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FIFAX Abp:s bokslutskommuniké januari – december 2022 (ej reviderad) 

Bolagsmeddelande 6.2.2023 kl. 11.00 

 

 

Bolaget söker finansiering för återuppstart av anläggningen 
efter smittosaneringen. 

 

 

Centrala händelser januari – december 2022 

Siffrorna inom parentes presenterar motsvarande jämförelseperiod 2021. 

▪ Omsättning 1,2 miljoner euro 1-12.2022 (1,0 miljoner euro) och härrör till perioden 1-

8.2022 före anläggningen tömts på fisk. 

▪ Leveransvolymen uppgick till 229 ton rensad regnbåge 1-12.2022 (288 ton) och härrör 

till perioden 1-8.2022 före anläggningen tömts på fisk. 

▪ Övriga rörelseintäkter 2,4 miljoner innefattar 0,8 miljoner euro för avlivnings och 

smittosaneringsarbetet som bolaget utfört, samt 1,6 miljoner euro ersättning för 

fisken som avlivats. 

▪ Rörelseresultatet i perioden var -7,3 miljoner euro 1-12.2022 (-9,8 miljoner euro) och 

belastades av engångskostnader relaterade till IHN virusutbrottet om 0,1 miljoner 

euro. De omedelbara kostnaderna relaterade till IHN virusutbrottet är begränsade, 

eftersom staten enligt lagen om djursjukdomar ansvarar för kostnaderna för 

åtgärderna och är ersättningsskyldig för bortförd eller förstörd egendom i samband 

med dem. 

▪ Räkenskapsperiodens förlust -8,0 miljoner euro 1-12.2022 (-13,7 miljoner euro). 

▪ I juni 2022 konstaterades IHN i prover av fisk från anläggningen vilket har präglat det 

andra halvåret. Anläggningen har tömts på fisk och smittosanerats under 

Livsmedelsverkets beslut och ledning. Smittosaneringsarbetet har slutförts i januari 

2023.  

▪ Bolaget planerar återstarten av produktionen och förbättrande investeringar. Ny 

finansiering är en förutsättning för att genomföra återuppstarten enligt planerna. 
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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, dvs att odla bättre 

fisk för världen. 
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Nyckeltal  

FINANSIELLA NYCKELTAL 7-12/20221  7-12/20211  1-12.20221  1-12.2021 
 

Tusen euro  
 
 

 
 

 
  

Omsättning  282  369  1 155  1 004   

Rörelseresultat -2 161  -4 637  -7 299  -9 822  

Räkenskapsperiodens resultat -2 443  -6 717  -7 985  -13 687  

Resultat per aktie, odiluterad och diluterad (EUR)2 -0,09  -0,39   -0,31  -0,94  

Affärsverksamhetens kassaflöde -1 235  -5 034  -5 869  -9 627  

Investeringar -38  -575  -514  -963  

Soliditet % 74 %  75 %  74 %  75 %  

Genomsnittligt antal heltids-årsverken 29  29  31  28  

Löner och prestationer totalt 971  993  2 109  1 875  

Balansomslutning vid periodens slut 20 711  31 223  20 711   31 223  

Antal utestående aktier vid periodens slut3 25 756 168  25 756 168  25 756 168  25 756 168  

Vägt medelvärde av antal utestående aktier3 25 756 168  17 292 461  25 756 168  14 594 344 4  

        

OPERATIVA NYCKELTAL 7-12/20221  7-12/20211  1-12.20221  1-12.2021  

Fiskbeståndet i början av perioden, ton 331  268  315  413  

Fiskbeståndet i slutet av perioden, ton 0  315  0  315  

Producerad fisk, rensad ton 37  113  229  288  
 

1Ej reviderat 
2Det finns inga diluterande instrument per 31.12.2022 och därmed är resultatet per aktie detsamma för 

både odiluterad och diluterad. 
3Antal utestående aktier vid periodens slut samt kalkylen för vägt medelvärde av antalet utestående 

aktier under perioden exkluderar de 150 000 aktier bolaget innehar. 
4Justerad enligt Fifax ordinarie bolagsstämmas beslut den 10.5.2021 om vederlagsfri inlösen och 

makulering av 47 406 260 aktier den 11.5.2021. 

 

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 

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

Målsättningar 

De finansiella och operativa målsättningarna flyttades tidigare fram på grund av IHN fyndet, och den 

påföljande tömningen av anläggningen på fisk och elimineringen av viruset från anläggningen genom 

sanering enligt myndigheternas beslut. Vid tidpunkten för bokslutets underskrift pågår den 

tomhållningsperiod som krävs efter smittosaneringen, varefter odlingsverksamheten kan återupptas.  

I samband med återuppstarten planeras förbättringar i biosäkerhet och prestanda för varje del av 

anläggningen i förhållande till behovet i takt med att fiskbeståndet på nytt odlas upp.  

Målsättningarna har evaluerats på nytt i förhållande till planerna för återuppstart och expansion. 

 

 

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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PÅ KORT SIKT (INNAN UTGÅNGEN AV ÅR 2023): 

▪ Kläckeri och yngelavdelning i full produktion och den första odlingsenheten startad, 

investeringar för ökad biosäkerhet och prestanda genomförda i enheterna.  

▪ Konsulterings- och licensieringsverksamhet som kommersiellt utnyttjar Fifax RAS 

specialkunskap etablerad 

PÅ MEDELLÅNG SIKT (INNAN UTGÅNGEN AV ÅR 2024): 

▪ Investeringar för ökad biosäkerhet och prestanda genomförda i de återstående enheterna av 

anläggningen  

▪ Fullt fiskbestånd och full produktionsnivå motsvarande årlig produktionsvolym om ca 3 200 ton 

rund fisk uppnådd 

▪ Vidareutveckling av konsulterings- och licensieringsverksamheten 

PÅ LÅNG SIKT (INNAN UTGÅNGEN AV ÅR 2030): 

▪ Expandera verksamheten vidare genom nya anläggningar 

▪ Betydande intäkter från konsulterings- och licensieringsverksamheten  

▪ Omsättning över 125 miljoner euro 

▪ EBITDA över 25 procent av omsättning 

 

Tidigare mål på kort sikt (2022), som flyttats fram 22.6.2022 och uppdaterats 3.2.2023:  

▪ Uppnående av fullt fiskbestånd (900 ton) samt full produktionsnivå motsvarande en årlig 

produktion på ungefär 3 200 ton under första halvåret 2022 

▪ Byggandet av Eckerö-produktionsanläggningens utvidgning förväntas påbörjas år 2022 

Tidigare mål på medellång och lång sikt, som uppdaterats 3.2.2023: 

På medellång sikt (innan utgången av år 2026): 

▪ Full verksamhet vid utvidgningen av Eckerö-produktionsanläggningen 

▪ Omsättning över 50 miljoner euro  

▪ EBITDA på 25 procent av omsättning 

▪ Grundande av en affärsverksamhet som kommersiellt utnyttjar förvärvad kunskap beträffande 

RAS-teknologi och -projekt 

På lång sikt (innan utgången av år 2030): 

▪ Expandera verksamheten vidare genom att bygga nya anläggningar 

▪ Betydande omsättning från verksamhet som kommersiellt utnyttjar förvärvad kunskap 

▪ Omsättning över 100 miljoner euro 

▪ EBITDA över 25 procent av omsättning 
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Strategi 

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

uppmärksammar alltmer livsmedlens miljöpåverkan vilket ökar efterfrågan på hållbart producerade 

varor. Trenden är särskilt stark på marknaderna kring Östersjön som Fifax primärt fokuserar på.  

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

problem i synnerhet i skärgården och längs kusterna. I Fifax högintensiva implementation av 

recirkulationsteknologi (RAS: Recirculating Aquaculture System) renas och återcirkuleras upp till 99,7% 

av vattnet som används i processen. Fosfor, kväve och andra sidoprodukter som uppstår av odlingen tas 

till vara och bidrar därför inte till övergödningen av havet och minskar därför även klimatbelastningen, 

jämfört med odling till havs. Den skyddade odlingsmiljön bidrar också med en optimal och sund 

tillväxtmiljö för fisken som växer året runt. 

Bolaget står inför en återuppstart av odlingsverksamheten och i samband med den investerar bolaget 

även ytterligare i anläggningens biosäkerhet, produktionseffektivitet och energieffektivitet.  Hittills har 

bolaget producerat rensad, hel fisk (HOG dvs Head On Gutted), som levererats till bolagets kunder, som 

förädlat och distribuerat fisken vidare till matvarukedjor och HoReCa aktörer och genom dessa vidare till 

konsumenter. I samband med återuppstarten siktar bolaget på att öka värdet på produkterna genom att 

förädla fisken vidare till konsumentprodukter samt genom att fortsätta att investera i försäljning och 

marknadsföring. Syftet är att etablera ett eget varumärke för att öka medvetenheten om bolaget och 

dess produkter bland kunder och konsumenter.  

Landbaserad odling baserat på RAS teknologi växer globalt med betydande investeringar i 

produktionskapacitet på olika håll i världen, Fifax är en av pionjärerna i branschen, och har byggt upp ett 

värdefullt specialkunnande i etablering av en RAS-anläggning, dess operativa drift och underhåll. Då 

nuvarande produktionsanläggning når full kapacitet planerar bolaget att expandera verksamheten 

genom att investera i tilläggskapacitet. Ytterligare produktionsanläggningar erbjuder även vissa 

operativa skalfördelar och diversifierar operativa risker. Bolaget ämnar även att kommersialisera 

specialkunskaperna det har i recirkulationsteknologi och operation av RAS -anläggningar på den 

internationella marknaden genom att etablera konsultering och licensieringsverksamhet. För att 

accelerera verkställandet av strategin undersöker bolaget även möjligheter till företagsförvärv. 

Hållbarhet är en central del av strategin och under 2022 har vi ställt upp målsättningarna för klimat och 

miljöpåverkan för vår fisk vid kontinuerlig drift i full skala. Enligt de uppställda målsättningarna har Fifax 

landbaserade ultraintensivt odlade fisk betydligt lägre klimat- och miljöpåverkan än konventionellt odlad 

fisk eftersom slammet uppsamlas och därför inte påverkar havet igenom eutrofiering och 

metangasbildning. Bolaget arbetar också kontinuerligt med optimering av energianvändningen och 

produktionsprocessen, vilket ökar effektiviteten i förhållande till användning av foder, syre och 

vattenreningskemikalier. De näringsrika sidoflödena från produktionen, som huvudsakligen består av 

slam, fiskrens och fisk som dött före slakt, utnyttjas i dag i form av foder och gödsel. Fifax fortsätter att 

utreda möjligheterna till förädling av processens sidoflöden för att skapa högre mervärde.  

I början av 2022 blev Fifax anläggning i Eckerö ASC -certifierad, auditeringen genomfördes av DNV och 

upprepas årligen. ASC-standarderna för hållbar fiskodling ställer höga krav på miljö- och socialt ansvar. 

Märkningen är välkänd på marknaden och certifieringen antas stärka produkternas konkurrenskraft.  
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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 fullständig återuppstart av produktionen, 

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

av biosäkerhet och de planerade förbättringarna. För att finansiera återuppstarten under 2023 planerar 

bolaget att söka finansiering både i form av eget kapital och främmande kapital, se även stycket 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.  

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. 
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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.  

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 
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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).   

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, 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 stycket Fortsatt drift och 

finansiering. 
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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. 

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.  
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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, 

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  

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.  
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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 bolag i vilka dessa personer har bestämmanderätt.  

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. 

Revisor 

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

huvudansvarig revisor.  
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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. 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2022 publiceras den 6.2.2022 klockan 16:00 

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. 

  

http://www.fifax.ax/
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Webcast  

En webcast ordnas den 6.2.2022 klockan 15:00 

Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fifax.videosync.fi/2022-results 

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fifax.ax 

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som 

samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte. 

Certifierad rådgivare 

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

https://fifax.videosync.fi/2022-results
http://www.fifax.ax/
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Resultaträkning 

Tusen euro 7-12/2022  7-12/2021  1-12/2022  1-12/2021 

OMSÄTTNING 282 
 

369 
 

1 155 
 

1 004 

Övriga rörelseintäkter 2 449  36  2 449  496 

Material och tjänster -1 872  -1 896  -4 454  -5 110 

Personalkostnader -971  -993  -2 109  -1 875 

Avskrivningar och nedskrivningar -613  -792  -1 415  -1 552 

Övriga rörelsekostnader -1 436  -1 361  -2 976  -2 785 

RÖRELSERESULTAT -2 160  -4 637  -7 350  -9 822 

Finansiella intäkter och kostnader -283  -2 080  -635  -3 865 

FÖRLUST FÖRE BOKSLUTS- -2 444  -6 717  -7 985  -13 687 

DISPOSITIONER OCH SKATTER        

PERIODENS RESULTAT -2 444  -6 717  -7 985  -13 687 
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Balansräkning 

Tusen euro 31.12.2022  31.12.2021 

AKTIVA 
   

BESTÅENDE AKTIVA    
Materiella tillgångar 18 165  19 612 

Andelar i företag i samma koncern 10  10 

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 18 175  19 622 

RÖRLIGA AKTIVA    
Omsättningstillgångar 38  1 062 

Långfristiga fordringar 272  270 

Kortfristiga fordringar 1 240  852 

Kassa och bank 985  9 418 

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 2 535  11 602 

AKTIVA TOTALT 20 711  31 223 

      

PASSIVA 
   

EGET KAPITAL    
Aktiekapital 80  80 

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 66 845  66 845 

Balanserat resultat från tidigare räkenskapsperioder -43 598  -29 911 

Räkenskapsperiodens resultat -7 985  -13 687 

EGET KAPITAL TOTALT 15 342  23 327 

FRÄMMANDE KAPITAL    
Långfristigt främmande kapital    

 Skulder till kreditinstitut 3 826  0 

 Övriga skulder 100  0 

Långfristigt främmande kapital totalt 3 926  0 

Kortfristigt främmande kapital    

 Skulder till kreditinstitut 0  5 852 

 Leverantörsskulder 243  783 

 Övriga skulder 111  177 

 Resultatregleringar 1 088  1 085 

Kortfristigt främmande kapital totalt 1 442  7 896 

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 5 369  7 896 

PASSIVA TOTALT 20 711  31 223 
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Finansieringsanalys  

Tusen euro 7-12/2022  7-12/2021  1-12/2022  1-12/2021 
          

Affärsverksamhetens kassaflöde        

 Förlust före bokslutsdispositioner och skatter (–) -2 444  -6 717  -7 985  -13 687 

 Korrektivposter (+/-):        

  Avskrivningar enligt plan 613  792  1 415  1 552 

  Finansiella intäkter och kostnader 283  2 080  635  3 865 

  Avsättningar -82  0  0  0 

 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -1 630  -3 844  -5 934  -8 269 

 Förändring av rörelsekapitalet:        

  Förändring i rörelsefordringar -706  -527  -391  -635 

  Förändring av omsättningstillgångar 1 644  -7  1 024  261 

  

Förändring av icke-räntebärande kortfristiga 

skulder 64  73  47  47 

 

Affärsverksamhetens kassaflöde före  

finansiella poster och skatter -706  -4 304  -5 254  -8 596 

 Betalda räntor -529  -729  -615  -1 030 

Affärsverksamhetens kassaflöde (A) -1 234  -5 034  -5 869  -9 627 

Investeringarnas kassaflöde        

 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (-) -38  -565  -514  -953 

 Investeringar i dotterbolagsaktier 0  -10  0  -10 

Investeringarnas kassaflöde (B) -38  -575  -514  -963 

Finansieringens kassaflöde        

 Betald emission 0  15 416  0  15 416 

 Förvärv egna aktier 0  -383  0  -383 

 Upptagna kortfristiga lån 0  0  0  2 000 

 Amortering av kortfristiga lån -1 013  -3 063  -2 051  -3 926 

 Upptagna konvertibla lån 0  229  0  3 770 

 First North listningskostnader 0  -2 051  0  -2 051 

Finansieringens kassaflöde (C)  -1 013  10 149  -2 051  14 827 

          

Förändring av likvida medel,  

ökning (+) / minskning (-) -2 285  4 540  -8 433  4 237 

          

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 3 270  4 879  9 418  5 182 

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 985  9 418  985  9 418 
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Principer för uppgörande av bokslutskommuniké  

Bokslutskommunikéns information är upprättat enligt god bokföringssed och i enlighet med finsk 

bokföringslagstiftning (FAS). Bokslutskommunikéns omfattning motsvarar kraven som ställs enligt First 

North Growth Market Rulebook punkt 4.4.6. Bokslutskommunikéns siffror är inte reviderade. 

Uppgifterna presenteras i tusen euro och de är avrundade från exakta siffror. Därför kan i vissa fall 

slutsummor av kolumner eller rader avvika från den presenterade totalsumman. 

För information om transaktioner med närstående se stycket Närståendekrets. 

För information om bolagets fortsatta drift se stycket Fortsatt drift och finansiering. 

JÄMFÖRBARHET AV UPPGIFTER I BOKSLUTSKOMMUNIKÉN  

Vid jämförelse av uppgifter i bokslutskommunikén 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. 

Bokslutskommunikén 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 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 ännu inte fakturerats och upptas 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. 



  1.1.2022– 31.12.2022 | 20 

   

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.  
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Förändring i eget kapital 

Tusen euro      

7-12/2022 Aktiekapital 

Fonden för 

inbetalt fritt 

eget kapital 

Balanserad 

vinst 

(förlust) 

Kapitallån i 

Eget kapital 

Eget kapital 

totalt 

Eget kapital i början av perioden 80 66 845 -49 139 0 17 786 

Periodens resultat 0 0 -2 443 0 -2 443 

Eget kapital i slutet av perioden 80 66 845 -51 582 0 15 342 

7-12/2021 Aktiekapital 

Fonden för 

inbetalt fritt 

eget kapital 

Balanserad 

vinst 

(förlust) 

Kapitallån i 

Eget kapital 

Eget kapital 

totalt 

Eget kapital i början av perioden 80 34 680 -36 881 3 500 1 379 

Periodens resultat 0 0 -6 717 0 -6 717 

Ökning av kapitallån med eget kapitalvillkor 0 0 0 229 229 

First North listningsemission 0 32 547 0 -3 729 28 818 

Köp av egna aktier 0 -383 0 0 -383 

Eget kapital i slutet av perioden 80 66 845 -43 598 0 23 327 

1-12/2022 Aktiekapital 

Fonden för 

inbetalt fritt 

eget kapital 

Balanserad 

vinst 

(förlust) 

Kapitallån i 

Eget kapital 

Eget kapital 

totalt 

Eget kapital i början av perioden 80 66 845 -43 598 0 23 327 

Periodens resultat 0 0 -7 985 0 -7 985 

Eget kapital i slutet av perioden 80 66 845 -51 582 0 15 342 

1-12/2021 Aktiekapital 

Fonden för 

inbetalt fritt 

eget kapital 

Balanserad 

vinst 

(förlust) 

Kapitallån i 

Eget kapital 

Eget kapital 

totalt 

Eget kapital i början av perioden 5 34 756 -29 911 0 4 850 

Periodens resultat 0 0 -13 687 0 -13 687 

Ökning av aktiekapital 21.5.2021 75 -75 0 0 0 

Ökning av kapitallån med eget kapitalvillkor 0 0 0 3 729 3 729 

First North listningsemission 0 32 547 0 -3 729 28 818 

Köp av egna aktier 0 -383 0 0 -383 

Eget kapital i slutet av perioden 80 66 845 -43 598 0 23 327 
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Säkerheter och ansvarsförbindelser 

Tusen euro  31.12.2022  31.12.2021 

Skulder till kreditinstitut     
Skulder till kreditinstitut  3 826  5 851 

Skulder till kreditinstitut, totalt  3 826  5 851 

     
Givna sakrättsliga säkerheter     
Företagsinteckningar  10 100  10 100 

Fastighetsinteckningar  10 134  10 134 

Sakrättsliga säkerheter totalt  20 234  20 234 

     
Leasingansvar     
Belopp som betalas inom ramen för leasingavtal    
Inom nästa räkenskapsperiod  107  147 

Efter nästa räkenskapsperiod  45  94 

Totalt  152  241 

     
Hyresansvar     
Belopp som betalas inom ramen för hyresavtal    
Inom nästa räkenskapsperiod  859  790 

Efter nästa räkenskapsperiod  2 633  3 210 

Totalt  3 492  4 001 

     
Inköpsförbindelse, sättfisk     

Belopp som betalas inom ramen för inköpsavtal  635  757 

Totalt  635  757 

     

Återbetalningsansvar för erhållna investeringsstöd     
Erhållna investeringsstöd, ansvaret upphör 2025  2 403  2 403 

Totalt  2 403  2 403 
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