERHETER 

31.12.2022  31.12.2021 

Företagsinteckningar 10 100 000,00  10 100 000,00 

Fastighetsinteckningar 10 133 600,00  10 133 600,00 

Sakrättsliga rättigheter totalt 20 233 600,00  20 233 600,00 

LEASINGANSVAR 

31.12.2022  31.12.2021 

Belopp som betalas inom ramen för leasingavtal   
Inom nästa räkenskapsperiod 107 121,02  146 865,12 

Efter nästa räkenskapsperiod 44 657,07  93 984,25 

Totalt 151 778,09 
 

240 849,37 

HYRESANSVAR 

31.12.2022  31.12.2021 

Belopp som betalas inom ramen för hyresavtal    
Inom nästa räkenskapsperiod 859 076,16  790 404,00 

Efter nästa räkenskapsperiod 2 632 859,38  3 210 410,84 

Totalt 3 491 935,54  4 000 814,84 

INKÖPSFÖRBINDELSER, SÄTTFISK 

31.12.2022  31.12.2021 

Belopp som betalas inom ramen för inköpsavtal    

Inom nästa räkenskapsperiod 634 859,33  757 339,00 

Totalt 634 859,33  757 339,00 

Leasingansvar, hyresansvar och inköpsförbindelser presenteras i tabellen ovan utan mervärdesskatt. 

Bolaget har ett långfristigt hyresavtal på 10 år för produktionslokalen som förnyas årligen med ett år i 

taget efter 10-årsperioden. Uppsägningstiden är 6 månader. Avtalet kan sägas upp tidigast 5.12.2024 av 

Fifax och tidigast 5.12.2041 av hyresvärden. Avtalet innehåller en köpoption för produktionslokalen. Efter 

att 10 år har förlöpt kan Fifax köpa produktionslokalen till anskaffningskostnad höjd med 

konsumentprisindex för Åland vid tidpunkten för utnyttjande av optionen. 

Hyresgaranti för produktionslokalen på 263 677,00 euro ingår i de långfristiga fordringarna i 

balansräkningen.  
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ÅTERBETALNINGSANSVAR FÖR ERHÅLLNA INVESTERINGSSTÖD 

Fifax har erhållit investeringsstöd från Ålands landskapsregering som har medfinansierats genom 

europeiska havs- och fiskerifonden. Stödbesluten innehåller flera skyldigheter och information om hur 

återbetalningsvillkor kan uppstå. Återbetalningsvillkor kan uppstå om bolaget inom 5 år, sedan sista 

betalningen av investeringsstödet erhållits, upphör eller väsentligt förändrar sin verksamhet. 
  

31.12.2022  31.12.2021 

Erhållet investeringsstöd, ansvar upphör 2025 2 402 878,15  2 402 878,15 

Investeringsstöd med återbetalningsansvar totalt 2 402 878,15  2 402 878,15 

 

Pågående tvister  

Inga pågående tvister. 

 

Noter angående personalen och den närstående kretsen 

GENOMSNITTLIGA ANTALET ANSTÄLLDA 

2022  2021 

Genomsnittliga antalet anställda 31  28 

Totalt 31  28      

LEDNINGENS LÖNER OCH ARVODEN 

2022  2021 

Arvoden till styrelsemedlemmar 108 000,00  60 900,00 

Lön och förmåner till verkställande direktör 132 250,00  223 640,00 

Lön och förmåner till övriga ledningsgruppen 491 778,52  327 758,83 

Totalt 732 028,52  612 298,83 

Pensions och andra lönebikostnader relaterat till ledningens löner och arvoden var 117 473 respektive 

22 016 euro under 2022 och 97 322 respektive 19 685 euro under 2021.  

Verkställande direktörens kontrakt kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid av båda parter. Ifall 

bolaget säger upp verkställande direktörens kontrakt på annan grund än i arbetsavtalslagen (55/2001, 

inklusive ändringar) definierad grund relaterad till arbetstagarens person så har verkställande 

direktören, utöver uppsägningstidens lön, rätt till ersättning som motsvarar tre månaders lön vid 

uppsägningstillfället, inklusive semesterlön. Ifall verkställande direktören på betydande sätt har brutit de 

skyldigheter som verkställande direktörens tjänsteavtal definierar så har bolaget rätt att med omedelbar 

verkan säga upp kontraktet och utan särskilda betalningsskyldigheter, och rätt att återfå möjlig tidigare 

utbetald uppsägningsersättning. 

Bolaget har inga ikraftvarande tilläggspensioner eller försäkringsavtal beträffande verkställande direktör 

eller andra medlemmar i ledningsgruppen. 

  



Bokslut och verksamhetsberättelse 2022  1.1.2022– 31.12.2022 | 30 

   

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER 

Till Fifax närståendekrets hör bolagets styrelsemedlemmar, verkställande direktör och medlemmarna i 

ledningsgruppen samt deras familjemedlemmar och bolag i vilka dessa personer har bestämmanderätt.  

Styrelsens och ledningsgruppens löner och arvoden presenterades i föregående tabell. 

Inga tjänster har köpts av närstående parter och inga räntekostnader har upplöpt på lån från närstående 

parter under räkenskapsperioden.  

Under jämförelseperioden köptes 199 569,53 euro konsulttjänster och upplöpte 219 179,97 euro i 

räntekostnader på lån av närstående parter, innan lånen konverterades till eget kapital i samband med 

listningen.  

Balansräkningen för den avslutade räkenskapsperioden eller för jämförelseperioden innehåller inte 

några poster relaterade till närstående parter.  
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PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning, PB 1015 (Östersjötorget 2), 00101 HELSINGFORS 

Tel. 020 787 7000, www.pwc.fi 

Hemort Helsingfors, Finland, FO-nummer 0486406-8 

Revisionsberättelse 

Till FIFAX Abp:s bolagsstämma 

Revision av bokslutet 

Uttalande 

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av 

dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det 

uppfyller de lagstadgade kraven. 

Revisionens omfattning 

Vi har utfört en revision av bokslutet för FIFAX Abp:s (FO-nummer 2453290-9) för räkenskapsperioden 1.1.2022–

31.12.2022. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. 

Grund för uttalandet  

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs 

närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Oberoende 

Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen 

och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 
Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen i bokslutets noter i stycket Fortsatt drift och finansiering samt i 

verksamhetsberättelsens stycken Verksamhetens utveckling och Balans, finansiering och investeringar, där 

bolaget beskriver att de likvida medlen vid tidpunkten för bokslutets underskrift inte kommer att räcka till att 

finansiera återuppstarten och således den fortsatta driften. Utöver åtgärder som redan genomförts, förutsätter 

återuppstarten och således den fortsatta driften, ytterligare finansiering i form av eget kapital och främmande 

kapital. Eftersom det vid tidpunkten för bokslutets underskrift inte erhållits förbindelser för ytterligare finansiering 

finns det en väsentlig osäkerhetsfaktor, som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en 

rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller 

de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet 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 man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 

alternativ än att göra något av dessa. 
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Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 

om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi 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 vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 

på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra 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 vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland 

upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 

ger en rättvisande bild. 

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. 

Övriga rapporteringsskyldigheter 

Övrig information 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar 

VD:s översikt och verksamhetsberättelsen. 
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Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. 

Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med 

detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och 

bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga 

felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt 

gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. 

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och 

verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av 

verksamhetsberättelse. 

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig 

felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta. 

  

Helsingfors 6.2.2023 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Revisionssammanslutning 

  

  

Ylva Eriksson 
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