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RESULTATRÄKNING 01.01.2017 01.01.2016

31.12.2017 31.12.2016

€ €

OMSÄTTNING 754 754,85 90 527,20

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden -1 792 488,18 -1 263 991,90

Förändring av lager 163 200,00 228 213,96

Köpta tjänster -12 129,09 -17 183,22

Sa Material och tjänster -1 641 417,27 -1 052 961,16

Personalkostnader

Löner och arvoden -683 105,96 -480 400,69

Lönebikostnader

Pensionskostnader -136 749,29 -90 251,23

Övriga lönebikostnader -20 441,49 -19 515,14

Sa Personalkostnader -840 296,74 -590 167,06

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -89 045,27 -82 037,71

Sa Avskrivningar och nedskrivningar -89 045,27 -82 037,71

Övriga rörelsekostnader -1 743 372,56 -988 827,53

RÖRELSEFÖRLUST -3 559 376,99 -2 623 466,26

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

Från övriga 103,06 280,41

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Till övriga -1 542 617,42 -456 845,75

Sa Finansiella intäkter och kostnader -1 542 514,36 -456 565,34

FÖRLUST FÖRE BOKSLUTS-

DISPOSITIONER OCH SKATTER -5 101 891,35 -3 080 031,60

Inkomstskatt -109 726,00 0,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -5 211 617,35 -3 080 031,60
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BALANSRÄKNING 31.12.2017 31.12.2016

€ €

A K T I V A

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Utvecklingsutgifter 146 281,45 215 701,91

Sa Immateriella tillgångar 146 281,45 215 701,91

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden

Ägda fastigheter 92 336,00 92 336,00

Maskiner och inventarier 58 874,40 37 851,74

Övriga materiella tillgångar 11 502,96 11 502,96

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 16 497 947,22 14 471 292,08

Sa Materiella tillgångar 16 660 660,58 14 612 982,78

SA BESTÅENDE AKTIVA 16 806 942,03 14 828 684,69

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 54 300,00 40 000,00

Övriga omsättningstillgångar 599 900,00 451 000,00

Sa Omsättningstillgångar 654 200,00 491 000,00

Fordringar

Långfristiga fordringar

Övriga fordringar 378 003,07 437 543,33

Sa Långfristiga fordringar 378 003,07 437 543,33

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24 265,13 7 092,96

Övriga fordringar 392 901,33 477 049,68

Resultatregleringar 71 772,19 35 931,74

Sa Kortfristiga fordringar 488 938,65 520 074,38

Sa Fordringar 866 941,72 957 617,71

Kassa och bank 4 078,03 1 355,03

SA RÖRLIGA AKTIVA 1 525 219,75 1 449 972,74

S A   A K T I V A 18 332 161,78 16 278 657,43
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BALANSRÄKNING 31.12.2017 31.12.2016

€ €

P A S S I V A

EGET KAPITAL

Aktiekapital 4 800,00 4 800,00

Övriga fonder

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 11 672 089,00 3 488 625,00

Sa Övriga fonder 11 672 089,00 3 488 625,00

Balanserad förlust från tidigare räkenskapsperioder -3 934 001,47 -853 969,87

Räkenskapsperiodens förlust -5 211 617,35 -3 080 031,60

SA EGET KAPITAL 2 531 270,18 -440 576,47

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Kapitallån 3 678 355,00 3 678 355,00

Skulder till kreditinstitut 8 601 610,59 8 519 277,14

Sa Långfristigt 12 279 965,59 12 197 632,14

Kortfristigt

Skulder till kreditinstitut 303 509,86 1 111 229,65

Leverantörsskulder 1 632 994,50 2 990 507,31

Övriga skulder 250 196,90 267 737,96

Resultatregleringar 1 334 224,75 152 126,84

Sa Kortfristigt 3 520 926,01 4 521 601,76

SA FRÄMMANDE KAPITAL 15 800 891,60 16 719 233,90

S A   P A S S I V A 18 332 161,78 16 278 657,43
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NOTUPPGIFTER

Bokslutet är uppgjort i enlighet med Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och

mikroföretags bokslut.

Från huvudregeln avvikande värderingsprinciper och -metoder 

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarnas anskaffningsutgift består av de direkta rörliga utgifterna för anskaffning och

uppfödning av fiskar. I omsättningstillgångarna ingår anskaffning av yngel, foder, kemikalier, el som krävs i 

reningsprocessen och produktionslöner inklusive sociala kostnader.

Omsättningstillgångarna upptas i enlighet med fifo-principen eller till återanskaffningsprincipen eller

till det sannolika försäljningspriset, ifall det senare är lägre.

Värdering av immateriella tillgångar

Avskrivningstiderna är:

Utvecklingsutgifter 5 år

Aktiverade utvecklingsutgifter består av kostnader som uppkommit för att färdigställa och utvecklia fiskodlingens

processer och produktionssystem innan omfattande kommersiell produktion kan påbörjas.

Dessa utvecklingskostnader kommer gynna produktionen och denna utveckling kommer att

generera framtida intäkter när kommersiell produktion påbörjas.

Värdering av maskiner och inventarier, byggnader och konstruktioner samt andra materiella

tillgångar

Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga utgifter för anskaffningen och tillverkningen. Mottagna

understöd har bokats som en minskning av anskaffningsutgiften. De planenliga avskrivningarna beräknas

linjärt och är baserade på de immateriella och materiella tillgångarnas ekonomiska verkningstid.

Avskrivningarna har gjorts med början från den månad nyttigheten tagits i bruk.

Inga avskrivningar har gjorts på produktionsbyggnaden i Eckerö eftersom 2017 anses utgöra en provkörning av 

produktionsfastighetens första fas av totalt tre faser, samt av sättfiskavdelningen.

Produktionsfastigheterna och de maskininvesteringar som gjorts anses av ledningen vara i testkörningsfas och därmed 

har inte avskrivningarna påbörjats. Konstruktions- och design fel i systemen korrigeras löpande både när det gäller 

produktionsfastighet och maskiner samt även den i augusti ibruktagna reningsverket.

Anläggningens färdigställande kommer att evalueras på nytt vid bokslutstidpunkt 31.12.2018. 

Avskrivningstiderna är:

Maskiner och inventarier 25 % år

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Tullen har under 2016 utfört en granskning av förtullningar av till landskapet Åland införda varor 

under perioden 1.1.2015-31.8.2016 för Fifax Ab. I början av 2017 har erhållits en sammanställningsrapport 

där tullen påpekar ett antal brister och felaktigheter i tullrapporteringen som utförts av Fifax Ab under nämnda perioden. 

Några av leverantörerna har inte agerat enligt instruktionerna. De största problem har varit med Akva. 

Leveransvillkoren mellan Akva och Fifax har varit DAP. Akva har inte hanterat tulldokumenterna som det borde.

Fifax har claimat Akva om detta. 

Tullen har beslutat att Fifax måste betala skatteförhöjninen och skattetillägg totalt 110 tusen euro. 

Bolaget anser att all krav inte är sakliga och korrekta. I alla fall bolaget anser att dessa kostnader

bokförs i bokslutet.

Det fanns vissa ärenden pågående med lokala tillsynsmyndigheten ÅMHM (Ålands Miljö- och Hälsomyndighet) som begärt

utredning över bland annat reningsverket och byggnadstekniska frågor som Fifax Ab aktivt besvarat och vid behov åtgärdat. 

Fifax har gjort åtgärder som ÅMHM begärt.

4 (9)



Fifax Ab

FO nummer:2453290-9

Fiskodlingens fortsatta drift och finansiering

Bolaget gör en förlust på 5,2 miljoner euro för räkenskapsperioden 1.1. - 31.12.2017, har kortfristiga skulder 

på 3,5 miljoner euro och en kassa på 4 tusen euro. Bolagets soliditet (34 %) är ändå i bra skick, egna kapitalet 

(inkl. kapitallån) ligger på 6,2 miljoner euro. Ytterligare finansiering behövs för att trygga fortsatta verksamheten. 

Styrelsen arbetar med olika alternativa lösningar för att trygga finansieringen och den fortsatta 

driften av bolaget. Extraordinarie bolagstämman 15.2.2018 beslutade att bemyndiga styrelsen för  

en emission på maximalt 3 700 000 st aktier. Bemyndigandet är giltigt till 31.12.2018. 

Styrelsen har 26.2.2018 beslutat att genomföra en riktad emission på 612 267 aktier st till ett pris på 612 267 euro.

I samband med riktade emissionen gav investerarna kapitallån till Fifax Ab. för 612 267 euro.

Villkoren för nya kapitallånet är samma som i föregående. Denna emission har avslutas och registering av aktierna 

har inlämnats vid tidpunkten för underskrivandet av bokslutet. Styrelsen godkännde 11.4.2018 att emittera ut

resterande andelen av aktier som styrelsen har fått bemyndigande till totalt 3 087 733 st aktier.

Långsiktigt är utgångspunkten för verksamheten god. Det internationella intresset för landbaserad fiskodling 

med RAS-teknologi har varit ännu större än väntat. Efterfrågan på fisk samt marknadsprisnivån har båda

fortsatt vara på hög nivå. Svensk domstol har beslutat att stänga tre stora havskassodlingar i Bottenviken

med hänvisning till EU-lagstiftningen, vilket minskar på utbudet av fisk på marknaden.

Byggnadsarbetet har dragit ut på tiden vilket har resulterat till att Fifax inte har kunnat leverera fisk enligt plan.

Styrelsen är övertygad att tillräckliga åtgärder har vidtagits och diskussioner är pågående för att 

trygga den framtida finansieringen för fortsatta drift. 

Säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte tagits med i balansräkningen

Givna sakrättsliga säkerheter 

31.12.2017 31.12.2016

Skulder till kreditinstitut 2 576 642,75 3 110 257,04

Företagsinteckningar 10 100 000,00 10 100 000,00

Fastighetsinteckningar 10 033 600,00 10 033 600,00

Sakrättsliga säkerheter totalt 20 133 600,00 20 133 600,00

Därtill har beslutet om strukturstöd från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som maximalt upppgår 

till 194 343,00 euro, givits som säkerhet för bankkontokreditlimiten på 102 509,86  euro.
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Personal

Genomsnittliga antalet anställda

31.12.2017 31.12.2016

Genomsnittliga antalet anställda 12,37 7,73

Totalt 12,37 7,73

Uppgifter om kapitallån

Kapitallån

Kapitallån är ett efterställt lån med specifika vilkor som måste följa Aktiebolagslagens regler. Kapitallånets

kapital och ränta får under bolagets likvidation och konkurs betalas endast med sämre företrädesrätt än alla övriga skulder.

Kapitallånets kapital får i övrigt återbetalas och ränta betalas endast till den del av beloppet av bolagets fria egna kapital

och samtliga kapitallån som vid betalningstidpunkten överskrider förlusten enligt bolagets balansräkning för den senast

avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut, samt för vars återbetalning eller ränta

bolaget inte får ställa säkerhet.

Kapitallånet presenteras enligt Bokföringsförordningen i gruppen främmande kapital men får vid beräkning av tillräcklighet

av eget kapital räknas med som täckning av det egna kapitalet på grund av de villkor som beskrivs ovan.

De huvudsakliga villkoren för kapitallån

Aktieägarna har beviljat bolaget ett kapitallån på  3 678 355,00 euro för företagets tillväxt och utveckling.

Lånet uppfyller villkoren för kapitallån i ABL 12 kapitlet. De viktigaste lånevillkoren är:

- lånetiden är 5 år

- räntan är 8%

- om bolaget är i likvidation eller konkurs får kapitalet och räntan endast betalas ut med sämre

preferens än till alla övriga fordringsägare

- i övrigt får kapitalet returneras och ränta utbetalas endast i den utsträckning som bolagets fria

egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten överskrider den förlust som fastställs

för bolagets senast avslutade räkenskapsperiod eller balansräkningen i ett nyare bokslut än så

- bolaget eller dess dotterbolag får inte ställa någon säkerhet för betalning av kapitalet eller räntan

- De ackumulerade räntorna för kapitallånet redovisas i resultaträkningen under finansiella kostnader.

Utgifter och kapitalrabatter som inte upptagits som kostnader

Kapitalrabatt eller struktureringsavgift som hänför sig till upptagande av lån har aktiverats. Struktureringsavgiften

kostnadsförs enligt en plan som baserar sig på lånetiden.Vid bokslutstidpunkten kvarstår 281 tusen euro som presenteras 

bland långfristiga och kortfristiga övriga fordringar i balansen. De årliga kostnadsförda beloppen redovisas i 

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader i resultaträkningen.
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Eget kapital

Förändringar i eget kapital

31.12.2017 31.12.2016

Aktiekapital 01.01 4 800,00 4 800,00

Aktiekapital 31.12 4 800,00 4 800,00

Bundet eget kapital 4 800,00 4 800,00

Fond för fritt inbetalt eget kapital 01.01 3 488 625,00 977 320,00

Nyemission 2 0,00 305 665,00

Nyemission 3 0,00 919 820,00

Nyemission 4 2 714 180,00 1 285 820,00

Nyemission 5 4 000 000,00 0,00

Nyemission 6 1 469 284,00 0,00

Fond för fritt inbetalt eget kapital 31.12 11 672 089,00 3 488 625,00

Balanserad förlust  01.01 -853 969,87 -361 847,69

Föregående periods resultat -3 080 031,60 -492 122,18

Balanserad förlust 31.12 -3 934 001,47 -853 969,87

Räkenskapsperiodens resultat -5 211 617,35 -3 080 031,60

Fritt eget kapital 2 526 470,18 -445 376,47

Eget kapital totalt 2 531 270,18 -440 576,47

Extraordinarie bolagsstämma 16.11.2016 bemyndigade styrelsen att besluta om en nyemission på maximalt 800 000 st aktier.

Styrelsen beslöt 18.11.2016 om en nyemission (emission 4) av 800 000 st aktier till ett pris på 5€/per aktie.

Emissionen fulltecknades och registrerades under 2017. Totalt antecknades 4 000 000 euro i fritt eget kapital.

Bolagsstämman 21.6.2017 beslöt att bemyndiga styrelsen att emittera 1 600 000 st nya aktier. Styrelsen beslöt samma dag att

emittera 1 600 000 st aktier till ett pris på 2,50€/aktie (emission 5) . Denna emission fulltecknades och 4 000 000 euro redovisas 

som en ökning av fritt eget kapital.

Extraordinarie bolagsstämman beslöt på sitt möte 3.11.2017 att bemyndiga styrelsen att emittera maximalt 3 000 000 st aktier.

Styrelsen beslöt att verkställa en emission på 3 000 000 st aktier till ett pris på 2€/aktie.

Vid bokslutstidpunkt 31.12.2017 hade 734 642 st och 1 469 283 euro tecknats och detta har tecknats som en 

ökning av fritt eget kapital.

Vid bokslutstidpunkt finns 2 841 521 st aktier registrerade i handelsregistret. De ytterligare 734 642 st aktier vars

aktieinbetalningar har skett under 2017 och som ingår i egna kapitalet ovan har registrerats under 2018.

Efter bokslutstidpunkt har emission 6 avslutats och totalt tecknades 1 136 518 st aktier eller 2 273 036 euro, som enligt

bolagsstämmans bemyndigande redovisas i fritt eget kapital.

Extraordnarie bolagsstämman 15.2.2018 beslutade att bemyndiga styrelsen för en emission på maximalt 3 700 000 st aktier. 

Bemyndigandet är giltigt till 31.12.2018. Styrelsen har 26.2.2018 beslutat att

 genomföra en riktad emission på 612 267 st aktier till ett pris på 612 267 euro.

Denna emission har avslutats och registrering av aktierna har inlämnats vid tidpunkten för underskrivandet av bokslutet.

Täckning av eget kapital

Eget kapital 2 531 270,18 -440 576,47

Kapitallån 3 678 355,00 3 678 355,00

Totalt 6 209 625,18 3 237 778,53
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DATERING OCH UNDERSKRIFTER

Bokslutspåteckning

Mariehamn den _____ . _____ 2018

Pentti Kulmala, Ordförande Kimmo Jalo, VD

Björn Geelnard Timo Hyvönen

Eduard Paulig Ulf Toivonen

Bo Sture Sjölund

Revisorspåteckning

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Mariehamn den _____ . _____ 2018

PricewaterhouseCoopers Oy

revisionssammanslutning

Fanny Johansson

CGR
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FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH

VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET

Använda bokföringsböcker och förvaringssätt

Bokslut inbunden på papper

Balansspecifikationer, kontoplan med kontospecifik

balans- och resultaträkning på papper

Huvudbok digitalt

Verifikationslista digitalt

Kundreskontra digitalt

Leverantörsreskontra digitalt

Lönebokföring på papper

Kassabok, lagerbokföringar och övriga

reskontror på papper

Verifikationsslag och förvaringssätt

Huvudbokföringsverifikat 1 - pappersverifikat

Bokslutsverifikat 7000 - pappersverifikat

Leverantörsreskontra 2 - digitalt

Kundreskontra 3 - digitalt

Notuppgiftsverifikat 1 - pappersverifikat

Bokföringsmaterialet arkiveras i elektronisk form hos Ålands Företagsbyrå Ab.

Datamedium som har använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna

i separat beskrivning. Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab.
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