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Delårsrapport januari – mars 2022 
 

 

1 januari – 31 mars 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -20,1 (-3,9) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,074 (-0,09) SEK 

• Soliditeten uppgår till 67% (41%) 

 
 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

• Bellpal Holding AB har gjort en företrädesemission av 225 459 290 units, bestående av 225 459 290 aktier 

och 225 459 290 teckningsoptioner. Teckningskursen i företrädesemissionen uppgick till 0,05 SEK per unit. 

Företrädesemissionen tecknades till 125%, vilket innebär att BellPal Holding AB tillfördes ca 11,3 MSEK före 

emissionskostnader.  

• Den 31 mars 2022 förvärvades Delphie LST AB mot revers som sedan kvittades mot aktier i Bolaget till kursen 

0,10 SEK per aktie. Köpeskillingen uppgick till 5,2 MSEK. 

 

• Bolaget har under kvartalet förvärvat samtliga aktier BellPal AB genom en nyemission om 896 303 890 aktier 

till kursen 0,10 SEK per aktie. I transaktionen värderas BellPal AB till 89 630 389 SEK. Förvärvet slutfördes 

31 mars 2022, varvid 100 % av ägarna i BellPal AB har accepterat erbjudandet. Redovisningsmässigt anses 

det som ett omvänt förvärv eftersom aktieägarna i Bellpal AB fått ett bestämmande inflytande över BellPal 

Holding AB. 

 

 
Väsentliga händelser efter rapportperioden 

• I samband med förvärvet av Bellpal AB byter bolaget namn till BellPal Holding AB (publ)  

• BellPal Holding AB (publ) har lämnat in en ansökan om notering av bolagets aktier på Nordic SME. 
 

 

 
 
 

BellPal 

BellPal grundades i Sverige 2016, och har sedan starten bedrivit utveckling och försäljning i Stockholm 

och USA inom distansomsorgsteknologi. Fokus har legat på biometriska edge algoritmer, dvs. analys och 

mätning av mänskliga rörelsemönster, integrerade i ett kommunikationssystem som processar både 

prediktiva (analyser av stora mängder data för att hitta mönster som sedan kan användas för att göra 

förutsägelser) och adaptiva (situationsbaserade) data. Ett exempel på det sistnämnda är det automatiska 

fallalarmet från BellPals egna klocka. Visionen är att skapa en mjukvaruplattform för olika tjänster och 

produkter inom care tech. I anledning av detta förvärvades Savey Int AB och Delphi LST AB, som både har 

utvecklat produkter som kompletterar Bolagets mjukvaruplattform med sina egenutvecklade produkter 

inom care tech.  
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VD-kommentar 
 

Allt är min mormors fel. 

Hade inte hon ramlat och legat i fyra dygn på badrumsgolvet, hjälplös, hade 

vi inte startat BellPal. Mormor klarade sig med nöd och näppe, men det är 

långt ifrån en solskenshistoria, hon blev aldrig sig själv efter den händelsen. 

För väldigt många blir upplevelsen av ett fall starten på en lång 

nedåtgående spiral av försämrad livskvalitet. Statistiken från 

Socialstyrelsen visar också hur vanligt förekommande det är; 67 000 

personer per år faller så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. 

Drygt 1 000 personer dör. 7 av 10 av de som faller är 65 år eller äldre. 

Proportionerna är lika i Europa som USA.  

 

Som närstående vill man vara delaktig och samtidigt inte lägga sig i allt för 

mycket. Den underliggande efterfrågan på smart omsorg, trygghet och 

livskvalitet, är större än utbudet. Stigma är en mycket stark bidragande 

faktor till att efterfrågan inte möter utbud. Det som erbjöds misslyckas 

alltför ofta då en stor mängd larmenheter blir liggande i byrålådan på grund av utseende och funktion. BellPals 

utgångspunkt är att avdramatisera valet och användandet av smarta stöd – att det inte är märkvärdigare än att ha 

en snygg klocka på sig.   

 

Bellpal är ett bolag som utvecklar en omsorgsplattform som för närvarande utgörs av en klocka med inbyggd AI-

teknik som upptäcker fall med exakt precision tillsammans med ett kommunikations-system som säkerställer att 

användaren får hjälp vid akut behov. Vi håller också på med att utveckla tjänster som bygger på prediktiva 

analyser av biometriska data baserade på beteenden som hur man går och står. Utvecklingen är redan påbörjad 

sedan länge och vi hoppas inom en snar framtid att vi kommer kunna lägga till tjänster i vår plattform som 

upptäcker förändringar innan personen ifråga ens förstår att den är i risk för försämrad hälsa. Det ger enorma 

möjligheter för att konstruktivt och ofta rätt enkelt bryta negativa förändringar.  

 

Jag blir påmind om min mormor, min pappa, om andras historier och situationer - svåra, men ibland med 

ljusglimtar. Att det vi utvecklat här i Stockholm faktiskt räddat livet på en kvinna i Kalifornien och en man i 

Norrtäljetrakten. I vårt larmhanteringssystem ser vi hur nära och kära tar hand om varandra, använder BellPals 

lösning, som vi designade utifrån 18 månaders fältstudier – allt vi gjort och gör baseras bara på en enda 

utgångspunkt – våra liv i vardagen, våra utmaningar under skinnet.  

 

Dagens äldre vuxna är inte som förr. En del verkar kunna påverka naturlagarna till och med: Rolling Stones är på 

USA turné. Kolla på youtube. Jag fick en chock. Mick Jagger låter och rör sig som om tiden stått stilla sen 1982. 

Det bevisar att hans tre timmar om dagen träning fungerar. Vi har olika förutsättningar så klart, men det ger alla 

fall mig inspiration, jag är 47, so it’s time to get busy living, and no time for doom and gloom. 

 
 

 

 
David Ziemsky  

Grundare och VD 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

INTÄKTER OCH RESULTAT Q1 2022 

Nettoomsättningen ökade med 133 % till 42 KSEK (18 KSEK). Rörelseresultatet uppgick till  

-20 058 KSEK ( 3 874 KSEK). Rörelsens kostnader för första kvartalet uppgick till 18,7 MSEK, av vilket 14 

MSEK avser nedskrivning av det övervärde som uppstod i samband med det omvända förvärvet. Beloppet 

klassificeras som en övrig kostnad då värdet anses vara aktierelaterad ersättning för att få bolagets aktier 

listade på en marknadsplats. För övrigt består kostnaden till största del av utvecklingskostnader samt 

personalkostnader.  Periodens resultat före skatt uppgick till -20 249 KSEK (3 906 KSEK). 

 

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 

Bolagets investeringar uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar uppgick under perioden till 1 200 KSEK (1 106 KSEK). 

 

TILLGÅNGAR 

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 23 112 KSEK (17 838KSEK). Bolagets omsättningstillgångar 

uppgick till 5 430 KSEK (8 486 KSEK) varav likvida medel 1 122 KSEK (6 539 KSEK). 

 

EGET KAPITAL 

Antalet utestående aktier är 270 551 148. Per den 31 mars 2022 uppgick det egna kapitalet i koncernen till 

19,1 MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0,8 MSEK och soliditeten uppgick vid 

rapportperiodens utgång till 67%. 

 

MODERBOLAGET 

Moderbolagets resultat har belastats med övriga externa kostnader och är i linje med samma period föregående 

år. Det egna kapitalet uppgår till 107,7 MSEK och soliditeten är 100 %.  

 

FORTSATT FINANSIERING AV VERKSAMHETEN  

 

Bolaget är i behov av ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta verksamheten enligt den takt som 

styrelsen önskar och enligt fastställd affärsplan. Styrelsen avser säkerställa denna finansiering med de 

teckningsoptioner i BellPal Holding AB som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i 

slutet av 2021.  

 

Enligt teckningsoptionsvillkoren ska innehavaren i BellPal Holding AB äga rätt att för varje 2 teckningsoptioner 

teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 70% av den genomsnittliga volymvägda 
aktiekursen enligt den aktuella handelsplattformens officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som 

slutar två bankdagar före nyttjandeperioden, med en högsta teckningskurs om 0,12 SEK/aktie. Om BellPal 

Holding AB:S aktiekurs håller sig på samma nivå som den senaste emissionskursen, dvs. 0,10 SEK per aktie, 
innebär det att med ovanstående 70 % rabatt att detta bolag där BellPal ingår som dotterbolag kommer att tillföras 

c:a 10 MSEK under nyttjandeperioden maj – juni 2022 för teckningsoptionerna. BellPal Holding har dessutom 

skrivit ett låneramavtal med DS SPAC 2 AB där de förbinder sig att låna ut mellanskillnaden mellan det belopp 

som tillförs genom teckningsoptionerna och 10 MSEK till den sista april 2023. 
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Resultaträkning Koncern

(Belopp i TSEK) 2022 2021*

Nettoomsättning                        42 18

Övriga rörelseintäkter                        12 31

Summa rörelsens intäkter                        54                        49 

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -                 2 077 -828

Personalkostnader -                 1 063 -630

Övriga externa kostnader -              15 772 -1359

EBITDA -              18 858 -                 2 768 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggninstillgångar
-                 1 294 -                 1 106 

Rörelseresultat -              20 152 -                 3 874 

Finansnetto -                    191 -32

Resultat före skatt -              20 343 -                 3 906 

Skatt  -  - 

Periodens resultat -              20 343 -                 3 906 

*Jämförelsesiffror avser BellPal AB.

Jan - Mars
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Balansräkning Koncern

(Belopp i TSEK) 2022 2021*

Anläggningstillgångar

Goodwill                   3 576  - 

Övriga immateriella anläggningstillgångar                 20 438                 17 788 

Finansiella anläggninstillgångar  -                        50 

Summa anläggningstillgångar                 24 013                 17 838 

Omsättningstillgångar

Varulager                   1 546                   1 419 

Kundfordringar                        21                      133 

Övriga kortfristiga fordringar                   2 436                      478 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                      305 -                      83 

Kassa och bank                   1 122                   6 539 

Summa omsättningstillgångar                   5 430                   8 486 

SUMMA TILLGÅNGAR                 29 443                 26 324 

Eget kapital

Aktiekapital                   3 000                      722 

Övrigt eget kapital                 17 760                   9 987 

Summa eget kapital                 20 760                 10 709 

Långfristiga skulder

Latent skatteskuld                   3 499                   2 503 

Övriga skulder till kreditinstitut                      840                          -   

Summa långfristiga skulder                   4 339                   2 503 

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut                          -                   11 200 

Leverantörsskulder                   1 125                   1 698 

Övriga kortfristiga skulder                   1 126                      154 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                   2 093                        60 

Summa kortfristiga skulder                   4 344                 13 112 

Summa skulder                   8 683                 15 615 

SUMMA EGET KAPITALOCH SKULDER                 29 443                 26 324 

*Jämförelsesiffror avser BellPal AB.

Mars
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Kassaflödesanalys Koncern

Jan - Mars

(Belopp i TSEK) 2022

Rörelseresultat 20 343-   

Avskrivning 1 294     

Ej kassaflödespåverkande poster 14 156   

Förändring varulager 190-        

Förändring rörelsefordringar 151        

Förändringar rörelseskulder 3 376     

Kassaflöde från den löpande verksamheteten 1 556-             

Investering i finansiella tillgångar 282        

Kassaflöde från den investeringsverksamheteten 282                

Förändringar lån 1 520             

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten 1 520             

Likvida medel vid årets början 577                

Årets kassaflöde 246                

Valutakurseffekt 17                  

Likvida medel vid årets slut 840                
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Förändring av eget kapital Koncern

Aktie- Ej registrerat Övrigt tillskjutet Övrigt eget kapital inkl Totalt

(Belopp i TSEK) kapital aktiekapital kapital periodens resultat

Ingående balans 2022-01-01 896     50 587                  42 635-                   8 848    

Ej registrerad aktiekapital -        

Omfördelning av aktiekapital 396-     396                       -        

Nyemission 2 500  2 500                    5 000    

Omvänd förvärv emission 9 938    17 117                  27 055  

Aktieägartillskott i förvärvad dotterbolag 200                       200       

Periodens resultat 20 343-                   20 343-  

Utgående balans 2022-03-31 3 000  9 938    70 800                  62 978-                   20 760  

Resultaträkning Moderbolaget

Okt 2020-

(Belopp i TSEK) 2022 2021 Dec. 2021

Nettoomsättning - - -

Summa rörelsens intäkter - - -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -160 - -120

EBITDA -160 - -120

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggninstillgångar
- - -

Rörelseresultat -160 -120

Finansnetto - - -

Resultat före skatt -160 -120

Skatt - - -

Periodens resultat -160 - -120

Antal aktie per balansdag 270 551 148 45 091 858 45 091 858

Jan - Mars



 

DS Spac 1 AB (under namnändring till BellPal Holding AB) 

Org.nr: 559274-9997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning Moderbolag

Dec

(Belopp i TSEK) 2022 2021 2021

Anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag                 94 830  -  - 

Summa anläggningstillgångar                 94 830                          -                            -   

Omsättningstillgångar

Varulager

Koncerninterna fordringar                 12 340  -  - 

Övriga kortfristiga fordringar                      500  -                   5 400 

Kassa och bank                        59                      500                      243 

Summa omsättningstillgångar                 12 899                      500                   5 643 

SUMMA TILLGÅNGAR              107 729                      500                   5 643 

Eget kapital

Aktiekapital                   3 000                      500                      500 

Ej registerad aktiekapital                 97 730  -                   5 500 

Fri överkursfond                   7 279  -  - 

Balanserad resultat inklusive periodens resultat - 280  - - 415 

Summa eget kapital              107 729                      500                   5 585 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  -  -                        58 

Summa kortfristiga skulder                          -                            -                          58 

Summa skulder                          -                            -                          58 

SUMMA EGET KAPITALOCH SKULDER              107 729                      500                   5 643 

Mars
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Förändring av eget kapital Moderbolaget

Aktie- Ej registrerat Överkurs- Balanserat/ Totalt

(Belopp i TSEK) kapital aktiekapital fond Periodens resultat

Ingående balans 2022-01-01 500    5 500     120-  5 880     

Ökning av aktiekapital 2 500 5 500-     3 000   -       

Nyemission 102 009 102 009 

Periodens resultat 160-  160- 

Utgående balans 2022-03-31 3 000 102 009 3 000   280-  107 729 

Kassaflödesanalys Moderbolaget

Okt 2020-

(Belopp i TSEK) 2022 2021* Dec. 2021

Rörelseresultat -160 -120

Förändring rörelsefordringar -7 440 -5 400

Förändringar rörelseskulder -57 58

Kassaflöde från den löpande verksamheteten -7 657 0 -5 462

Investering i finansiella tillgångar -94 830

Kassaflöde från den investeringsverksamheteten -94 830 0 0

Nyemission 94 730 5 500

Överkursfond 7 573 -295

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten 102 303 0 5 205

Likvida medel vid årets början 243 500 500

Periodens kassaflöde -184 0 -257

Likvida medel vid årets slut 59 500 243

Jan - Mars
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Kommande händelser 

Delårsrapport april - juni 2022 24 aug 2022 

Delårsrapport juli - september 2022 22 nov 2022 

Bokslutskommuniké 2022 15 feb 2023 

 
 

Redovisningsprinciper 

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har varit föremål för 

granskning av bolagets revisor. För en fullständig beskrivning av bolagets redovisningsprinciper hänvisas till 

årsredovisningen för 2021. 

 

Goodwill  

Goodwill representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer vid ett rörelseförvärv, men som inte är 

enskilt identifierade och separat redovisade. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade nedskrivningar. Goodwill skrivs av på 5 år.  

Övriga immateriella tillgångar 

De övriga immateriella anläggningstillgångarna redovisas som tillgång i balansräkningen om de uppfyller 

kriterierna för immateriella tillgångar, att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma 

koncernens till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella anläggningstillgångar 

redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar enligt plan sker linjärt under 5 år och baseras på tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder.  

Omvänt förvärv/koncernredovisning 

Under första kvartalet 2022 förvärvade bolaget 100% aktierna i BellPal AB, genom betalning med egna aktier. 

Då aktieägarna i BellPal AB genom transaktionen erhöll ett bestämmande inflytande över BellPal Holding AB är 

detta att betrakta som ett omvänt förvärv. Koncernredovisning har således upprättats såsom att BellPal AB är den 

redovisningsmässiga förvärvaren även fast BellPal Holding AB är det legala förvärvaren. Detta innebär också att 

koncernens jämförelsesiffror avser koncernredovisningen för BellPal AB koncernen.  

 

 

Finansiell översikt 

(Belopp i TSEK) 2022 2021*

Omsättning 54                      49                      

EBITDA 18 858-               2 768-                 

EBITDA % 349-                    56-                      

Rörelseresultat 20 152-               3 874-                 

Resultat per aktie, SEK -0,074 0,09-                   

Periodens kassaflöde 246                    N/A

Likvida medel 1 122                 6 539                 

Soliditet, % 71% 41%

Nettoskuld -1% 18%

*Jämförelsesiffror avser BellPal AB

Jan - Mars
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För motsvarand period för föregående år ingick BellPal AB dock inte i någon koncern varför heller inte någon 

koncernredovisning för denna period upprättades eller redovisas i denna rapport.  

Det övervärde som har uppkommit i förvärvsanalysen har inte bedömts utgöra någon tillgång utan en kostnad för 

att möjliggöra att bolagets aktier listas på en marknadsplats och har således kostnadsförts i koncernens 

resultaträkning.   

 

Företag där Bolaget innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Bolaget genom avtal har 

ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. 

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 

överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 

inflytandet upphör. Per den 31 mars tillträdes även samtliga aktier i Delphie LST AB som från denna dag 

konsolideras i koncernredovisningen  

 

 

Styrelsens intygande 

Styrelsen intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisaden översikt av företagets verksamhet, ställning och 

resultat. 

 

Stockholm den 22 april 2022 

BellPal Holding AB 

 

Fredric Forsman, styrelseordförande 

Carl Mikael Lennart Gillberg, ledamot 

Per Grosskopf, ledamot 

 

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 



 

Revisorns granskningsrapport 

DS SPAC 1 AB uät BellPal Holding AB, org nr 559274-9997 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för DS SPAC 1 AB per den 31 mars 2022 och den tremånadersperiod som slutade per 

detta datum. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella 

delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 

delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 

ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 

översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 

att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 

ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 

granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 22 april 2022 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Henrik Boman 

Auktoriserad revisor 
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