
 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport april – juni 2022 
 

 

1 april – 30 juni 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 76 (393) TSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -6,7 (-3,7) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK 

• Soliditeten uppgår till 64% (31%) 

 
 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

• BellPal Holding aktier upptogs till handel på NGM Nordic SME.  

 

• BellPal ingår avsiktsförklaring om förvärv av system för ekonomi- och tidsrapporterings systemet ”Timeify” 

för att bli det ledande administrationssystemet inom branschen för personlig assistans 

 

• BellPal meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 2,1 MSEK motsvarande 67,7 % teckningsgrad 

 
Väsentliga händelser efter rapportperioden 

 

• BellPal genomför förvärv av ekonomi- och tidsrapporteringssystemet ”Timeify” 

 

 

Om 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.



 

 

 

 

VD-ord 
 

Låt mig börja med att förtydliga en mycket viktig sak: Det är inte primärt klockor vi säljer, klockan är bärare av 

vår tjänst. Tjänsten möjliggörs av en  mjukvara, vi kallar den ”Edge algoritm” och har tagit 5 år att utveckla. Vår 

tekniska design utgår ifrån att kunna ingå i andras enheter, som t. ex. Moto Smart (Mototola) som vi skrivit avtal 

med. 

 

Vi levererar lösningar till en marknad som har stor direkt och underliggande efterfrågan från både enskilda 

individer och professionella aktörer. Marknaden i antal behövande ökar för varje dag. Vi möter efterfrågan och 

levererar design och användarvänlighet tillsammans med funktion.  

 

På vår marknad är fall den absolut största orsaken till akutvård; 70 000 personer läggs in i Sverige varje år för att 

ha ramlat illa. Merparten helt i onödan. Med enkla predektiva evidensmetoder kan vi förebygga och agera 

preventivt.  

 

Vi har sammarbetat med Motorola och Moto Smart Watches under en längre tid och har skapat ett gemensamt 

unikt initiativ kallat” Independent Senior Living.” (ISL) Tillsammans lanserar vi vår tjänst till 30 000 Moto 

Watch användare i USA under september månad i år.  Moto Smart Watch har sålt 500 000 klockor sedan dec 

2021, prognosenn för 2022 är 1 miljon.  Moto står får marknadsföring och distribution, vi för implantation och 

operation – äger och fakturerar kunden direkt. 

 

Under sommaren förvärvades bolaget som utvecklat Timeified, tidsrapporterings- och ekonomisystem inom 

branschen för personlig assistans. Med Timeified adderar vi lösningar till en marknad som lider av stora 

utmaningar inom kvalitet, säkerhet och effektivitet. Det blir spännande att addera nya smarta unika digitala 

tjänster till BellPal-plattformen som skapar ökad kvalitet, säkerhet och intäkter. 

 

Vi vill ge involverade möjligheten att agera reaktivt. Om någon har ramlat, att då snabbt kunna erbjuda hjälp.  Att  

proaktivt kunna screena viktiga potentiella förändringar, som ex ökad risk för att falla - enkelt, digitalt, hemma. 

Och koppla preventiva stöd till de aktuella ökade riskerna, för att just sänka riskerna och spara lidande och 

kostnader. 

 

Vi erbjuder vår samlade omsorgsplattform som helhet eller i delar till privata användare, och professionella 

aktörer, i egen eller integrerad partens hårdvara.   

 

Vi tar betalt per aktiv kund och månad genom ett abonemang. Mot B2B kunder beroende på tjänst / produkt per 

användare och eller licens med och eller royalty. 
 

Framåt ska vi fokusera på partnerskap för de större marknaderna och egen marknadsoperation på de mindre. Det 

finns väletablerade aktörer som efterfrågar nya och bättre produkter och tjänster. Det är därför som vi skrivit 

avtalet med ”Moto Watch” om en white label lösning, USA marknaden är för stor för att vi skall kunna hantera 

den själva. 

Återigen, intresset för vår egen klocka/mjukvara internationellt är ett bra bevis för att vår plattform fungerar och 

skapar nytta och besparingar. 
 

 
David Ziemsky  

Grundare och VD 



 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

INTÄKTER OCH RESULTAT  

Koncernens intäkter uppgick under andra kvartalet 2022 till 76 (393) TSEK. Nedgången beror på att under 

jämförelsekvartalet 2021 skickades en faktura på ett större belopp avseende ett testprojekt, annars har 

omsättningen ökat jämfört med samma kvartal 2021. Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och 

finansnetto för andra kvartalet uppgick till 5,4 (3,9) MSEK. 

 

Koncernens intäkter uppgick under första halvåret 2022 till 130 (442) TSEK. Kostnaderna för det första 

halvåret exklusive avskrivningar och finansnetto uppgick till 24,3 (5,6), av vilket 14 MSEK avser nedskrivning 

av det övervärde som uppstod i samband med det omvända förvärvet av BellPal AB. Beloppet klassificeras 

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

marknadsplats. För övrigt består kostnaderna till största del av utvecklingskostnader samt personalkostnader.   

 

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 

Bolagets investeringar uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Avskrivningarna under kvartal 2 uppgick till 1,4 (0,2) 

MSEK, varav 1,0 avsåg immateriella tillgångar och 0,4 avsåg goodwill. Avskrivningarna under första 

halvåret 2021 uppgick till 2,7 (1,1) MSEK. 

 

TILLGÅNGAR 

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 21,8 (18,9) MSEK. Bolagets omsättningstillgångar 

uppgick till 3,7 (3,3) MSEK varav likvida medel 1,3 (1,0) MSEK. 

 

EGET KAPITAL 

Antalet utestående aktier är idag 1 872 735 740. Per den 30 juni 2022 uppgick det egna kapitalet i koncernen 

till 16,2 (7,0) MSEK. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 64 %. 

 

MODERBOLAGET 

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

Det egna kapitalet uppgår till 109,3 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. För att säkerställa denna finansiering som beräknades uppgå till 

c:a 10 MSEK avsåg styrelsen anskaffa nödvändigt kapital med de teckningsoptioner i BellPal Holding AB som 

emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i slutet av 2021. Dessutom skrevs som ett 

komplement 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. Genom 
teckningsoptionerna fick Bolaget in 2,2 MSEK och Bolaget har därför löpande börjat nyttja låneramavtalet med 

DS SPAC 2 AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultaträkning Koncern           

  Apr - Jun Jan - Jun Jan-Dec 

(Belopp i TSEK) 2022 2021* 2022 2021* 2021* 
Nettoomsättning 76 393 130 442 767 

Summa rörelsens intäkter 76 393 130 442 767 

            

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter  -1 714 -633 -3 791 -1 461 -7 256 

Personalkostnader -1 843 -194 -17 626 -1 553 -3 758 

Övriga externa kostnader -1 854 -3 034 -2 906 -2 558 -4 554 

EBITDA -5 335 -3 468 -24 193 -5 130 -14 801 

            

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 382 -248 -2 676 -1 106 -4 425 

Rörelseresultat -6 717 -3 716 -26 869 -6 236 -19 226 

            

Finansnetto -16 - -207 -1 386 -2 739 

Resultat före skatt -6 733 -3 716 -27 076 -7 622 -21 965 

            

Skatt - - - - - 

            

Periodens resultat -6 733 -3 716 -27 076 -7 622 -21 965 

            

*Jämförelsesiffror avser BellPal AB, koncernen uppstod den 31/3 
2022           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balansräkning Koncern       

  Juni Dec 

(Belopp i TSEK) 2022 2021* 2021** 
Anläggningstillgångar       

Goodwill 3 482 - - 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 18 319 18 894 19 518 

Finansiella anläggningstillgångar - 50 - 

Summa anläggningstillgångar 21 801 18 944 19 518 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager 1 420 1 432 1 306 

Kundfordringar 35 133 50 

Övriga kortfristiga fordringar 900 649 846 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 121 130 

Kassa och bank 1 301 1 002 524 

Summa omsättningstillgångar 3 656 3 337 2 856 

SUMMA TILLGÅNGAR 25 457 22 281 22 374 

        
Eget kapital       

Aktiekapital 14 158 722 896 

Övrigt eget kapital 2 014 6 271 7 954 

Summa eget kapital 16 172 6 993 8 850 

        

Långfristiga skulder       

Latent skatteskuld 2 503 2 503 2 503 

Övriga skulder till kreditinstitut - - 566 

Summa långfristiga skulder 2 503 2 503 3 069 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 2 157 1 528 1 007 

Övriga kortfristiga skulder 4 111 11 197 8 636 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 514 60 812 

Summa kortfristiga skulder 6 782 12 785 10 455 

Summa skulder 9 285 15 288 13 524 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 457 22 281 22 374 

        

*Jämförelsesiffror avser BellPal AB, koncernen uppstod den 31/3 2022     

**Jämförelsesiffror avser BellPal och dess dotterbolag Savey Int AB som förvärvades 31/12 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kassaflödesanalys Koncern   

  Jan - juni 

(Belopp i TSEK) 2022 
Rörelseresultat -26 869  

Avskrivning 2 676  

Ej kassaflödespåverkande poster 11 277  

    

Förändring varulager -1 420  

Förändring rörelsefordringar -89  

Förändringar rörelseskulder -13 046  

Kassaflöde från den löpande verksamheteten -3 278  

    

Investering i immateriella anläggningstillgångar 282  

Kassaflöde från den investeringsverksamheteten 282  

    

Finansieringsverksamheten 3 720  

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten 3 720  

    

Likvida medel vid årets början 577  

Årets kassaflöde 724  

Likvida medel vid årets slut 1 301  

 

 

 

 

Förändring av eget kapital Koncern           

  Aktie- Ej registrerat Överkurs- Balanserat/ Totalt 

(Belopp i TSEK) kapital aktiekapital  fond Periodens resultat 

Ingående balans 2022-04-01 3 000  9 938  70 800  -62 978  20 760  

Registrerat aktiekapital 11 158  -9 938  684    1 904  

Företrädesemission          0  

Nyemission         0  

Periodens resultat       -6 492  -6 492  

Utgående balans 2022-06-30 14 158  0  71 484  -69 470  16 172  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultaträkning Moderbolaget           

  Apr - Juni Jan - Juni Okt-Dec 

(Belopp i TSEK) 2022 2021 2022 2021 2021 
Nettoomsättning 0   0 0 0 

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader -343 - -504 - -120 

EBITDA -343 0 -504 0 -120 

            

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

    - - - 

Rörelseresultat -343 0 -504 0 -120 

            

Finansnetto -1   -1 - - 

Resultat före skatt -344 0 -505 0 -120 

            

Skatt     - - - 

            

Periodens resultat -344 0 -505 0 -120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balansräkning Moderbolag       

  Juni   Dec 

(Belopp i TSEK) 2022 2021 2021 
Anläggningstillgångar       

Andelar i dotterbolag 109 070 - - 

Summa anläggningstillgångar 109 070 0 0 

        

Omsättningstillgångar       

Övriga kortfristiga fordringar - - 5 400 

Kassa och bank 214 500 243 

Summa omsättningstillgångar 214 500 5 643 

SUMMA TILLGÅNGAR 109 284 500 5 643 

        
Eget kapital       

Aktiekapital 14 158 500 500 

Ej registrerat aktiekapital - - 5 500 

Fri överkursfond 95 641 - - 

Balanserad resultat inklusive periodens resultat -625 - -415 

Summa eget kapital 109 174 500 5 585 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 110 - 58 

Summa kortfristiga skulder 110 0 58 

Summa skulder 110 0 58 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 109 284 500 5 643 

 

 

 

 

Kommande händelser 

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 inte 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. 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 rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och 

resultat. 

 

Stockholm den 24 augusti 2022 

BellPal Holding AB 

 

Fredric Forsman, styrelseordförande 

Carl Mikael Lennart Gillberg, ledamot 

Per Grosskopf, ledamot 
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