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DELÅRSRAPPORT
Januari – mars 2022
Första kvartalet, 1 januari 2022 –
31 mars 2022 i sammandrag

• Nettoomsättningen ökade till 1,8 Mkr (1,3).
• EBITDA uppgick till -26,9 Mkr (-13,0).
• Rörelseresultatet uppgick till -28,0 Mkr (-13,8).
• Resultat efter skatt uppgick till -27,8 Mkr (-13,9).
• Periodens totalresultat uppgick till -27,8 Mkr (-13,9).
• Resultat per aktie (vägt antal) var -0,8 kronor (-6,8).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
var -35,4 Mkr (-14,3).

Händelser under perioden

• Den 9 februari meddelade bolaget att en hälsoekonomisk bedömning gjord av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket visar på kostnadseffektivitet
vid användning av Coala Heart Monitor Pro.

• Den 17 mars beslutade styrelsen om en fullt garanterad
nyemission om cirka 150 miljoner kronor.
• Den 24 mars offentliggjorde bolaget prospektet i samband med den garanterade nyemissionen.

• Den 23 februari meddelade bolaget att man avsåg
genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 150
miljoner kronor.

Händelser efter periodens utgång

• I mars tillträdde Johan Eckerdal som VP R&D

• Den 15 april meddelade bolaget att man erhållit FDA
510k godkännande för lungauskultation och en ny EKGanalysalgoritm.

• Den 14 mars uppdaterade bolaget om affärsläget i USA
och att bolaget tecknat avtal med 10 nya kliniker till och
med första kvartalet.
• Den 14 mars beslutade den extra bolagsstämman om
bemyndigande till styrelsen att öka aktiekapitalet för
att genomföra en nyemission samt att införa ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner.

• Den 13 april meddelade bolaget om utfallet i den garanterade nyemissionen om cirka 150 miljoner kronor.

• I april rapporterade bolaget att Medicintekniska
produktrådet rekommenderar Coala Heart Monitor för
införande i klinisk användning i Sverige.
• Den 26 april kallade bolaget till Årsstämma den 30 maj.

• Den 15 mars publicerade bolaget Årsredovisning för
2021.

Kontaktinformation
CEO, Dan Pitulia

+46 70 972 08 38

Chief Strategy Officer and
Head of IR, Philip Siberg

+46 70 790 67 34

Finansiell kalender		
Delårsrapport första kvartalet 2022
Årsstämma

Informationen i denna rapport är sådan som Coala-Life Group AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2022, kl. 07:00 (CET).

24 maj 2022
30 maj 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022

17 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

16 november 2022

Bokslutskommuniké  2022

22 februari 2023

Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version.
Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.
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Kommentar från VD
Efter ett händelserikt kvartal har vi nu kommit ännu
längre i uppbyggnaden av det som ska bli en lönsam
affär på den amerikanska marknaden. Intresset
för Coala Lifes Managed RPM har varit gott och 10
nya kliniker anslöts under kvartalet. Coala Heart
Monitor erhöll efter perioden ytterligare ett FDA
510k-godkännande, för lungauskultation och ny
EKG-analysalgoritm, och fick dessutom ett viktigt
erkännande i Sverige då det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) rekommenderade användning av
Coala Heart Monitor i den svenska vården för patienter
med symtom på förmaksflimmer. Under kvartalet har
vi ytterligare utvecklat vår produktplattform, intensifierat försäljningsinsatserna i USA samt förberett den
företrädesemission som slutfördes efter periodens
utgång och som tillför Coala Life cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
Uppbyggnaden av vår egen säljstyrka i USA går snabbt
och har givit resultat under kvartalet. I slutet av 2021
lanserade vi en fullservicetjänst för distansövervakning
av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö, Remote Patient
Monitoring (RPM), i USA och totalt 10 nya avtal med kliniker
har tecknats under kvartalet. Efter perioden, när detta
skrivs, har vi tecknat ytterligare tre nya avtal. Målet är att vi
vid utgången av 2024 ska ha 50 kliniker i USA anslutna. När
full patientanslutning successivt uppnåtts över 12 månader
förväntas dessa kliniker i snitt generera USD 1,0 miljoner
vardera på årsbasis för Coala Life. Redan under det första

kvartalet taktar dessa nya konton med en sammanlagd
årlig försäljning på över 10 miljoner kronor.
Vårt finansiella mål, att nå en omsättning om 250 MSEK
år 2024 med positivt rörelseresultat och bibehållen bruttomarginal på över 80%, kvarstår. Det är visserligen tidigt,
men det är glädjande att konstatera att vi så här långt har
levererat enligt plan för att dessa mål ska kunna uppnås.
I februari publicerade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) sin hälsoekonomiska bedömning som
visar på kostnadseffektivitet vid användning av Coala Heart
Monitor Pro för utredning och diagnostisering av förmaksflimmer i primärvården. Resultatet visar att Coala Heart
Monitor Pro kan ge större nytta till en lägre kostnad än
alternativen. Flera studier pågår även på andra marknader,
bland annat i Japan, där resultaten av en större pågående
klinisk studie förväntas bli publicerad senare i år.
Efter kvartalet, i mitten av april, kom så det medicintekniska produktrådets (MTP) rekommendation om
användning av Coala Heart Monitor inom alla svenska sjukvårdsregioner för utredning av patienter som söker med
symtom på misstänkt förmaksflimmer. Rekommendationen
är baserad på en sammantagen bedömning av klinisk
relevans, kostnadseffektivitet och datasäkerhet.
Coala Heart Monitor erhöll i april FDA 510k-godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm.
Den nya funktionaliteten tillgängliggörs omedelbart till
existerande och nya användare. Coala Heart Monitor har
även tidigare använts i USA för att lyssna på patienters
lungor på distans med stöd av FDAs tillfälliga regelverk

”Coala Heart Monitor erhöll
efter perioden ytterligare
ett FDA 510k-godkännande,
för lungauskultation och ny
EKG-analysalgoritm”
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som tillämpats under Covid-19. Med det permanena FDAgodkännandet öppnas möjligheten för vårdgivare att nyttja
vårt system för att övervaka patienter med kronisk lungsjukdom (KOL). Förskrivningen av Coala Heart Monitor för
dessa patienter omfattas såsom tidigare av ersättningskoder för RPM. Kring 15 miljoner amerikaner, främst kvinnor,
är drabbade av KOL vilket är ungefär dubbelt så många
jämfört med de som är drabbade av förmaksflimmer.
Vårt huvudsakliga fokus ligger på USA-marknaden med
över 120 miljoner amerikaner drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som RPM-patient
krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, något
nästan halva den amerikanska befolkningen har. Genom
att Coala Heart Monitor är godkänt av FDA och fungerar
i de amerikanska ersättningssystemen för RPM har vi ett
unikt slagläge för hjärtat.
I USA ser vi dessutom kompletterande möjligheter att
snabbare bygga omsättning och närvaro då klinikerna
i allt högre grad önskar att distansövervakningen av
patienter sköts av externa bolag. Denna affärsmodell ger
oss förutsättningar för bättre marginaler där vi kan sköta
patientmonitoreringen, ha löpande patientkontakt och
säkerställa att monitoreringen utförs korrekt och regelbundet. Monitoreringscentret kommer följa patienter 24/7 och
rapportera avvikelser direkt till vårdgivaren. Vi kommer
också kunna ombesörja administrationen och fakturering
till försäkringssystemet så att klinikerna helt kan fokusera
på sin kärnverksamhet. När vi släpper denna rapport har

vi kontrakterat 30 kliniska personer. Vi kommer under
året återkomma med mer information om hur vi utvecklar
denna affär.
Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller den
tekniska vidareutvecklingen och finslipningen av våra
system. Det arbetet förstärktes ytterligare i januari genom
rekryteringen av vår VP R&D Johan Eckerdal som började
i mars. Johan har över 20 års erfarenhet som utvecklingschef, projektledare och utvecklare av kardiovaskulära
medicintekniska produkter. Bland annat från St Jude
Medical och de senaste fem åren som CTO på Zenicor
Medical Systems. Johan Eckerdal har förutom en lång
karriär inom medicintekniska produkter inom området
kardiologi, under de senaste åren drivit fram nya tekniska
lösningar inom området fjärrarytmidetektion och är därför
unikt kvalificerad att leda vår FoU-utveckling.
Vi har mött ett starkt genomslag i marknaden och
ligger väl i linje med våra målsättningar. Genom kapitalanskaffningen har vi säkerställt vår intensifierade
marknadsbearbetning i USA, där vi också ser fler intressanta möjligheter. Vi kommer parallellt med vår organiska
tillväxt att löpande utvärdera förvärvsmöjligheter för att
öka takten. Jag ser fram emot att hålla er informerade om
vår fortsatta resa.
Dan Pitulia
VD och Koncernchef
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Coala Life i korthet
Coala Lifes historia börjar i Lund våren 2001. Kring ett middagsbord pratar ett antal läkarstudenter och IT-experter
om svårigheten att lyssna på hjärtljud. Frustrationen är
stor. Problem med hjärtat är en av de främsta dödsorsakerna i världen, ä ̈ ndå lyssnar en samlad läkarkår på hjärtat
med utrustning som uppfanns i mitten av 1800-talet och
inte uppdaterats sedan 1930-talet – stetoskopet. Hjärtljud
är lågfrekvent och svårt att höra, även med stetoskop.
Andra ljud, som andning, kommer dessutom in och stör
diagnosen. Det blir en diagnos som ofta är en subjektiv
bedömning av läkaren som lyssnar, där erfarenhet blir
direkt avgörande i bedömningen. Det borde helt enkelt
finnas något bättre.
Där och då föds idén att skapa framtidens stetoskop,
där subjektivitet har ersatts med objektivitet, där filtrering
och förstärkning gör att man hör det man vill höra hjärtat.
Från början tänkt för läkare, efter hand visar det sig att den
enskilde individen är en lika viktig, om än kanske viktigare,
användare. Den digitala resan har börjat.
Ett stort antal experter inom och utom sjukvården engageras, utvecklingsarbetet fortsätter under flera år med stor
entusiasm, den övriga tekniska utvecklingen gagnar det
som senare ska bli slutprodukten. Smartphones introduceras, appar, moln och trådlöst blir var mans ord.
Att förbinda var och en med läkaren via molnet, där den
första screeningen sker i hemmet av den enskilde, med
teknik som förstärker och filtrerar hjärtljudet, och svaret
kommer direkt i mobilen, är vägen framåt. Patent ansöks
och godkänns. Tekniken gör det också möjligt att på allvar
ta upp kampen mot den främsta orsaken till att människor
dör, hjärtsjukdomar.

Nästa steg är att kombinera en förfinad teknik att lyssna på 
hjärtat med att samtidigt göra ett EKG – för den enskilde,
hemma. Ytterligare patent registreras, lösningen är
världsunik, ingen annan kombinerar dessa två möjligheter.
Idag har vi ett utvecklat ekosystem som är godkänt i
bland annat Europa och USA. Över 400 miljoner SEK har
investerats i Bolaget och utvecklingen av Coalasystemet
som är unikt, skyddas av ett 30-tal patent och är välanpassat till den nya digitaliserade sjukvården.
Patienten är navet, uppbackad av sjukvården redo att
bistå med diagnos och där uppkopplingen skapar en
gigantisk databas i forskningens tjänst. Viljan att bredda
möjligheterna från diagnostik av hjärtat till andra möjligheter för distansdiagnostik driver vår utveckling framåt och
ökar möjligheten att nå vår vision: Att vinna kriget mot den
vanligaste dödsorsaken, hjärtsjukdomar.

2022
• I mars tillträdde Johan Eckerdal som VP R&D
• I mars uppdaterade bolaget om affärsläget i USA
och att bolaget tecknat avtal med 10 nya kliniker
till och med första kvartalet.
• I april meddelade bolaget om utfallet i den
garanterade nyemissionen som gav cirka 150
miljoner kronor.
• I april meddelade bolaget att man erhållit FDA
510k godkännande för lungauskultation och en
ny EKG-analysalgoritm.
• I april rapporterade bolaget att Medicintekniska
produktrådet rekommenderar Coala Heart
Monitor för införande i klinisk användning i
Sverige.
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Intäkter och resultat Coala-Life Group
- koncernen
Första kvartalet, 1 januari 2022 – 31 mars 2022

Koncernens redovisade nettoomsättning för årets första
kvartal var 1,8 Mkr (1,3). 1 Mkr av detta är hänförligt till
nysatsningen inom distansövervakning av kroniskt sjuka
patienter i hemmiljö, Remote Patient Monitoring (RPM),
På rullande 12 månader i slutet av mars skulle denna affär
omsätta cirka 10 Mkr. Nettoomsättningen i kvartalet
påverkas negativt av en korrigering om -0,2 Mkr i USA
hänförlig till 2021.
Bruttovinstmarginalen för koncernen uppgick till 86
procent (93).
Totala löpande omkostnader var högre det första
kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år
främst på grund av en utökad säljkår på den amerikanska

marknaden samt uppstartskostnader för bolagets satsning
på RPM. För att driva på uppbyggnaden av RPM affären
har koncernen ingått ett samarbetsavtal med extern part,
i det första kvartalet uppgick kostnaderna för detta till -2,9
Mkr.
Det första kvartalets avskrivningar uppgick till -1,1 Mkr
(-0,8).
EBITDA uppgick till -26,9 Mkr (-13,0). Rörelseresultatet
uppgick till -28,0 Mkr (-13,8). Finansnettot summerade
till 0,2 Mkr (-0,0).Periodens resultat uppgick till -27,8 Mkr
(-13,9).

Koncernen i sammandrag

3 månader
Jan–mar
2022

12 månader

Jan–mar
2021

Apr 2021–
mar 2022

Jan–dec
2021

Nettoomsättning, Mkr

1,8

1,3

4,5

Bruttovinst, Mkr

1,5

1,2

4,4

4,1

86%

93%

97%

100%

EBITDA, Mkr

-26,9

-13,0

-169,0

-155,2

EBITDA marginal (%)

neg.

neg.

neg.

neg.

Rörelseresultat, Mkr

-28,0

-13,8

-174,3

-160,1

Bruttovinstmarginal (%)

4,1

Rörelsemarginal (%)

neg.

neg.

neg.

neg.

Periodens resultat, Mkr

-27,8

-13,9

-164,6

-150,7

Resultat per aktie (vägt antal), Kr
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr

Coala

-0,7

-6,8

-11,6

-25,4

-35,4

-14,3

-81,8

-60,7
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Finansiell ställning och likviditet
Koncernens balansomslutning uppgick till 55,7 Mkr i slutet
av kvartalet jämfört med 80,2 Mkr vid ingången av räkenskapsåret. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital var
negativt  i perioden med -8,0 Mkr (-0,5). Kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick till -35,4 Mkr (-14,3) i perioden. Efter investeringar var kassaflödet -16,2 Mkr (-14.6).
Eget kapital

Vid periodens slut uppgick koncernens egna kapital till
12,1 Mkr jämfört med 52,3 Mkr vid ingången av räkenskapsåret, vilket ger en soliditet om 22 procent jämfört
med 65 procent vid ingången av räkenskapsåret.
Likviditet

Koncernens likvida medel, uppgick vid periodens slut till
29,3 Mkr  jämfört med 30,5 Mkr vid ingången av räkenskapsåret.
Skulder

Koncernens skulder består av kortfristiga rörelserelaterade
skulder såsom skulder till leverantörer och liknande.
Investeringar samt av- och nedskrivningar

Periodens investeringar exklusive investering i dotterbolag
uppgick till -0,8 Mkr (-0,2). Av- och nedskrivningarna uppgick
till -1,1 Mkr (-0,8). Koncernen har startat ett nytt bolag som
driver koncernens affär inom distansövervakning av kroniskt
sjuka patienter i hemmiljö, Remote Patient Monitoring
(RPM). Under kvartalet slutfördes försäljningen av
Departments & Stores Europe AB.
Medarbetare

Medelantalet heltidsanställda och konsulter var under
perioden 29 (27).
Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan Coala Life koncernen och närstående under räkenskapsåret som väsentligen
har påverkat koncernens ställning och resultat.  I övrigt
gällande transaktioner med närstående hänvisas till årsredovisningen för 2021
Skatt

Koncernen har under perioden betalat skatt om -0,1 Mkr
(-0,1). Då koncernen har ej tillgångsförda förlustavdrag,
förväntas skattekostnaden vara fortsatt låg. För ytterligare
information, se årsredovisningen för 2021.

Effekter av omvänt förvärv
Den 8 november 2021 slutfördes förvärvet av Coala-Life
AB. Moderbolagets räkenskaper innefattas i koncernens
räkenskaper från och med november 2021.
Moderbolaget

Moderbolaget rapporterar nu enligt samma period
som koncernen efter att ha bytt räkenskapsår från
september-augusti till januari-december. Jämförelsesiffror
för det senast avslutade räkenskapsåret som var 16
månader redovisas även i moderbolagets resultaträkning.  
Moderbolagets övriga rörelseintäkter uppgick till 1,9 Mkr
under kvartalet och består av vidarefakturering av kontorslokaler till tidigare dotterbolag. Resultatet efter finansnetto
uppgick till -5,1 Mkr. Investeringar uppgick till 0,0 Mkr.
Risker och osäkerhetsfaktorer

Coala Life är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller
delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som inverkar
på koncernens resultat och verksamhet.

Verksamhets-och branschrelaterade risker
• Risker relaterade till nyckelpersoner och medarbetare.
• Risker relaterade till konkurrens.
• Risker relaterade till leverantören och underleverantörer.
• Risker relaterade till covid-19.
• Risker relaterade till marknadsacceptans.
• Risker relaterade till makroekonomiska- och omvärldsfaktorer.
• Risker relaterade till geopolitik.

Legala risker
• Skatt.
• Risker relaterade till regulatoriska krav och godkännanden regelefterlevnad, registrering och tillstånd av
myndigheter.
• Risker relaterade till immateriella rättigheter.
• GDPR och behandling av personuppgifter.

Finansiella risker
• Risker kopplade till Coala Lifes finansieringsbehov
• Valutarisk
I övrigt hänvisas till utförligare beskrivning av koncernens
risker och riskhantering i årsredovisningen för 2021.

Coala

Delårsrapport januari – mars 2022

7

Bedömning av fortsatt drift

Styrelsen och verkställande direktören bedömer fortlöpande koncernens likviditet och finansiella resurser på
kort och lång sikt. Styrelsens och verkställande direktörens
bedömning är att koncernen kommer att ha nödvändig
likviditet och kassaflöde för en fortsatt drift av verksamheten under den kommande 12 månaders perioden. I
april meddelade bolaget att bolaget tillförs cirka 150 Mkr
genom en garanterad nyemission.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 24 maj 2022
Coala-Life Group AB (publ)  

Ebba Fåhraeus

Per Carendi

Beverly Huss

Styrelseledamot

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Peter Troija

Styrelseledamot

Dan Pitulia

Verkställande direktör
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Totalresultaträkning koncernen
3 månader
Mkr

Jan–mar
2022

Nettoomsättning

12 månader

Jan–mar
2021

Apr 2021–
mar 2022

Jan–dec
2021

1,8

1,3

4,5

4,1

Handelsvaror

-0,2

-0,1

-0,2

0,0

Bruttoresultat

1,5

1,2

4,4

4,1

Övriga rörelseintäkter

2,2

0,2

5,5

3,5

Övriga externa kostnader*

-16,7

-8,6

-142,9

-134,8

Personalkostnader

-13,9

-5,8

-36,0

-27,9

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar

-1,1

-0,8

-5,2

-4,9

-28,0

-13,8

-174,3

-160,1

Ränteintäkter och liknande resultatposter

0,3

-

9,9

9,6

Räntekostnader och liknande resultatposter

-0,1

-0,02

-0,2

-0,1

Finansnetto

0,2

0,0

9,6

9,5

-27,8

-13,9

-164,6

-150,7

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

0,0

0,0

0,0

-0,1

-27,8

-13,9

-164,6

-150,7

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-27,8

-13,9

-164,6

-150,7

-27,8

-13,9

-164,6

-150,7

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser

0,0

0,0

-0,1

-0,1

Summa övrigt totalresultat

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-27,8

-13,9

-164,7

-150,8

Periodens resultat per aktie (vägt antal) före utspädning (SEK)

-0,8

-6,8

-11,6

-25,4

Periodens resultat per aktie (vägt antal) efter utspädning (SEK)

-0,8

-6,8

-11,6

-25,4

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

* 102,3 Mkr i kvartal fyra 2021 är hänförligt till det omvända förvärvet av Coala-Life Group AB som skedde i kvartal fyra 2021.
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Balansräkning koncernen, i sammandrag
2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

5,3

6,3

5,9

Materiella anläggningstillgångar

1,7

1,3

1,1

Nyttjanderättstillgångar

1,1

2,5

4,0

Mkr
Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

0,2

0,5

0,3

Summa anläggningstillgångar

8,3

10,5

11,3

11,8

10,0

11,9

Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

6,3

2,2

26,5

29,3

35,9

30,5

47,4

48,1

68,9

55,7

58,6

80,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

12,1

47,3

52,3

Summa eget kapital

12,1

47,3

52,3

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Långfristiga leasingskulder

0,7

1,4

0,8

Kortfristiga leasingskulder

0,6

1,2

3,2

Övriga kortfristiga skulder

42,4

8,6

23,8

Summa skulder

43,6

11,2

27,8

Summa eget kapital och skulder

55,7

58,6

80,2

Förändring av eget kapital koncernen, i sammandrag
Mkr

Jan–mar 2022

Ingående balans
Periodens resultat

Jan–mar 2021

Jan–dec 2021

52,3

22,9

22,9

-27,8

-13,9

-150,7

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
Årets totalresultat
Apportemission
Kostnader nyemission
Nyemission
Belopp vid periodens utgång

Coala

0,0

0,0

-0,1

-27,8

-13,9

-150,8

-

-

141,3

-12,2

-

-

-

38,3

39,0

12,1

47,3

52,3
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Kassaflödesanalys koncernen, i sammandrag
3 månader
Mkr

12 månader

Jan–mar
2022

Jan–mar
2021

Apr 2021–
mar 2022

Jan–dec
2021

-160,1

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-28,0

-13,8

-174,3

Erhållen ränta och liknande resultatposter

0,0

-

0,5

0,5

Erlagd ränta och liknande resultatposter

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

Betald skatt

-0,1

-0,1

-0,3

-0,3

0,7

0,2

109,5

108,9

-27,4

-13,8

-64,7

-51,1

-3,1

Justering för poster som ej ingår i kassalödet
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av varulager

0,2

-1,0

-2,0

Förändring av kundfordringar

0,1

0,0

0,0

0,0

Förändring i kortfristiga fordringar

0,8

1,0

2,9

3,2

Förändring i kortfristiga skulder

-9,0

-0,6

-18,1

-9,8

Förändringar i rörelsekapital

-8,0

-0,5

-17,1

-9,6

-35,4

-14,3

-81,8

-60,7

-0,8

-0,2

-0,9

-0,3
52,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förvärv av inventatier och programvara

-

-

52,7

Avyttring av dotterbolag

Förvärv av dotterbolag

20,0

-

10,8

-9,2

Kassaflöde från investeringsverksamhet

19,2

-0,2

62,7

43,3

-16,2

-14,6

-19,1

-17,4

15,0

-

15,0

-

-

-

-0,5

-0,5

Kassaflöde efter investeringar
Finansieringsverksamheten
Upptagande av övrig skuld
Amortering av skuld
Amortering leasingskuld

-

-

-2,9

-2,9

0,0

38,6

0,7

39,3

15,0

38,6

12,4

36,0

Periodens kassaflöde

-1,2

24,0

-6,7

18,5

Likvida medel vid periodens början

30,5

11,8

35,9

11,8

Valutakursdifferens i likvida medel

0,0

0,1

0,1

0,2

Likvida medel vid periodens slut

29,3

35,9

29,3

30,5

Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Coala
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Resultaträkning moderbolaget
3 månader
Mkr
Nettoomsättning

jan–mar
2022

12 månader

jan–mar
2021

apr 2021–
mar 2022

16 månader

jan 2021–
dec 2021

sep 2020 Dec 2021

-

-

-

-

-

1,9

5,0

9,5

12,6

24,4

1,9

5,0

9,5

12,6

24,4

Övriga externa kostnader

-5,9

-32,4

-45,8

-72,3

-86,3

Personalkostnader

-1,0

-2,6

-8,35

-10,0

-13,4

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar

-0,4

-5,2

-2,3

-7,1

-8,7

Rörelseresultat

-5,3

-35,2

-46,8

-76,8

-84,0
-76,1

-

31,5

-107,6

-76,1

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat från andelar i koncernföretag

0,3

0,4

3,0

3,2

3,7

Räntekostnader och liknande resultatposter

-0,1

-6,0

-5,6

-11,5

-20,1

Resultat efter finansiella poster

-5,1

-9,2

-157,0

-161,1

-176,5

Skatter
Periodens resultat

-

-

-

-

-

-5,1

-9,2

-157,0

-161,1

-176,5

Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat

Balansräkning moderbolaget, i sammandrag
Mkr

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

0,4

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

-

5,8

Materiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

Finansiella anläggningstillgångar

423,1

124,1

400,1

15,3

132,9

22,8

Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank

22,9

45,9

20,5

461,2

308,5

443,7

Aktiekapital

8,8

30,5

8,8

Summa bundet eget kapital

8,8

30,5

8,8

Balanserat resultat

403,9

84,7

593,1

Periodens resultat

-5,1

-9,2

-176,5

Summa fritt eget kapital

398,9

75,5

416,5

Eget kapital

407,7

106,0

425,4

Långfristiga skulder

0,0

182,9

0,0

Kortfristiga skulder

53,5

19,7

18,4

461,2

308,5

443,7

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital och skulder

Coala
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Noter
Not

1 Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad
i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 - Redovisning för juridisk person.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som
framgår av Årsredovisningen för 2021. Upplysningar enligt IAS 34.16A
framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande
noter även i övriga delar av denna delårsrapport.
I denna rapport har betydande bedömningar och uppskattningar
gjorts, för mer information se not två i Årsredovisningen för 2021.

Nya IFRS-standarder som utgivits men som ännu ej tillämpas

Inga IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt ikraft förväntas ha
någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna för koncern och
moderföretag.

Not

2 Finansiella tillgångar och skulder

Not

3 Leasingavtal IFRS 16

Not

4 IFRS 15 intäktsredovisning

Mkr

Jan–mar
2022

Jan–mar
2021

Apr 2021
–mar 2022

Jan–dec
2021

Sverige

0,7

1,2

3,0

3,5

USA

1,1

0,1

1,7

0,6

Coala Life rapporterar  i enlighet med standarden IFRS 16 Leasingavtal
där leasingavtal redovisas i balansräkningen och leasingkostnader
redovisas som avskrivningar och räntekostnader (bolaget tillämpar
undantag, se mer nedan i stycke tre). Koncernens leasingavtal avser
till största del hyresavtal för kontorsslokaler. Leasingperioden utgörs
av den ej uppsägningsbara avtalsperioden med tillägg av förväntad
förlängninsperiod eller förväntad uppsägning. Om det inte är rimligt
säkert att en förlängning eller uppsägning kommer att ske inkluderas
inte något av detta i beräkningen av leasingskulden. Utvärdering av
hyreskontrakten görs löpande. Coala Life tillämpar även de praktiska
undantagen om att redovisa betalningar hänförliga till korttidsleasingavtal och leasingavtal för tillgångar av lågt värde, som en kostnad i
resultaträkningen.

3 månader

värderade till verkligt värde

Koncernens finansiella instrument består av likvida medel, kundfordringar, upplupna intäkter, övriga fordringar, leverantörsskulder,
räntebärande skulder, upplupna kostnader och övriga skulder.
Kundfordringar och leverantörsskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Försäljning

Övriga länder
Summa

Not

12 månader

-

-

-

-

1,8

1,3

4,6

4,1

5 Resultat per aktie

Coala Life har inga utestående eget kapital instrument som medför
någon utspädningseffekt. Beräkning av genomsnittligt antal utestående aktier har baserats på avstämningspunkter enligt tabellen nedan.
Den 29 oktober 2021 meddelade bolaget att antalet utestående aktier

skulle minskas genom att bolaget gjorde en sammanläggning av 50
aktier till 1. För jämförelsesiffror för genomsnittligt antal utestående
aktier innan sammanläggningen har antalet aktier justerats med 50 till
1 för att genomsnittligt antal utestående aktier ska vara rättvisande.

3 månader

12 månader

Jan–mar
2022

Jan–mar
2021

Apr 2021
–mar 2022

Jan–dec
2021

Resultat per aktie (vägt antal) före utspädning, SEK

-0,8

-6,8

-11,6

-25,4

Resultat per aktie (vägt antal) efter utspädning, SEK

-0,8

-6,8

-11,6

-25,4

Mkr

Vägt antal aktier för perioden före utspädning, st

35 325 171

2 034 731

14 160 556

5 929 404

Vägt antal aktier för perioden efter utspädning, st

35 325 171

2 034 731

14 160 556

5 929 404

Antal aktier per balansdag, st

35 325 171

2 034 731

35 325 171

35 325 171

Antal aktier per balansdag efter utspädning, st

35 325 171

2 034 731

35 325 171

35 325 171

Coala
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Nyckeltal
Mkr

jan–mar 2022

jan–mar 2021

apr 2021
–mar 2022

jan–dec 2021

1,5

1,2

4,4

4,1

Bruttovinst, Mkr
Bruttovinstmarginal, %
EBITDA, Mkr

86%

93%

97%

100%

-26,9

-13,0

-169,0

-155,2

EBITDA, %

neg.

neg.

neg.

neg.

Resultat efter finansiella poster

-28,0

-13,8

-174,3

-160,1

Resultat efter finansiella poster, %

neg.

neg.

neg.

neg.

Soliditet, %

22%

81%

22%

65%

Resultat per aktie (vägt antal) (SEK)

-0,8

-6,8

-11,6

-25,4

Medelantal anställda och konsulter

29

27

27

25

Se Definitioner nyckeltal sidan 16

Aktieägare
Största aktieägare per 2022-03-31
Antal aktier

Aktiekapital/ Röster, %
19,8

20 North Street Co AB

6 983 467

Konsumentföreningen Stockholm

3 295 289

9,3

SEB Life International

2 834 077

8,0

Sörlander, Klas Anders Magnus

2 059 596

5,8

Åke Sundvall Holding AB

1 858 038

5,3

JRS Asset Management AB, Client Account

1 113 482

3,1

SHB Luxembourg, Client Account

947 673

2,7

CDMAR Invest AB

700 000

2,0

Regovita AB

691 542

2,0

Blue Seed AB
Summa 10 största aktieägarna
Övriga
Total

672 398

1,9

21 155 562

59,9

14 169 609

40,1

35 325 171

100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

VD Dan Pitulia äger 797 121 aktier i bolaget indirekt via närstående och bolag.
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Definitioner nyckeltal
Denna rapport innehåller finansiella mått som inte definieras i IFRS. Dessa finansiella mått används för att följa
upp, analysera och styra verksamheten samt att förse
koncernens intressenter med finansiell information om
koncernens finanisella ställning, resultat och utveckling.
Dessa finansiella mål anses nödvändiga för att kunna följa
och styra utvecklingen av koncernens finansiella mål och
därför relvanta att presentera kontinuerligt.
Nedan följer en lista över definitioner av de nyckeltal
som används i rapporten.
MARGINALMÅTT

Bruttovinstmarginal
Nettoomsättningen subtraherat med handelsvaror i förhållande till nettoomsättningen.
Syfte:  Marginalen visar hur stor del av nettoomsättningen
som är kvar för att täcka övriga kostnader.
Ebitda-marginal
Ebitda i procent av nettomsättningen.
Syfte: Måttet används för att mäta operativ lönsamhet i
verksamheten.

AKTIERELATERADE MÅTT

Resultat per aktie
Periodens resultat efter avdrag av ränta på hybridobligationer dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under
perioden.
Syfte: Nyckeltalet används för att, ur ett ägarperspektiv,
bedöma investeringens utveckling
ÖVRIGA BEGREPP

Medelantal anställda och konsulter
Medelantalet heltidsanställda och konsulter under en
definierad period.

Genomsnittligt antal aktier
Vägt genomsnitt av under perioden utestående stamaktier.
Totala omkostnader
Totala omkostnader innefattar: övriga externa kostnader,
personalkostnader och avskrivningar.

Resultat efter finansiella poster-marginal
Resultat efter finansiella poster i procent av nettomsättningen.
Syfte: Måttet används för att mäta lönsamhet innan skatt i
verksamheten.
FINANSIELLA MÅTT

Bruttovinst
Omsättning subtraherat med handelsvaror.
Syfte:  Visar hur stor del av nettoomsättningen som är kvar
för att täcka övriga kostnader.
Ebitda
Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar.
Syfte: Visar operativ lönsamhet i verksamheten.
Resultat efter finansiella poster
Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader,
innan skatt.
Syfte: Visar lönsamhet innan skatt i verksamheten.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Syfte: Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital.
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