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• Nettoomsättningen för räkenskapsåret ökade 145% och uppgick till 254,2 MSEK (103,7), vilket 

innebär att Charge Amps är näst störst på marknaden i Sverige. 
• Nettoomsättning till distributörer utanför Sverige uppgick till ca 24% (25). 
• Bruttomarginalen uppgick till 42,2% (39,4).  
• Justerad (EBITDA) uppgick till -38,0 MSEK (-4,4), vilket innebar en rörelsemarginal om -14,9%  

(-4,2). Justeringen avser jämförstörande poster avseende noteringsförberedelser om 9,5 MSEK.  
• EBITDA uppgick till -47,5 MSEK (-4,4) vilket innebar en EBITDA marginal om -18,7% (-4,2). 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -55,9 MSEK (-8,6) och resultat efter skatt uppgick till -

30,9 MSEK (-8,6).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -91,7 MSEK (18,3) under räkenskapsåret. 
• Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 56% (31%). 
• Resultatet per aktie före och efter utspädning var negativt-29,37 SEK (-8,96). 
• Styrelsen föreslår ingen utdelning i likhet med föregående år. 
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För definitioner se sid 67. 

 

  

Nyckeltal koncernen 2021 2020 2019

Nettoomsättning, KSEK 254 228 103 675 42 929

Aktiverat arbete för egen räkning, KSEK 20 848 5 815 3 935

Bruttomarginal, KSEK 107 335 40 898 8 738

Bruttomarginal, % 42,2% 39,4% 20,4%

Justerad EBITDA, KSEK -37 977 -4 395 -14 560

Justerad EBITDA marginal, % -14,9% -4,2% -33,9%

EBITDA, KSEK -47 459 -4 395 -14 560

EBITDA marginal, % -18,7% -4,2% -33,9%

Justerad EBIT, KSEK -45 685 -8 161 -19 064

Justerad EBIT marginal, % -18,0% -7,9% -44,4%

Rörelseresultat (EBIT), KSEK -55 167 -8 161 -19 064

Rörelsemarginal (EBIT), % -21,7% -7,9% -44,4%

Årets resultat efter skatt, KSEK -30 937 -8 623 -19 502

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -29,37 -8,96 -173,30

Soliditet, % 56% 31% 21%

Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK -91 685 18 291 -11 596

Årets kassaflöde, KSEK 5 960 29 578 0

Likvida medel, KSEK 35 537 29 578 0
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En spännande och attraktiv marknadsposition

 

2021 kommer att gå till historien som ännu ett år 
där världen var starkt påverkad av pandemin. 
Marknaden utvecklades trots detta väldigt starkt 
under året med en fortsatt mycket stark tillväxt i 
antal sålda el-bilar i hela Europa. På vår 
hemmamarknad i Sverige ökade försäljningen 
med 149% och Charge Amps är nu näst störst på 
marknaden enligt uppskattning av konsultfirman 
Arthur D Little (ADL). Det gör att vi har en mycket 
stark position och bas att bygga vidare ifrån på 
den svenska marknaden. Vår totala försäljning 
uppgick till 254 MSEK (104 MSEK) under året, det 
är en ökning med ca 145% jämfört med 
föregående år. 

Under Q1 2021 genomfördes en nyemission om 
ca 130 MSEK från Swedbank Robur. Det skapade 
en förutsättning för bolaget att fortsatt satsa 
starkt på att investera i produktutveckling, 
marknadsaktiviteter och ökad operationell 
effektivitet. I samband med denna nyemission 
möjliggjordes att investera i bolaget för ledning 
och personal. Efter utgången av räkenskapsåret 
har det genomförts en nyemission om ca 150 
MSEK där bland annat befintliga ägare OK 
ekonomisk förening, Skellefteå Kraft och 
Swedbank Robur har tecknat sig.   

Kapitaltillskotten används för expansion, 
etablering av dotterbolag utomlands, anställning 
av lokal personal samt tecknande av  avtal med 
distributörer i flera europeiska länder. Vårt 
huvudsakliga fokus utanför Sverige ligger på de 
övriga nordiska länderna samt England, Tyskland 
och Holland. Genom vår etablering i Tyskland når 
vi också marknaderna i Österrike och Schweiz.  

Vi har även etablerat verksamheter i södra Europa 
med fokus på Spanien och Portugal.  

Vår internationella försäljning växer och våra 
produkter finns nu på ett 15-tal marknader 
globalt.   

Vi har även investerat kapitaltillskottet i 
produktutveckling. Vi har förbättrat och 
stabiliserat både våra hårdvaruplattformar samt 
vår cloud plattform. Vi har skapat ny funktionalitet 
och generella förbättringar samt lokala 
marknadsanpassningar. Det har gjorts en stor 
investering i en framtida skalbar produktfamilj 
som kommer att lanseras under nästkommande 
år. Vi har ett antal nya produkter och lösningar 
som har utvecklats under året som kommer att 
lanseras under 2022. Utöver detta har vi 
investerat i ökad operationell effektivitet för att 
rusta oss bättre som ett växande bolag och 
investerat i olika mjukvarusystem för att mer 
effektivt kunna driva vår verksamhet. 

Vår strategi ligger fast där vi satsar på att växa 
snabbare än marknaden, etablera oss på flera nya 
marknader i Europa, satsa på att erbjuda och ta 
fram premiumprodukter för kundsegmenten 
hemma-, kontors- och destinationsladdning. Vår 
försäljning sker via distributörer och kommer så 
att fortsatt vara. All vår produktion sker via 
kontraktstillverkaren Note, vilka har lyckats väl att 
säkerställa komponenter trots komponentsbrister 
och utmaningar i leveranskedjan. 

2021 var ett mycket framgångsrikt år för Charge 
Amps, och jag vill ta det här tillfället i akt att tacka 
alla Charge Amps anställda, konsulter och 
partners för att ha gjort ett fantastiskt arbete, 
lyckats leverera produkter trots en ansträngd 
leveranskedja och en pågående pandemi. Jag är 
mycket stolt över vad vi tillsammans har 
åstadkommit och jag är väldigt glad över att vara 
en del av det här framgångsrika teamet! 

Vår resa har bara börjat! 

Anders Bergtoft 
Verkställande direktör och koncernchef 
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Charging Forward 

We are always taking steps to stay leaps ahead. Pairing 
technology and user friendliness to challenge the status quo and 
break new ground.  

A brighter world 

We exist to create a brighter world, shaped by intelligence and 
sustainability. And to accelerate the transition to an electrified 
life, bringing smart and purposeful solutions to make life easier 
for people. And much easier on the world.  

 

Genom samarbete växer vi bortom våra enskilda begränsningar. 
När vi samarbetar som team, med våra kunder och partners, 
bygger vi relationer och stärker vårt varumärke.  

Vi blir aldrig färdiga, varken som yrkesmänniskor eller med 
produktutveckling. I varje led använder vi designkunnande och 
föreställningsförmåga för att skapa nytt. Och för att vara lika 
konkurrenskraftiga imorgon som vi är idag.  

Genom att vara snabbrörliga kan vi anpassa oss efter skiftande 
behov och fortsätta vara relevanta i en föränderlig värld.   

Från produkt till årsrapport, från användarvänlighet till kundtjänst. 
Allt vi gör ner till minsta detalj, genomsyras av omsorg och kvalitet. 

Alla de stunder då saker inte är enkla. Då ger vi ändå vårt allt och 
håller fanan i topp. Det har vi vår kämparglöd att tacka för. 
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Fredrik Jonsson grundade Charge Amps 2012 med bolagets första 
produkt Charge Amps Spark, en laddkabel som revolutionerade 
branschen. 

Boel Rydenå Swartling kommer in som medgrundare i Charge Amps.  

Charge Amps första laddstation Charge Amps Halo lanserades. 
Designad med ett nytt säreget formspråk och hög användarvänlighet. 
Den blev snabbt en storsäljare. OK ekonomisk förening kommer in 
som ägare i bolaget. 

År 2016 lanserade Charge Amps för första gången en banbrytande 
molntjänst.  

Skellefteå Kraft kommer in som ägare i bolaget.  

Laddstationen Charge Amps Aura lanserades. Charge Amps Aura är 
tillverkad i hållbart återvunnet Aluminium och omsorgsfullt utformad 
av industridesignern Joachim Nordwall, tidigare chefsdesigner hos 
sportbilstillverkaren Koeningsegg. 

Tillväxten fortsatte vara stark och omsättningen passerade för första 
gången 100 MSEK.  

Under 2021 växte bolaget från ca 30 anställda till över 120, det 
skedde även expansioner till flertalet nya marknader såsom Tyskland, 
Spanien, UK och Finland. Omsättningen ökade med 145% och uppgick 
till över 250 MSEK. Swedbank Robur med fonderna Swedbank Robur 
Ny Teknik och Swedbank Robur Microcap investerar i bolaget. 
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Charge Amps är en ledande svensk utvecklare och leverantör av 
innovativa och hållbara laddningslösningar för elbilar. Charge Amps 
utvecklar smarta och användarvänliga laddningsprodukter med fokus 
på design, för användning av hushåll, företag och på offentliga 
platser. Bolagets laddningslösningar är utvecklade för att kunna 
användas i alla typer av klimat och väderförhållanden. Flera av våra 
laddstationer är tillverkade av återvunnet aluminium och är designade 
av Joachim Nordwall, tidigare chefsdesigner på Koenigsegg. 

Oavsett om det gäller en laddstation för villa, bostadsrättsförening, 
organisation eller företag erbjuder Charge Amps den optimala 
laddningslösningen. Genom svensk ingenjörskonst och 
anpassningsbar egenutvecklad mjukvara möjliggör Charge Amps 
hållbar och kostnadseffektiv laddning. Detta medan bilen står stilla 
under en längre period, vilket oftast är hemma eller på jobbet. 

Charge Amps erbjuder smarta lösningar med premiumdesign för alla 
hem oavsett om det gäller en villa, bostadsrättsförening eller samägd 
fastighet. Bolagets smarta teknik möjliggör laddning av fordon över 
natten när elen är som billigast.  

Antalet elbilsägare ökar för varje år, vilket skapar nya krav på 
arbetsgivare att tillhandahålla elbilsladdning med enkel användning, 
skötsel och redovisning. Arbetsplatsens laddstation är efter hemmet 
oftast platsen där elbilar tillbringar mest tid. Charge Amps erbjuder 
lösningar för att säkerställa optimal laddning för anställda och deras 
elbilar för både mindre och större företag.  

Charge Amps erbjuder laddningslösningar för publika platser, vare sig 
det gäller en offentlig utomhusparkering eller ett privat parkeringshus. 
Charge Amps laddningslösningar är byggda för att klara de tuffa 
väderförhållanden och vandalisering. Charge Amps mjukvarulösningar 
förenklar även administration, övervakning och underhåll på distans. 

Charge Amps designar och tillverkar produkter i Sverige. På så sätt 
kan bolaget säkerställa ett mindre klimatavtryck utan att kompromissa 
med vare sig form eller funktion. Charge Amps molnmjukvara stödjer 
alltid laddningslösningarna för att säkerställa optimal laddning. 

Laddningsstationerna Charge Amps Halo och Charge Amps Aura är 
kompatibla med alla elektriska- och hybridfordon. De är tillverkade av 
återvinningsbart aluminium och precis som resten av våra produkter, 
har de en hög IP-klassificering för att klara påfrestande 
väderförhållanden och extremt klimat. 
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Charge Amps Halo är bolagets mest populära laddstation som genom 
sin smarta mjukvara möjliggör optimal laddning för elbilar. Genom sin 
stilrena design i återvunnet aluminium, guidande LED-belysning och 
flexibla laddkabel som är böjbar ner till hela -25°C är det en komplett 
laddstation skapad för vårt tuffa nordiska klimat. 

Charge Amps Aura är en laddstation i toppklass som med två 
22 kW-uttag är en perfekt lösning för hemmet eller platsen där det 
finns behov av att ladda två elbilar samtidigt. Laddboxen är 
omsorgsfullt utformad och tillverkad i hållbar återvinningsbart 
aluminium 

Charge Amps Amp Guard är en smart, uppkopplad effektvakt och 
lastbalanserare som optimerar laddningen mot övriga belastningar 
i fastigheten. Produkten konfigureras via WiFi eller LAN och kan till 
exempel samverka med solcellsinstallationer.  

Laddstolpen Charge Amps Halo Pole Mount erbjuder flexibla 
monteringsmöjligheter och är designad för det nordiska klimatet med 
slitstarkt material, för enkel utomhusinstallation. Charge Amps Halo 
Pole Mount kan installeras på en stolpe av standardtyp, med 
diametern 60 millimeter. 

Charge Amps Aura Pole Mount utökar monteringsalternativen och 
erbjuder två uttag för enkel utomhusinstallation. Charge Amps Aura 
Pole Mount kan installeras på en stolpe av standardtyp, med 
diametern 60 millimeter. 

Charge Amps Aura Dual Pole Mount utökar monteringsalternativen 
och möjliggör enkel installation av två Chage Amps Aura laddstationer 
utomhus. Charge Amps Dual Pole Mount kan installeras på en stolpe 
av standardtyp, med diametern 60 millimeter. 

Mjukvaran Charge Amps Cloud är vår molntjänst för laddning. Genom 
att optimera laddning, övervakning och ekonomi förenklar Charge 
Amps Cloud vardagen för privatpersoner, organisationer, och företag 
som använder Charge Amps produkter.  

Med Charge Amps App kan du enkelt kontrollera och övervaka 
Charge Amps Halo och Charge Amps Aura. Appen kan bl.a. användas 
för att schemalägga laddning, visa laddningsstatus och 
laddningshistorik.    

Appen finns tillgänglig på App Store och Google Play. 
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Marknaden för elbilsladdare och tillbehör förväntas växa kraftigt i Europa under de 
kommande åren. 

Tillväxten är främst driven av regleringar och incitament avseende fordon med förbränningsmotorer och 
elbilar, teknologisk utveckling och sjunkande priser för litiumjonbatterier. Förändrade kundpreferenser 
skapar biltillverkares ökande fokus mot produktion av elbilar. Vidare bedömer Bolaget att andra aspekter är 
bidragande till utvecklingen och den förväntade tillväxten av marknaden för elbilsladdare det är 
konsumenters och företagens egen drivkraft att arbeta för att minska klimatpåverkan. Marknaden för 
elbilsladdare uppgick till ett värde av 1,3 miljarder EUR år 2020 och förväntas växa till 4,7 miljarder EUR 
2025, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt (”CAGR”) om 29 procent. Centralt för tillväxten på 
marknaden för elbilsladdare är tillväxten på marknaden för elbilar, för vilka laddare utgör ett komplement. 
Marknadspenetrationen för elbilar i Europa förväntas öka från 11 procent 2020 till 61 procent 2030. 

Den europeiska marknaden för elbilar förväntas hålla en hög tillväxttakt under de kommande åren, både i 
termer av antalet sålda elbilar och antalet sålda elbilar i relation till andra drivmedel. Fram till 2025 förväntas 
mer än 400 nya batteridrivna elbilar att lanseras och antalet sålda elbilar att växa till 4,8 miljoner i Europa, 
motsvarande en CAGR om 24 procent mellan 2021 och 2025. Majoriteten av denna ökning är batteridrivna 
elbilar, där el är det enda drivmedlet som används. 

Trots snabbt ökande marknadspenetrationsgrader för elbilar i Europa uppvisas en stor variation mellan olika 
länder. En tydlig trend har dock varit att de nordiska länderna har varit i framkanten avseende 
marknadspenetration för elbilar. Under 2020 uppgick penetrationsgraden för Norge och Sverige till 75 
procent respektive 32 procent. Motsvarande siffra för Europa som helhet uppgick till 11 procent. Gemensamt 
för samtliga länder är dock att penetrationsgraden förväntas öka kraftigt under kommande år. Under 2030 
förväntas penetrationsgraden för Norge och Sverige uppgå till 99 procent respektive 94 procent, och 
motsvarande siffra för den europeiska marknaden i dess helhet förväntas uppgå till 61 procent. Det innebär 
att elbilar som andel av den europeiska bilflottan kommer att gå från att utgöra cirka 1 procent år 2020 till 7 
procent år 2025 och 18 procent år 2030. Antalet sålda elbilar beräknas uppgå till 8,8 miljoner år 2030, att 
jämföra med 1,4 miljoner år 2020. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 20 procent mellan 
åren 2020 och 2030. 

I samband med att försäljningen av elbilar växer sker även en kraftig ökning av marknaden för elbilsladdare. 
Antal sålda laddpunkter i Europa förväntas uppvisa en flerfaldig ökning under kommande år. I Europa som 
helhet förväntas en ökning från 987 tusen sålda laddpunkter år 2020 till 9 330 tusen sålda laddpunkter år 
2030. 

Ökningen är något lägre i de länder som redan har en hög penetrationsgrad av elbilar. I Sverige förväntas en 
ökning från 50 Tusen sålda laddpunkter år 2020 till 295 tusen sålda laddpunkter år 2030. Motsvarande 
siffror för Norge uppgår till 104 tusen sålda laddpunkter år 2020 och 197 tusen sålda laddpunkter 2030. I 
länder med lägre penetration förväntas däremot ökningen vara högre. Mellan år 2020 och 2030 förväntas 
antalet sålda laddpunkter öka med en faktor 7,6 i DACH, en faktor 11,9 i Storbritannien och en faktor 23,2 i 
Spanien.  

 

Källa: Arthur D Little, EV Charging Hardware Market study. 
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Hållbarhet är en del av Charge Amps DNA. Bolaget arbetar 
tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra partners för att 
övervinna globala utmaningar. 

FN:s globala mål ger ett ramverk för bolagets hållbarhetsarbete och 
skapar samtidigt goda affärsmöjligheter för Charge Amps. Här har vi 
fokuserat på att presentera en del av vårt arbete som bidrar till de 
globala målen. 

Smarta EV laddningslösningar utvecklad av Charge Amps bidrar till en 
övergång till fossilfri mobilitet. 

Charge Amps produkter har högsta nivå av IP-klassning och är 
tillverkade i material som är testade i både extrem kyla och extrem 
värme. Detta bidrar till produkter med lång livslängd och tålighet för 
olika väderförhållanden. 

”Cirkularitet” är inte bara en term som används i produktdesign utan är 
även praktiskt tillämpad i produktionsprocesserna.  

Återvunnet aluminium utgör chassit för våra huvudprodukter Charge 
Amps Aura och Halo. Plastmaterial som används är också baserade på 
hög återvinningsbarhet.  

Som ett initiativ för att öka bolagets transparens om produktionens 
klimatpåverkan har bolaget genomfört en ”screening” livscykelanalys 
av Charge Amps Halo. Mer information om denna analys kommer att 
finnas på vår hemsida.  

Ansvaret för vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela processen från 
produktion till användning. Vår produktutveckling och produktion sker 
utan långa transportvägar i och nära Stockholm vilket är centralt för 
vår hemmamarknad Sverige. 

I början av året har vi inlett ett samarbete med Ecovadis för att stärka 
upphandlingsrutiner på Charge Amps. Genom Ecovadis plattform 
kommer vi att kunna utvärdera våra leverantörer med fokus på 
hållbarhet i leverantörskedjan.  

Vi har nu ett hårdare fokus på hållbarhet inom företaget och för att 
hålla ihop detta arbete och prioritera det har vi utsett en 
”Sustainability Manager”.  

Med förstärkning av organisationen under 2021 har Charge Amps 
50:50 jämställdhet i både Styrelsen och koncernledningsgruppen.  

 

 

9.4 Uppgradera all industri och 
infrastruktur för ökad hållbarhet 

 
Antal laddpunkter producerade 

(ackumulerat 2021): 
88 000 

 
 

12.5 Minska mängden avfall 
markant 

 
Återvinningsbarhet av  

Charge Amps Halo: 
85% (utan förpackning) 

 
 

5.5 Säkerställ fullt deltagande för 
kvinnor i ledarskap och 

beslutfattande 
 

Andel av kvinnor i högsta 
ledningen: 

50% 
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Charge Amps har nyligen genomgått en bedömning som kallas 
"Shades of Green" av CICERO. Baserat på bedömningen av CICERO 
har Charge Amps intäkter och investeringar för 2020 tilldelats den 
högsta nivån, mörkgrön, av "Shade of Green" vilket gör företaget till 
en del av en exklusiv grupp av gröna investeringar. Bolagets 
kostnader relaterade till produktion har tilldelats en mellangrön nivå 
och övriga kostnader har en mörkgrön (högsta) nivå.   

Under detta år har Charge Amps åtagit sig att vidareutveckla smarta 
laddningslösningar för den spanska marknaden baserat på erfarenhet 
från Sverige. 

Charge Amps är en del av ett samarbete för att driva Spaniens 
hållbarhetsstrategi för 2050. 

 

 

Mer information om företagets riktlinjer för hållbarhet och dess 
relaterade aktiviteter finns i Charge Amps’ Hållbarhetspolicy 
(https://chargeamps.com/legal/). 

  

 

17.16 Stärka det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling 

 
Sweden + Spain Green Alliance 

 

 
 

 

 
 

 

https://chargeamps.com/legal/
https://invitepeople.com/events/23669/login
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Charge Amps är en av de ledande leverantörerna 
av elbilsladdare i Sverige med en historik av 
innovation och teknikutveckling. Bolaget 
grundades 2012 med visionen att underlätta och 
driva omställningen mot hållbara elbilslösningar 
genom att skapa användarvänliga 
laddningsprodukter med hållbar exteriör, 
överlägsen teknologi och en ledande molntjänst. 
Idag har bolaget ett produkterbjudande som bland 
annat innefattar laddningspunkter, kablar och 
andra tillbehör för elbilsladdning samt en 

molnbaserad tjänst för optimerad laddning. Utöver 
huvudkontoret i Stockholm har bolaget 
dotterbolag i Norge, Finland, Storbritannien och 
Nederländerna. Koncernen bedriver även 
verksamhet i Danmark, Tyskland, och Spanien som 
bolaget betraktar som viktiga marknader.  

Charge Amps är verksamt på 15 marknader och 
den näst största aktören på den svenska 
marknaden med en 25% marknadsandel. 

 

Nettoomsättningen för perioden januari - 
december uppgick till 254,2 MSEK (103,7) vilket 
motsvarar en tillväxt om 145 procent (142). Den 
ökade omsättningen har skett genom organisk 
tillväxt. 

EBITDA för perioden januari till december uppgick 
till -47,5 MSEK (-4,4) och EBITDA marginalen 
uppgick till -18,7 procent (-4,2). Det negativa 
rörelseresultatet för perioden är främst kopplat till 
bolagets satsning på R&D, internationella 
expansion och operationell effektivitet. 

Justerat (EBITDA) uppgick till -38,0 MSEK (-4,4), 
vilket innebar en justerad EBITDA marginal l  

 

om -14,9 procent (-4,2). Justeringen avser 
jämförstörande poster avseende 
noteringsförberedelser om 9,5 MSEK. 

Koncernens nettoskuld var negativ och uppgick 
vid periodens slut till -26,7 MSEK (-22,0). IFRS16 
effekten uppgick till 8,8 MSEK (7,6). 

Bolaget har fortsatt hög kapitalbindning i varulager 
för att minimera negativ påverkan av eventuell 
komponentbrist samt för att säkra fortsatt 
expansion. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för perioden januari till december 
2021 uppgick till -91,7 MSEK (18,3).   

Koncernen 2021 2020 2019

Nettoomsättning, KSEK 254 228 103 675 42 929

Rörelseresultat (EBIT), KSEK -55 167 -8 161 -19 064

Resultat före skatt, KSEK -55 919 -8 635 -19 515

Summa totalresultat för året, KSEK -30 937 -8 623 -19 502

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -29,37 -8,96 -173,30

Soliditet, % 56% 31% 21%

Moderbolaget 2021 2020 2019

Nettoomsättning, KSEK 254 217 103 675 42 929

Rörelseresultat (EBIT), KSEK -55 103 -8 232 -19 080

Resultat före skatt, KSEK -55 539 -8 577 -19 492

Årets resultat, KSEK -30 577 -8 577 -19 484

Soliditet, % 59% 35% 22%
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Disponibel likviditet i koncernen, inklusive 
outnyttjade checkräkningskrediter, uppgick till 
35,5 MSEK (29,6) och soliditeten uppgick till 56 
procent (31). 

Investeringar under perioden januari - december 
uppgick till 21,8 MSEK (7,5) varav 20,8 MSEK (5,8) 
var hänförligt till produktutveckling. Investeringar 
i nyttjanderättstillgångar under perioden januari till 
december uppgick till 1,5 MSEK (7,0).  

Under året gjordes en nedskrivning av immateriella 
anläggningstillgångar kopplade till ett 
produktprojekt med 1,4 MSEK. 

 

Tabellen nedan visar aktieägare med innehav om 
minst 5% av aktierna och rösterna i Bolaget per 
den 31 december 2021. 

OK ekonomisk förening 286 471 26,73% 

Skellefteå Kraft AB 279 542 26,08% 

Jonsson Dynasty AB 232 530 21,69% 

Boel Rydenå Swartling 107 586 10,04% 

Swedbank Robur Ny Teknik 84 070 7,84% 

Totalt större aktieägare 990 199 92,38% 

Övriga aktieägare 81 690 7,62% 

Totalt 1 071 889 100% 

 

Nyemission – Under kvartal 1 2021 genomfördes 
en nyemission som tillförde bolaget ca 130 MSEK, 
före emissionskostnader, då Swedbank Robur 
Microcap och Swedbank Robur Ny Teknik blev nya 
aktieägare i bolaget. Det erhållna kapitaltillskottet 
har använts till produkt- och mjukvaruutveckling, 
bolagets internationella expansion, operationell 
effektivisering samt noteringsförberedelser.  

Nya styrelseledamöter – Under räkenskapsåret har 
Styrelsen förstärkts med Britt Hansson, Mona 
Abbasi och Håkan Vahlberg. 

Ny CFO – I slutet av räkenskapsåret tillträdde 
Kristina Elfström Mackintosh som ny CFO för 
bolaget.  

Etablering av dotterbolag – Charge Amps har 
satsat på internationell expansion under 2021 och 
som en del av det har koncernen startat upp 
dotterbolag i Norge, Finland, Storbritannien och 
Nederländerna. 

 

Marknaden för elbilsladdare och tillbehör förväntas 
växa kraftigt i Europa under de kommande åren. 
Tillväxten är främst driven av regleringar och 
incitament avseende fordon med 
förbränningsmotorer och elbilar, teknologisk 
utveckling och sjunkande priser för 
litiumjonbatterier förändrade kundpreferenser 
samt biltillverkarnas ökande fokus mot produktion 
av elbilar. Andra aspekter som är bidragande till 
utvecklingen och den förväntade 
marknadstillväxten för elbilsladdare är 
konsumenternas och företagens egen drivkraft för 
att minska sin klimatpåverkan. 

Bolaget har identifierat följande väsentliga 
osäkerhetsfaktorer som kan påverka 
verksamheten: 

Konjunkturpåverkan och marknadsutveckling 

Efterfrågan på ChargeAmps produkter och tjänster 
påverkas i stor utsträckning av faktorer som ligger 
utanför bolagets kontroll, såsom förhållanden i 
världsekonomin, offentliga statsfinanser och 
inflation. En försämring av dessa faktorer kan 
medföra negativa effekter på bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Geografisk expansion – Charge Amps framtida 
tillväxt är delvis beroende av en framgångsrik 
internationell expansion.  
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Beroende leverantörer – Tillverkning av 
komponenterna till Charge Amps fysiska produkter 
sker huvudsakligen hos bolagets leverantörer. 
Charge Amps är således beroende av sina 
leverantörer och i vissa fall enskild leverantör av 
komponent för att leverera komplett produkt till 
slutkund. 

IT-system – Charge Amps är beroende av en 
välfungerande drift hos olika IT-system för att 
driva verksamheten inklusive molntjänster och 
försäljning. Ett omfattande haveri eller annan 
störning i IT-systemen kan påverka förmågan att 
bedriva verksamheten.  
 
Politiska beslut – I dagsläget ges vissa statliga 
subventioner för kostnaden för arbete och material 
vid installation av laddstation för elfordon i Sverige 
och andra länder där Charge Amps har kunder. Det 
finns en risk att de statliga subventionerna 
försämras vilket skulle medföra att bolagets 
produkter blir väsentligt dyrare för slutkunderna. 
Detta gäller även för Bolagets konkurrenter. 
 
Finansiella risker – Koncernens finansiella risker 
utgörs huvudsakligen av finansierings- och 
likviditetsrisk. Riskerna uppstår eftersom 
koncernen har en snabb expansionstakt och har 
behov av extern finansiering som hanteras genom 
löpande uppföljning av den finansiella 
utvecklingen. 

Produktutveckling utgör en central del av Charge 
Amps verksamhet och mission och möjliggör för 
bolaget att behålla sin position som en av de 
ledande aktörerna på den nordiska marknaden. 
Charge Amps utvecklingsavdelning bestod per 
sista december 2021 av 78 anställda och 
konsulter, motsvarande 58% av bolagets totala 
personal. De anställda drivs till stor del av att 
arbeta för en förändring mot ett mer hållbart 
samhälle och bolaget strävar efter att skapa en 
hållbar kultur där innovation frodas. 
Produktutvecklingen sker helt internt hos bolaget 
som har skapat en process som omfattar samtliga 
steg från insiktsdriven idégenerering till 
produktionsplanering. 

 

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion 
av Ukraina, vilket påverkar koncernen som har 
konsulter inom utveckling i landet. Initialt 
noterades bortfall av arbete men större delen av 
konsulter är tillbaka i arbete. Någon väsentlig 
påverkan på verksamheten bedöms inte föreligga 
men koncernen fortsätter att bevaka och följa 
utvecklingen löpande. 

Efter rapportperiodens slut har bolaget tecknat 
avtal med Technische Uni (Sonepar Netherlands), 
en av de största distributörerna I Nederländerna.  

Bolaget har genomfört en uppdelning av aktier om 
1:40, s.k. split. 

Bolaget har genomfört en nyemission och ca 150 
MKR, före emissionskostnader, har tillförts bolaget. 
Antal nyemitterade aktier, efter split, uppgick till 
4 854 369 st.  

Utöver detta har det efter räkenskapsårets utgång 
och fram till Årsredovisningens och 
Koncernredovisningens avlämnande inte skett 
några ytterligare händelser som är väsentliga eller 
framkommit information om förhållanden både 
gynnsamma och ogynnsamma som motiverar 
ytterligare upplysningar. 

 

Charge Amps produkter är byggda för att klara det 
hårda nordiska klimatet vilket innebär medvetna 
beslut när det kommer till materialval och 
robusthet vad gäller byggkvalitet (högsta 
IP-klassning). Detta bidrar i sin tur också till att 
skapa produkter med lång livslängd och 
anpassningsförmåga för olika förhållanden och 
länder. Hållbarhet är inte bara en term som 
används i produktdesign utan är även praktiskt 
tillämpad i produktbygget. Återvunnet aluminium 
utgör chassit för huvudprodukter (Charge Amps 
Aura och Charge Amps Halo). Plastmaterial som 
används är också baserade på deras höga 
återvinningsbarhet.  
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Baserat på en intern bedömning av Charge Amps 
Halo (utan förpackningsmaterial) är 
återvinningsbarheten för produkten 85,4 procent.  

Charge Amps har genomfört en livscykelanalys av 
Charge Amps Halo för att få en förståelse för dess 
klimatpåverkan. Baserat på analysen som 
genomfördes 2020, genererar 1 st Charge Amps 
Halo 78 kg CO2-ekv. Bolaget använder datan för 
att identifiera utsläppsminskningsåtgärder och 
möjliggöra användningen av mekanismer som 
klimatkompensation.  

NOTE AB är produktionspartner till Charge Amps. 
NOTE har produktionsanläggningar bland annat i 
Sverige och bedöms ha förmågan att upprätthålla 
hållbara produktionsmetoder. Alla Charge Amps 
strategiska leverantörer måste uppfylla 
uppförandekoden för affärspartners.  

För att ytterligare stärka upphandlingspraxis hos 
Charge Amps har Bolaget upprättat en 
upphandlingspolicy och utvärdering av 
leverantörer görs kontinuerligt med stöd av en 
extern partner.  

Charge Amps genomgått en granskningsprocess 
genomförd av det oberoende forskningsinstitutet 
CICERO Shades of Green AS (”CICERO”). Charge 
Amps erhöll därefter en mörkgrön rating för 
Bolagets intäktsströmmar samt en grön rating för 
dess rörelsekostnader. En mörkgrön rating kan 
erhållas av bolag vars projekt och lösningar bidrar 
till den långsiktiga visionen om ett fossilfritt 
samhälle och en hållbar framtid. CICERO är ett 
oberoende forskningsinstitut som granskar 
företags intäktskällor och investeringar beroende 
på hur väl dessa överensstämmer med en hållbar 
framtid med låga koldioxidutsläpp. 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 

 

  

Överkursfond 171 338 496

Balanserat resultat -29 739 105

Årets resultat -30 576 600

Summa 111 022 791

I ny räkning överförs 111 022 791

Summa 111 022 791
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Belopp i KSEK Not 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 6 254 228 103 675 42 929

Förändring av varulager -448 -41 2 411

Aktiverat arbete för egen räkning 20 848 5 815 3 935

Övriga rörelseintäkter 9,12 784 95 204

275 412 109 544 49 479

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -146 893 -62 777 -34 191

Övriga externa kostnader 7 -118 970 -31 415 -17 334

Personalkostnader 8 -56 229 -19 484 -12 311

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella tillgångar 15,16,17 -7 708 -3 765 -4 503

Övriga rörelsekostnader 12 -779 -263 -204

Summa rörelsens kostnader -330 579 -117 704 -68 543

Rörelseresultat (EBIT) -55 167 -8 161 -19 064

Resultat från finansiella poster

Finansiella kostnader 10 -752 -474 -452

Resultat före skatt -55 919 -8 635 -19 515

Skatt 11,26 24 986 12 13

Årets resultat -30 933 -8 623 -19 502

Årets resultat hänförligt till:

Moderföretagets ägare -30 933 -8 623 -19 502

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska 

verksamheter -4 — —
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -4 0 0

Summa totalresultat för året -30 937 -8 623 -19 502

Totalresultat för året hänförligt till:

Moderföretagets ägare -30 937 -8 623 -19 502

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) 13 -29,37 -8,96 -173,30
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Noterna på sidorna 21 till 45 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 

Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 27 002 10 637 6 575 5 624

Patent 15 309 309 309 309

Inventarier, verktyg och installationer 16 1 755 1 642 1 237 1 842

Nyttjanderättstillgångar 17 9 681 8 172 1 193 1 513

Uppskjutna skattefordringar 26 24 976 17 5 —
Andra långfristiga fordringar 18,19 650 600 — —
Summa anläggningstillgångar 64 372 21 377 9 318 9 288

Omsättningstillgångar

Varulager 20 71 486 5 296 12 312 9 299

Kundfordringar 19,21 20 060 5 496 290 3 962

Aktuell skattefordran — — 60 423

Övriga fordringar 4 300 701 178 516

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 2 422 503 653 184

Likvida medel 19,23 35 537 29 578 — —
Summa omsättningstillgångar 133 805 41 574 13 493 14 384

SUMMA TILLGÅNGAR 198 177 62 951 22 811 23 671

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 24

Aktiekapital 557 98 98 88

Övrigt tillskjutet kapital 200 895 78 505 55 505 34 971

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -90 298 -59 360 -50 738 -31 237

Summa eget kapital 111 154 19 243 4 865 3 822

Långfristiga skulder

Leasingskulder 19,32 3 431 4 633 183 637

Övriga långfristiga skulder 19 — — — 5 000

Summa långfristiga skulder 3 431 4 633 183 5 637

Kortfristiga skulder

Leasingskulder 19,32 5 371 2 940 804 673

Skulder till kreditinstitut 25 — — 2 909 490

Leverantörsskulder 19 43 936 24 823 8 550 5 695

Aktuella skatteskulder 966 85 — —
Skulder till intresseföretag — — — 566

Övriga skulder 19,27 1 477 1 099 319 2 198

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19,28 31 842 10 128 5 181 4 590

Summa kortfristiga skulder 83 592 39 075 17 763 14 212

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 198 177 62 951 22 811 23 671
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1 Villkorade aktieägartillskott har under 2020 omvandlats till ovillkorade aktieägartillskott. 
 

  

Belopp i KSEK Not Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserat 

resultat inkl 

årets resultat

Totalt eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 88 34 971 -31 237 3 822

Årets resultat -19 502 -19 502

Övrigt totalresultat för året — —
Summa totalresultat för året 0 0 -19 502 -19 502

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av 

ägare

Nyemission, netto 10 13 978 13 988

Optioner 61 61

Villkorat aktieägartillskott1 6 496 6 496

Utgående balans per 31 december 2019 98 55 506 -50 739 4 864

Ingående balans per 1 januari 2020 98 55 506 -50 739 4 864

Årets resultat -8 623 -8 623

Övrigt totalresultat för året — —
Summa totalresultat för året 0 0 -8 623 -8 623

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av 

ägare

Ovillkorat aktieägartillskott 22 999 22 999

Utgående balans per 31 december 2020 98 78 505 -59 362 19 243

Ingående balans per 1 januari 2021 98 78 505 -59 362 19 243

Årets resultat -30 933 -30 933

Övrigt totalresultat för året -4 -4

Summa totalresultat för året 0 0 -30 937 -30 937

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av 

ägare

Nyemission, netto 459 122 391 122 850

Utgående balans per 31 december 2021 24 557 200 895 -90 299 111 154

Eget kapital hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 557 200 895 -90 298 111 154
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Belopp i KSEK Not 2021 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -55 167 -8 161 -19 064

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

-Avskrivningar på och utrangering av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar 7 708 3 765 4 503

Betald ränta -752 -474 -431

Betald och återbetald skatt 908 145 372

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital

-47 303 -4 725 -14 620

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager -66 190 7 016 -3 013

Förändringar av kundfordringar -14 564 -5 206 3 672

Förändringar av övriga kortfristiga fordringar -5 798 -1 035 -146

Förändringar av leverantörsskulder 19 113 16 273 2 855

Förändringar av övriga kortfristiga skulder 23 057 5 968 -345

Kassaflöde från den löpande verksamheten -91 685 18 291 -11 596

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -20 848 -5 814 -3 935

Investeringar i materiella tillgångar -755 -1 049 —
Försäljning av materiella tillgångar — — 35

Rörelseförvärv -103 — —
Ökning av långfristiga finansiella fordringar -50 -600 —
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 756 -7 462 -3 900

Finansieringsverksamheten 32

Nyemission, netto 24 122 850 — 14 049

Upptagande av lån — 5 500 —
Amortering av lån — -5 500 —
Amortering av leasingskuld -3 449 -1 340 -971

Förändring checkkredit — -2 909 2 419

Erhållet aktieägartillskott — 22 999 —
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 119 401 18 750 15 496

Årets kassaflöde 5 960 29 578 0

Likvida medel vid periodens början 29 578 0 0

Likvida medel vid periodens slut 23 35 537 29 578 0
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Charge Amps AB (publ) med 
organisationsnummer 556897-7192 är ett 
aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Solna. 
Adressen till huvudkontoret är Frösundaleden 
2B, 169 75 Solna. Moderbolagets och dess 
dotterbolags verksamhet omfattar utveckling, 
tillverkning och försäljning av elapparatur och 
elektronisk utrustning för motorfordon samt 
därmed förenlig verksamhet. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i tusental kronor (KSEK). 

Styrelsen har den 21 april 2022 godkänt denna 
koncernredovisning för offentliggörande. 

 

Noten innehåller en förteckning över de 
väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats 
när denna koncernredovisning har upprättats. 
Dessa principer har tillämpats konsekvent för 
alla presenterade år, om inte annat anges. 
Koncernredovisningen omfattar det legala 
moderföretaget Charge Amps AB (publ) och 
dess dotterföretag. 

 

Denna årsredovisning innehåller Charge Amps 
AB (publ):s första koncernredovisning och de 
tillämpade redovisningsprinciperna för 
upprättande av denna är IFRS (International 
Financial Reporting Standards). 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen, RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner, samt International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från 
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana 
de antagits av EU. 

Koncernredovisningen har upprättats utifrån 
antagandet om fortlevnad. Årsredovisningen har 
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 
förutom kundfordringar som är värderade till 
verkligt värde via resultatet. 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet 
med förvärvsmetoden och samtliga 
dotterföretag, i vilka bestämmande inflytande 

innehas, konsolideras från och med det datum 
detta inflytande erhölls.   

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med 
IFRS kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som 
innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 3 Väsentliga 
uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål.  

Moderföretaget tillämpar samma 
redovisningsprinciper som koncernen utom i de 
fall som anges i not 1 Moderbolagets 
redovisningsprinciper. I denna framgår att 
moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen 
och RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. 
De avvikelser som förekommer föranleds av 
begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i 
moderföretaget till följd av årsredovisningslagen 
samt gällande skatteregler. 

De redovisningsprinciper som återfinns angivna 
nedan har tillämpats när koncernredovisningen 
för Charge Amps AB (publ) upprättats per den 
31 december 2021 och för den jämförande 
information som presenteras per den 
31 december 2020, per den 31 december 2019, 
samt vid upprättandet av rapporten över 
periodens ingående finansiella ställning 
(ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 
2019. 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med 
IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. 
Huvudregeln är att samtliga tillämpliga IFRS- och 
IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts 
av EU per den 31 december 2021, ska tillämpas 
med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock 
övergångsbestämmelser som ger företagen en 
viss valmöjlighet. 
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Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från 
fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga 
standarder som koncernen valt att tillämpa vid 
övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till IFRS. 

• att värdera leasingskulden vid tidpunkten för 
övergång till IFRS till nuvärdet av 
återstående leasingavgifterna diskonterad 
med leasetagarens marginella 
upplåningsränta samt att värdera 
nyttjanderätten till ett belopp motsvarande 
leasingskulden, justerat för eventuella 
förutbetalda leasingavgifter.  

• att tillämpa en diskonteringssats på en 
portfölj av leasingavtal med någorlunda 
liknande egenskaper 

• att inte tillämpa bestämmelserna på 
leasingavtal för vilka leasingperioden 
avslutas inom 12 månader räknat från 
tidpunkten för övergång till IFRS utan i 
stället redovisa dessa leasingavtal som om 
de vore korttidsleasingavtal.  

• att inte tillämpa bestämmelserna på 
leasingavtal för vilka den underliggande 
tillgången är av lågt värde samt att använda 
uppskattningar gjorda i efterhand vid 
exempelvis fastställandet av 
leasingperioden om avtalet innehåller 
möjligheter att förlänga eller säga upp 
leasingavtalet  

 

Ett antal nya standarder och tolkningar träder i 
kraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2022 
och senare och har inte tillämpats vid 
upprättandet av denna finansiella rapport. Inga 
publicerade standarder som ännu ej trätt i kraft 
bedöms påverka koncernen. 

 

Dotterföretag är alla företag över vilka 
koncernen har bestämmande inflytande. 
Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning 
från sitt innehav i företaget och har möjlighet att 
påverka avkastningen genom sitt inflytande i 
företaget. Dotterföretag 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. 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. 
Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag 
betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. I 
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet 
på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder samt eventuellt 
innehav utan bestämmande inflytande. 

Transaktionsutgifter, med undantag från 
transaktionsutgifter som är hänförliga till 
emission av eget kapitalinstrument eller 
skuldinstrument, som uppkommer redovisas 
direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där 
överförd ersättning överstiger det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder som redovisa separat, redovisas 
skillnaden som goodwill. När skillnaden är 
negativ, så kallat förvärv till lågt pris, redovisas 
denna direkt i årets resultat.  

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter 
och kostnader samt orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer från koncerninterna 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i 
sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen. 

 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som 
överensstämmer med den interna 
rapporteringen som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. VD motsvarar den 
högste verkställande beslutsfattaren för 
koncernen och utvärderar koncernens finansiella 
ställning och resultat samt fattar strategiska 
beslut. Koncernens interna rapportering består 
av uppföljning av resultatmått för koncernen 
som helhet. Då den högste verkställande 
beslutsfattaren fattar beslut om tilldelning av 
resurser samt bedömer resultat utifrån 
koncernen som helhet bedöms koncernen som 
helhet utgöra ett segment. 
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De olika enheterna i koncernen har den lokala 
valutan som funktionell valuta då den lokala 
valutan har definierats som den valuta som 
används i den primära ekonomiska miljö där 
respektive enhet huvudsakligen är verksam. 
I koncernredovisningen används svenska kronor 
(SEK), som är moderbolagets funktionella valuta 
och koncernens rapportvaluta. 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som 
gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster 
och förluster som uppkommer vid betalning av 
sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
till balansdagens kurs, redovisas i 
rörelseresultatet i rapporten över totalresultat. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig 
till lån och likvida medel redovisas i rapporten 
över totalresultat som finansiella intäkter eller 
finansiella kostnader. Alla övriga 
valutakursvinster och – förluster redovisas i 
posterna övriga rörelsekostnader respektive 
övriga rörelseintäkter i rapporten över 
totalresultat.  

 

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, 
inklusive koncernmässiga över- och 
undervärden, omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till 
koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, 
till den valutakurs som råder på balansdagen. 
Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet 
omräknas till svenska kronor till en 
genomsnittskurs som utgör en approximation av 
de valutakurser som förelegat vid respektive 
transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser 
som uppstår vid valutaomräkning av 
utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i en separat 
komponent i eget kapital, benämnd 
omräkningsreserv. Vid avyttring av 
utlandsverksamhet realiseras relaterade 
ackumulerade omräkningsdifferenser genom 
omklassificering från övrigt totalresultat till årets 
resultat. 

 

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder 
består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv 
månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen. 

 

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då 
det föreligger rimlig säkerhet att bidraget 
kommer att erhållas och att koncernen kommer 
att uppfylla de villkor som är förknippade med 
bidraget. 

Statliga bidrag som gäller kostnader 
periodiseras och redovisas i resultaträkningen 
över samma perioder som de kostnader 
bidragen är avsedda att täcka. Beloppet som 
betalas ut redovisas i koncernen som en övrig 
intäkt. 

 

Koncernens intäkter genereras från försäljning 
av laddboxar och elektronisk utrustning för 
laddningsbara motorfordon. Försäljningen sker 
i huvudsak till distributörer. 

Försäljningen redovisas som intäkt vid den 
tidpunkt då kontrollen av varorna överförs, vilket 
inträffar när produkterna levereras till kunden 
och det inte finns några ouppfyllda åtaganden 
som kan påverka kundens godkännande av 
varorna. Leverans sker när varorna har 
transporterats till överenskommen plats, risken 
för varorna har överförts till kunden och kunden 
har accepterat varorna i enlighet med avtalet, 
tidsrymden för invändningar mot avtalet har gått 
ut, eller koncernen har objektiva bevis för att alla 
kriterier för acceptans har uppfyllts. Frakt 
bedöms inte vara ett separat 
prestationsåtagande och redovisas som en del 
av produktförsäljningen. 

Försäljning redovisas efter avdrag för moms och 
rabatter. Intäkterna justeras för värdet på returer 
vilka historiskt sett endast uppgått till mindre 
belopp. 
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Koncernens leasade tillgångar består främst av 
kontorsbyggnad, bilar, parkeringsplatser och 
kontorsmaskiner. Leasingavtalen skrivs normalt 
för fasta perioder om 36 till 48 månader med 
möjlighet till förlängning.  

Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter 
och en motsvarande skuld i balansräkningen 
den dagen som den leasade tillgången finns 
tillgänglig för användning av koncernen. 
Tillgångar och skulder som uppkommer från 
leasingavtal redovisas initialt till nuvärde.  

I leasingskulden inkluderas nuvärdet av följande 
leasingbetalningar: 

• Fasta avgifter och/eller variabla 
leasingavgifter som beror på ett index eller 
en ränta. 

• Belopp som förväntas betalas ut av 
leasetagaren enligt restvärdesgarantier. 

• Lösenpriset för en option att köpa om 
koncernen är rimligt säker på att utnyttja en 
sådan möjlighet. 

Om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en 
möjlighet att förlänga ett leasingavtal, inkluderas 
leasingbetalningar för denna förlängningsperiod 
i värderingen av skulden. Leasingbetalningarna 
diskonteras med leasingavtalets implicita ränta. 
Om denna räntesats inte kan fastställas enkelt, 
vilket normalt är fallet för koncernens 
leasingavtal, används den marginella låneräntan. 
 
Varje leasingbetalning fördelas mellan 
amortering av skulden och finansiell kostnad. 
Den finansiella kostnaden ska fördelas över 
leasingperioden så att varje redovisningsperiod 
belastas med ett belopp som motsvarar en fast 
räntesats för den under respektive period 
redovisade skulden. 

Nyttjanderättstillgångarna värderas till 
anskaffningsvärde och inkluderar följande:  

• den initiala värderingen av leasingskulden 
och 

• betalningar gjorda vid eller innan den 
tidpunkt då den leasade tillgången görs 
tillgänglig för leasetagaren.  

Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare 
av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingavtalets längd. Om koncernen är rimligt 
säker på att utnyttja en köpoption skrivs 
nyttjanderätten av över den underliggande 
tillgångens nyttjandeperiod. 

För leasingavtal där den underliggande 
tillgången har lågt värde eller där avtalet är ett 
korttidsavtal tillämpas det praktiska undantaget 
i IFRS 16 vilket innebär att leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden i resultaträkningen och att 
ingen nyttjanderättstillgång eller leasingskuld 
redovisas i balansräkningen.  

I kassaflödet redovisas den huvudsakliga 
betalningen hänförlig till leasingavtal inom 
finansieringsverksamhet som amortering av 
leasingskulden. Räntedelen redovisas i den 
löpande verksamheten och inkluderas i posten 
betald ränta. 

Optioner att förlänga eller säga upp avtal 
inkluderas i tillgången och skulden i de fall 
företaget är rimligt säker på att utnyttja 
förlängningsoptioner eller att inte utnyttja 
optioner att säga upp avtalet.  

Leasingskulden omvärderas om det sker några 
ändringar i leasingavtalet eller om det sker 
ändringar i kassaflödet som är baserade på det 
ursprungliga kontraktsvillkoret. Förändringar i 
kassaflöden baserade på ursprungliga 
kontraktsvillkor uppstår när; koncernen ändrar 
sin initiala bedömning huruvida optioner för 
förlängning och/eller uppsägning kommer att 
nyttjas, det sker förändringar i tidigare 
bedömningar ifall en köpoption kommer att 
nyttjas, leasingavgifter ändras på grund av 
förändringar i index eller ränta. En omvärdering 
av leasingskulden leder till en motsvarande 
justering av nyttjanderättstillgången. Om det 
redovisade värdet på nyttjanderättstillgången 
redan har reducerats till noll, redovisas den 
återstående omvärderingen i resultaträkningen. 
Nyttjanderättstillgången nedskrivningsprövas 
närhelst händelser eller förändringar i 
förutsättningar indikerar att det redovisade 
värdet för en tillgången inte kan återvinnas. 
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Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt 
beräknad på periodens skattemässiga resultat 
enligt gällande skattesatser. Den aktuella 
skattekostnaden justeras med förändringar i 
uppskjutna skattefordringar och -skulder som 
hänför sig till temporära skillnader och 
outnyttjade underskott. Den aktuella 
skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är beslutade 
eller i praktiken beslutade i de länder där 
moderföretaget och dess dotterföretag är 
verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de 
yrkanden som gjorts i självdeklarationer 
avseende situationer där tillämpliga skatteregler 
är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms 
lämpligt, avsättningar för belopp som troligen 
ska betalas till Skattemyndigheten.  

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder 
och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld 
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd 
av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten 
skatt redovisas heller inte om den uppstår till 
följd av en transaktion som utgör den första 
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte 
är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller 
skattemässigt resultat.  

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 
tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen och 
som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna 
kan utnyttjas. 

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas 
när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella 
skattefordringar och skatteskulder och när de 
uppskjutna skatte-fordringarna och 
skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade 

av en och samma skattemyndighet och avser 
antingen samma skattesubjekt eller olika 
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar. 

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i 
rapporten över totalresultat, utom när skatten 
avser poster som redovisas i övrigt totalresultat 
eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas 
även skatten i övrigt totalresultat respektive 
eget kapital. 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten består i allt väsentligt av 
produktutveckling. Koncernen utvärderar 
löpande huruvida internt upparbetade 
immateriella tillgångar, såsom balanserade 
utgifter för utvecklingsarbeten, kan aktiveras.  

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att 
internt upparbetade immateriella tillgången ska 
kunna aktiveras: 

• det är tekniskt möjligt att färdigställa den 
internt upparbetade immateriella tillgången 
så att den kan användas, 

• företagets avsikt är att färdigställa den 
internt upparbetade immateriella tillgången 
och att använda eller sälja den, 

• det finns förutsättningar att använda eller 
sälja den internt upparbetade immateriella 
tillgången, 

• det kan visas hur den internt upparbetade 
immateriella tillgången genererar sannolika 
framtida ekonomiska fördelar, 

• adekvata tekniska, ekonomiska och andra 
resurser för att fullfölja utvecklingen och för 
att använda eller sälja den internt 
upparbetade immateriella tillgången finns 
tillgängliga, och de utgifter som är hänförliga 
till den internt upparbetade immateriella 
tillgången under dess utveckling kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Balanserade utvecklingsutgifter redovisas som 
immateriella tillgångar och skrivs av från den 
tidpunkt då tillgången är färdig för användning.  
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Avskrivningar sker baserat på bedömd 
nyttjandeperiod om 3 år, vilket motsvarar den 
uppskattade tid de förväntas generera 
kassaflöde. 

Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller 
ovan kriterier kostnadsförs i koncernens 
resultaträkning när de uppstår. 
Utvecklingsutgifter som tidigare har 
kostnadsförts redovisas inte som en tillgång i 
efterföljande period. 

 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
görs linjärt enligt följande: 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år. 

 

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende 
på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. Vidare prövas koncernens 
utvecklingsprojekt, till dess att de tas i bruk, 
årligen för nedskrivningsbehov genom att 
tillgångens återvinningsvärde beräknas, oavsett 
om det föreligger indikationer på en 
värdenedgång eller ej. 

En nedskrivning görs med det belopp med vilket 
tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högre av tillgångens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det 
finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar som 
tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras. 

 

Koncernens finansiella tillgångar och skulder 
utgörs av posterna; andra långfristiga fordringar, 
kundfordringar, likvida medel, skulder till 
kreditinstitut, leverantörsskulder samt övriga 
skulder. 

a) Första redovisningstillfället 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
redovisas när koncernen blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och 
försäljning av finansiella tillgångar och 
skulder redovisas på affärsdagen, det datum 
då koncernen förbinder sig att köpa eller 
sälja tillgången. 

Finansiella instrument redovisas vid första 
redovisningstillfället till verkligt värde plus, 
för en tillgång eller finansiell skuld som inte 
redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen, transaktionskostnader 
som är direkt hänförliga till förvärv eller 
emission av finansiell tillgång eller finansiell 
skuld, till exempel avgifter och provisioner. 

b) Finansiella tillgångar - Klassificering och 
värdering 

Koncernen klassificerar och värderar sina 
finansiella tillgångar i kategorin upplupet 
anskaffningsvärde. Klassificeringen av 
investeringar i skuldinstrument beror på 
koncernens affärsmodell för hantering av 
finansiella tillgångar och de avtalsenliga 
villkoren för tillgångarnas kassaflöden. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

Tillgångar som innehas med syftet att 
inkassera avtalsenliga kassaflöden och där 
dessa kassaflöden endast utgör 
kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av 
dessa tillgångar justeras med eventuella 
förväntade kreditförluster som redovisats. 
Koncernens finansiella tillgångar som 
värderas till upplupet anskaffningsvärde 
utgörs av posterna andra långfristiga 
fordringar och likvida medel. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultatet 

Tillgångar som inte uppfyller kraven för att 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
eller verkligt värde via övrigt totalresultat 
värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen.  
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En vinst eller förlust för ett skuldinstrument 
som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen och som inte ingår i ett 
säkringsförhållande redovisas netto i 
resultaträkningen i den period vinsten eller 
förlusten uppkommer. Koncernens finansiella 
tillgångar som värderas till verkligt värde via 
resultatet utgörs av kundfordringar.  

c) Finansiella skulder - Klassificering och 
värdering 

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

Koncernens finansiella skulder värderas efter 
det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, eventuell skillnad 
mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i rapport 
över totalresultat fördelat över låneperioden.  

Finansiella skulder klassificeras som 
kortfristiga skulder om inte koncernen har en 
ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 
skulden i åtminstone 12 månader efter 
rapportperiodens slut. 

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde består av långfristiga 
skulder, leverantörsskulder och övriga 
skulder. 

d) Bortbokning av finansiella tillgångar och 
finansiella skulder 

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten 
över finansiell ställning när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut 
eller överförts och koncernen har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder tas bort från rapporten över finansiell 
ställning när förpliktelsen i avtalet har 
fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 

e) Kvittning av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen, endast när det finns en 
legal rätt att kvitta de redovisade beloppen 
och en avsikt att reglera dem med ett 

nettobelopp eller att samtidigt realisera 
tillgången och reglera skulden. Den legala 
rättigheten får inte vara beroende av 
framtida händelser och den måste vara 
rättsligt bindande för företaget och 
motparten både i den normala 
affärsverksamheten och i fall av 
betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

f) Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde 

Koncernen värderar de framtida förväntade 
kreditförlusterna relaterade till investeringar 
i skuldinstrument redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde på framåtriktad 
information. Koncernen väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett 
en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. 

Oavsett hur koncernen bedömer betydande 
ökningar av kreditrisken, antas alltid en ökad 
kreditrisk finnas om gäldenären är mer än 
30 dagar försenad med en avtalsenlig 
betalning. En finansiell tillgång anses vara i 
fallissemang när motparten inte har gjort 
avtalsenliga betalningar inom 90 dagar från 
förfallodagen. 

 

Varulagret redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt den så 
kallade först-in-först-ut principen och inkluderar 
utgifter som uppkommit vid förvärvet av 
lagertillgångarna samt transport och montering 
av dem till deras nuvarande plats och skick. 
Nettoförsäljningsvärdet definieras som 
försäljningspris reducerat för 
försäljningskostnader. 

 

Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder 
avseende sålda varor eller tjänster som utförs i 
den löpande verksamheten. Kundfordringar 
redovisas till verkligt värde, både initialt och vid 
efterföljande omvärderingar i slutet av varje 
rapportperiod.  
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Koncernen använder sig av fakturaförsäljning för 
en huvuddel av kundfordringarna. Detta innebär 
att ett factoringbolag övertar äganderätten till 
kundfordringarna samt risken för eventuella 
kundförluster. Koncernen erhåller betalning för 
fakturabeloppet med avdrag för 
factoringbolagets avgifter. I en del fall säljs 
kundfordringarna med regressansvar, vilket 
innebär att risken för eventuella kundförluster 
kvarstår hos Charge Amps. Kreditförluster för 
finansieringar med regressansvar har historiskt 
varit på en mycket låg nivå. 

 

I likvida medel ingår, i såväl rapporten över 
finansiell ställning som i rapporten över 
kassaflöden, banktillgodohavanden. 

 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. 
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras 
till emission av nya aktier eller optioner 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som 
ett avdrag från emissionslikviden. 

 

Leverantörsskulder är finansiella instrument och 
avser förpliktelser att betala för varor och 
tjänster som har förvärvats i den löpande 
verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, 
redovisas de som långfristiga skulder.  

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

 

Skulder för löner och ersättningar, inklusive 
icke-monetära förmåner och betald frånvaro, 
som förväntas bli reglerade inom 12 månader 
efter räkenskapsårets slut, redovisas som 
kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp 
som förväntas bli betalt när skulderna regleras. 
Kostnaden redovisas i rapporten över 
totalresultat i takt med att tjänsterna utförs av 
de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse 
avseende ersättningar till anställda i koncernens 
rapport över finansiell ställning. 

Koncernen har enbart avgiftsbestämda 
pensionsplaner. En avgiftsbestämd 
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
företaget betalar fasta avgifter till en separat 
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga 
eller informella förpliktelser att betala ytterligare 
avgifter om denna juridiska enhet inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman 
med de anställdas tjänstgöring under 
innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna 
redovisas som personalkostnader i rapporten 
över totalresultat när de förfaller till betalning. 

Koncernen har ställt ut teckningsoptioner till 
anställda. De anställda har erlagt verkligt värde 
för optionerna och denna optionspremie 
redovisas mot övrigt tillskjutet eget kapital. 
Verkligt värde på tilldelningsdagen har 
beräknats med hjälp av Black & Scholes 
värderingsmodell. Koncernen har inte någon 
legal eller informell förpliktelse att återköpa eller 
reglera optionerna kontant. Programmet har 
klassificerats som eget kapital reglerat då 
innehavaren endast kan erhålla aktier vid 
inlösen. Vid inlösen av optionerna kommer 
lösenpriset att redovisas mot eget kapital.  

Eftersom premien som erlades för 
teckningsoptionerna motsvarade 
marknadsvärdet vid erbjudandet, föranleder 
dessa ingen påverkan på personalkostnader 
eller sociala avgifter under optionernas löptid 
eller inlösen. 

 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. 
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Resultat per aktie före utspädning beräknas 
genom att dividera: 

• resultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

• med ett vägt genomsnittligt antal 
utestående stamaktier under perioden, 
justerad för fondemissionselementet i 
stamaktier som emitterats under året och 
exklusive återköpta aktier som innehas som 
egna aktier av moderföretaget 

För beräkning av resultat per aktie efter 
utspädning justeras beloppen som använts för 
beräkning av resultat per aktie före utspädning 
genom att beakta: 
det vägda genomsnittet av de ytterligare 
stamaktier som skulle ha varit utestående vid en 
konvertering av samtliga potentiella stamaktier.  

Potentiell utspädning föreligger när lösenkursen 
för utställda teckningsoptioner är lägre än 
bedömd marknadskurs. Potentiella stamaktier 
ger upphov till utspädning endast om en 
konvertering av dem ger upphov till lägre vinst 
per aktie eller högre förlust per aktie. 

 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan. 

Koncernen har balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete avseende produkter och 
tjänster som redovisas som immateriell tillgång. 
Utvecklingsutgifterna består i huvudsak av 
personal- och konsultkostnader. Varje projekt 
utvärderas för när de bedöms uppfylla 
kriterierna för att vara i utvecklingsfasen och 
således tidpunkten för när utgifterna kan börja 
aktiveras. 

Risken för att balanserade utvecklingsutgifter 
inte skulle generera framtida positiva 
kassaflöden och därmed behöva skrivas ned är 
beroende av produkten eller tjänstens 
kommersialiserbarhet som utgör bas för de 
uppskattningar och beräkningar som görs innan 
varje utvecklingsprojekt initieras. Skulle dessa 
förutsättningar i huvudsak inte infrias kan detta 
ha en väsentlig inverkan på det redovisade 
värdet som upptagits som balanserade 
utvecklingsutgifter i koncernens balansräkning. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i 
balansräkningen avseende förlustavdrag och 
alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån 
det är sannolikt att dessa belopp kan användas 
för att kvitta framtida skattepliktiga överskott. 
Uppskattningen baseras på av ledningen 
framtagna prognoser under kommande 
femårsperiod. Det redovisade värdet av 
uppskjutna skattefordringar granskas i slutet av 
varje räkenskapsperiod och minskas i den mån 
det inte är längre sannolikt att tillräckliga 
skattepliktiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga för dess användning. 
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Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en 
mängd olika finansiella risker såsom: olika 
marknadsrisker (valutarisk och ränterisk), 
kreditrisk, likviditetsrisk och refinansieringsrisk. 
Koncernen eftersträvar att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. Målsättningen med koncernens 
finansverksamhet är att: 

• säkerställa att koncernen kan fullgöra sina 
betalningsåtaganden,  

• säkerställa tillgång till erforderlig 
finansiering, 

• hantera finansiella risker, 
• minimera kostnader kopplade till finansiella 

skulder och valutaexponering,  
• optimera koncernens finansnetto. 

Koncernens riskhantering sköts av 
ekonomichefen och följs löpande upp av 

Styrelsen som identifierar, utvärderar och säkrar 
finansiella risker i nära samarbete med 
koncernens operativa enheter. Styrelsen har 
upprättat en finanspolicy som anger riktlinjer 
och ramar för koncernens finansverksamhet. 
Ansvaret för hantering av koncernens finansiella 
transaktioner och risker är centraliserat till 
moderbolaget. 

Koncernen utsätts för valutarisker som uppstår 
från olika valutaexponeringar, framför allt 
avseende Euro (EUR) då bolaget har delar av sin 
försäljning och delar av sina kostnader i denna 
valuta. I Charge Amps AB (publ) uppstår 
valutarisk framförallt från gränsöverskridande 
handel, där prissättning och fakturering sker i en 
valuta som inte motsvarar den funktionella 
valutan för företaget (transaktionsexponering). 
Koncernen försöker reducera valutarisken 
genom att matcha in- och utflöde per valuta.

 

 

Om den svenska kronan hade 
försvagats/förstärkts med 5% i förhållande till 
Euron, med alla andra variabler konstanta, skulle 
resultatet före skatt för räkenskapsåret 2021 
påverkats med 2 105 KSEK (2020: 713 KSEK, 
2019: 694 KSEK) lägre/högre, som en följd av 
vinster/förluster vid omräkning av intäkter och 
kostnader i Euro. 

Om den svenska kronan hade 
försvagats/förstärkts med 5% i förhållande till 
dollarn, med alla andra variabler konstanta, 
skulle resultatet för räkenskapsåret 2021 
påverkats med 96 KSEK(2020: 62 KSEK, 2019: 
95 KSEK) lägre/högre, som en följd av 
vinster/förluster vid omräkning av intäkter och 
kostnader i dollar. 

Rörelseintäkter (% a total nettoomsättning) 2021 2020 2019

EUR 23,7% 18,6% 36,3%

USD 0,0% 0,4% 3,1%

NOK 0,3% 0,0% 0,0%

Rörelsekostnader 2021 2020 2019

EUR 6,6% 5,3% 3,3%

USD 0,7% 1,3% 3,7%

NOK 0,3% 0,4% 0,8%

Kundfordringar 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

EUR 354 2 — -16

Leverantörsskulder 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

EUR 41 39 165 7

USD 1 — — 9

NOK 570 126 70 118
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Under 2019 reglerades skulder på 5 000 KSEK 
till närstående till fast ränta. Under 2020 
upptogs kortfristiga lån om 5 500 KSEK från 
närstående i jan/feb som reglerades i april. 
Koncernen har därefter inte tagit några nya lån. 

Bolaget har haft en checkräkningskredit som 
avslutades under 2021. Per 2020-12-31 uppgick 
ramen till 500 KSEK (31 december 2019: 3 
500 KSEK, 1 januari 2019: 500 KSEK) och 
utnyttjad del till 0 KSEK (31 dec 2019: 
2909 KSEK, 1 januari 2019: 490 KSEK). 

Eftersom bolagets upplåning under 
rapporteringsperioden varit på så låg nivå 
bedöms effekten av ändrad räntenivå vara 
immateriell.  

Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos 
banker och kreditinstitut samt utestående 
fordringar. Kreditrisk hanteras på koncernnivå. 
Endast banker och kreditinstitut som av 
oberoende värderare har en hög kreditrating 
accepteras. Koncernens kunder är väletablerade 
solventa företag inom olika segment spridda 

över flera geografiska marknader. Härmed är 
koncentrationsrisken låg.  

På nya kunder görs riskbedömning av kundens 
kreditvärdighet där finansiell ställning, historiska 
erfarenheter samt andra faktorer beaktas. 
Månatliga avstämningar genomförs av 
utestående fordringar. 

Koncernens kreditförluster har historiskt varit 
oväsentliga och kundernas betalningshistorik 
god. Charge Amps AB (publ) använder sig av 
fakturaförsäljning, vilket innebär att koncernen 
säljer sina fakturor löpande till ett factoringbolag 
och överlåter risker och förmåner till 
factoringbolaget. Härmed står Charge Amps 
kreditrisken under en mycket kort tid. I en del 
fall säljs kundfordringarna med regressansvar, 
vilket innebär att risken för eventuella 
kundförluster kvarstår hos Charge Amps. 
Kreditförluster för finansieringar med 
regressansvar har historiskt varit på en mycket 
låg nivå. Koncernen bedömer kreditrisken som 
låg. Se vidare nedanstående tabeller över 
kreditriskexponering och åldersanalys av 
kundfordringar. 

 

 

 

 

Koncernen säkerställer genom en försiktig 
likviditetshantering att tillräckligt med likvida 
medel finns för att möta behoven i den löpande 
verksamheten. Samtidigt säkerställs att 
koncernen har tillräckligt med utrymme på 
avtalade kreditfaciliteter så att betalning av 
skulder kan ske när dessa förfaller. Styrelsen 

följer 12 månaders rullande prognoser för 
koncernens likviditetsreserv (inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter) och likvida medel 
baserade på förväntade kassaflöden.  

  

Kreditriskexponering 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Likvida medel på bank 35 537 29 578 — —
Kundfordringar 20 060 5 496 290 3 962

Summa 55 597 35 074 290 3 962

Kreditriskexponering Brutto

Ned-

skrivningar Brutto

Ned-

skrivningar Brutto

Ned-

skrivningar Brutto

Ned-

skrivningar

Ej förfallna fordringar 19 783 — 5 434 — 25 — 424 —
Förfallna fordringar

0-30 dagar — — 43 — 207 — 3 538 —
31-60 dagar 270 — 9 — 3 — — —
61-90 dagar 1 — 10 — — — — —
> 90 dagar 546 -540 — — 55 — — —
Summa 20 600 -540 5 496 0 290 0 3 962 0

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01
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Analyserna utförs normalt av Ekonomichefen 
med beaktande av de riktlinjer och 
begränsningar som Styrelsen upprättat. 

Refinansieringsrisk definieras som risken att det 
uppstår svårigheter att refinansiera koncernen, 
att finansiering inte kan erhållas, eller att den 
endast kan erhållas till ökade kostnader. Risken 

begränsas genom att koncernen löpande 
utvärderar olika finansieringslösningar.  

Nedanstående tabell analyserar koncernens 
finansiella skulder uppdelade efter den tid som 
på balansdagen återstår fram till den 
avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges 
i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade 
kassaflödena. 

 

 

 

Per 1 januari 2019 1-12 mån 1-2 år 3-5 år >5 år

Summa 

avtalsenliga 

kassaflöden

Redovisat 

värde

Finansiella skulder

Övriga långfristiga skulder — — 5 000 — 5 000 5 000

Skulder till kreditinstitut 490 — — — 490 490

Leasingskulder 673 397 319 — 1 389 1 310

Leverantörsskulder 5 695 — — — 5 695 5 695

Övriga skulder 2 764 — — — 2 764 2 198

Upplupna kostnader 4 590 — — — 4 590 4 590

Summa 14 212 397 5 319 0 19 928 19 283

Per 31 december 2019 1-12 mån 1-2 år 3-5 år >5 år

Summa 

avtalsenliga 

kassaflöden

Redovisat 

värde

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 2 909 — — — 2 909 2 909

Leasingskulder 804 220 83 13 1 120 987

Leverantörsskulder 8 550 — — — 8 550 8 550

Övriga skulder 319 — — — 319 319

Upplupna kostnader 5 180 — — — 5 180 5 180

Summa 17 762 220 83 13 18 078 17 945

Per 31 december 2020 1-12 mån 1-2 år 3-5 år >5 år

Summa 

avtalsenliga 

kassaflöden

Redovisat 

värde

Finansiella skulder

Leasingskulder 2 940 3 248 2 236 — 8 424 7 573

Leverantörsskulder 24 823 — — — 24 823 24 823

Övriga skulder 1 099 — — — 1 099 1 099

Upplupna kostnader 10 128 — — — 10 128 10 128

Summa 38 990 3 248 2 236 0 44 474 43 623

Per 31 december 2021 1-12 mån 1-2 år 3-5 år >5 år

Summa 

avtalsenliga 

kassaflöden

Redovisat 

värde

Finansiella skulder

Leasingskulder 5 371 2 975 1 281 — 9 627 8 802

Leverantörsskulder 43 937 — — — 43 937 43 937

Övriga skulder 1 477 — — — 1 477 1 477

Upplupna kostnader 31 842 — — — 31 842 31 842

Summa 82 627 2 975 1 281 0 86 883 86 058
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De olika nivåerna av finansiella instrument 
värderade till verkligt värde definieras enligt 
följande: 

a) Finansiella instrument nivå 1 
Noterade priser (ojusterade) på aktiva 
marknader för identiska tillgångar eller 
skulder. 

b) Finansiella instrument nivå 2 
Andra observerbara data för tillgången eller 
skulden än noterade priser inkluderade i 
nivå 1, antingen direkt (dvs. som 
prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda 
från prisnoteringar). 

c) Finansiella instrument nivå 3 
I det fall ett eller flera väsentliga indata inte 
baseras på observerbar marknadsinformation 
klassificeras det berörda instrumentet i 
nivå 3. 

Kundfordringar är det enda finansiella 
instrument som värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Det verkliga värdet på 
kundfordringarna är desamma som de 
redovisade värdena på respektive balansdag. 

 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är 
att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin 
verksamhet, så att den kan fortsätta att 
generera avkastning till aktieägarna och nytta 

för andra intressenter och att upprätthålla en 
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna 
för kapitalet nere. 

För att upprätthålla eller justera 
kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den 
utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala 
kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller 
sälja tillgångar för att minska skulderna. 

Koncernen bedömer sitt kapital på basis av 
soliditeten. Detta nyckeltal beräknas som eget 
kapital / totala tillgångar och ska inte vara lägre 
än 25%.  

Koncernen har en strategi att ha en balanserad 
kapitalstruktur där soliditeten följs löpande, 
soliditeten per bokslutsdagen var 56% (31%). 

Ökningen av solideten under 2021 var främst 
beroende av kapitaltillskottet kopplat till 
nyemissionen under Q1 2021. 

 

Då den högste verkställande beslutsfattaren 
fattar beslut om tilldelning av resurser samt 
bedömer resultat utifrån koncernen som helhet 
bedöms koncernen som helhet utgöra ett 
segment. 

Koncernens intäkter utgörs av försäljning av 
varor och tjänster till distributörer. Intäkten 
redovisas vid ett tillfälle eftersom villkoren för 
att kontroll överförs över tid inte är uppfyllda.  

 

 

 

Summa intäkter från externa kunder fördelade per land, baserat på var kunderna är lokaliserade, visas i 
nedanstående tabell: 

 

  

Nettoomsättning

2021 2020 2019

Försäljning av varor 254 221 103 638 42 894

Försäljning av tjänster 7 37 35

Summa nettoomsättning 254 228 103 675 42 929

Nettoomsättning från externa kunder fördelat per land
2021 2020 2019

Sverige 193 813 77 849 27 519

Danmark 36 378 18 893 14 528

Övrigt 24 037 6 934 883

Summa nettoomsättning 254 228 103 675 42 929
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Anläggningstillgångar utöver finansiella instrument och uppskjuten skattefordran, fördelat på tillgångens 
fysiska placering, framgår av nedanstående tabell: 

 

 

Under 2021 stod koncernens största kund för 35% av nettoomsättningen och den näst största kunden för 
15%. 2020 utgjorde den största kunden 30% och de två näst största kunderna 17% var av 
nettoomsättningen. Under 2019 uppgick den största kundens andel av nettoomsättningen till 35% 
respektive 17% för den näst största. 

 

 
Med revisionsuppdrag avses revisorns arbete för den lagstadgade revisionen. 

 

 
 

 

*I ersättningar för styrelseledamöter, VD och andra befattningshavare ingår utöver personalkostnader i form av löner och 

bonus även konsultarvoden som i resultaträkningen redovisas under övriga externa kostnade. 

 

Tillgångar fördelade per land

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Sverige 38 219 20 042 8 077 7 446

Kina 528 718 1 237 1 842

Summa tillgångar 38 747 20 760 9 314 9 288

2021 2020 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget -750 — —
Övriga tjänster -4 823 — —

BDO

Revisionsuppdraget -210 -155 -136

Övriga tjänster -190 -113 -173

Summa -5 973 -268 -309

2021 2020 2019
Löner och andra ersättningar -34 375 -13 819 -9 023

Sociala avgifter -11 990 -4 144 -2 961

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer -4 067 -646 -128

Summa -50 432 -18 609 -12 112

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 2021 2020 2019
Styrelseledamöter, VD och andra ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar * -16 856 -11 927 -6 230

-varav tantiem -2 657 -440 -418

Sociala kostnader -3 912 -1 666 -1 220

-varav pensionskostnader -1 885 -322 -124

Summa -20 768 -13 593 -7 450

Övriga anställda

Löner och andra ersättningar -21 920 -8 518 -5 139

-varav tantiem -1 194 -260 -92

Sociala kostnader -8 077 -2 478 -1 741

-varav pensionskostnader -2 182 -324 -3

Summa -29 997 -10 996 -6 880
Summa koncernen totalt -50 765 -24 589 -14 330
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1 Per 31 december 2021 fanns en anställd i Storbritannien och en anställd i Finland. 

 

 

1Avser konsultarvode för arbete utöver styrelsearbete. 

Medeltal 
anställda Varav kvinnor

Medeltal 
anställda Varav kvinnor

Medeltal 
anställda Varav kvinnor

Sverige 42 13 21 5 16 5

Storbitannien1 — — — — — —
Finland1 — — — — — —

42 13 21 5 16 5

2021 2020 2019

Antal på 
balansdagen Varav kvinnor

Antal på 
balansdagen Varav kvinnor

Antal på 
balansdagen Varav kvinnor

Styrelseledamöter 6 3 8 2 6 2

VD och övriga ledande 

befattningshavare 12 5 10 2 7 2

Summa 18 8 18 4 13 4

2021 2020 2019

Ersättningar och övriga förmåner 

2021

Grundlön/

Styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner

Pensions-

kostnad Konsultarvode1 Summa

Styrelsens ordförande

Anders Dahl -125 — — — — -125

Styrelseledamot

Patrik Grantås 

(210101 - 210928) — — — — — 0
Anders Järvelä -78 — — — — -78

Pia Hogman 

(210101 - 210928) — — — — — 0

Bernt Karlsson 

(210101 - 210928) — — — — — 0

Jonas Andersson 

(210101 - 210928) — — — — — 0

Boel Rydenå Swartling -83 — — — — -83
Fredrik Jonsson 

(210101 - 210928) — — — — -800 -800

Thomas Bindzau 

(210101 - 210928) — — — — -1 610 -1 610
Britt Hansson 

(from 210928) -94 — — — — -94

Mona Abassi 

(from 210928) -63 — — — — -63

Håkan Valberg 

(from 210928) -73 — — — — -73

Verkställande direktör

Anders Bergtoft -1 672 -945 -92 -814 0 -3 524

Andra ledande befattningshavare -7 201 -1 712 -319 -1 070 -1 991 -12 294

Summa -9 387 -2 657 -411 -1 885 -4 401 -18 741
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1Avser konsultarvode för arbete utöver styrelsearbete. 

 

1Avser konsultarvode för arbete utöver styrelsearbete. 

Övriga förmåner avser bilersättning och sjukförsäkring. 

 

Ersättningar och övriga förmåner 

2020

Grundlön/

Styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner

Pensions-

kostnad Konsultarvode1 Summa

Styrelsens ordförande

Anders Dahl -47 — — — — -47

Styrelseledamot

Patrik Grantås — — — — — 0

Anders Järvelä 

(200526 - 201231) — — — — — 0
Pia Hogman — — — — — 0

Bernt Karlsson 

(200526 - 201231) — — — — — 0

Jonas Andersson 

(200101 - 200520) — — — — — 0

Boel Rydenå Swartling — — — — — 0

Fredrik Jonsson — — — — -1 260 -1 260

Thomas Bindzau 

(200526 - 201231) — — — — -747 -747

Verkställande direktör

Pontus Frodhe 

(200101 - 200504) -974 — — -38 -200 -1 212

Joakim Kedbrant 

(200504 - 200804) — — — — -1075 -1 075

Anders Bergtoft 

(from 200817) -539 -200 -19 -161 — -919

Andra ledande befattningshavare -3 207 -240 -75 -122 -3 345 -6 988

Summa -4 767 -440 -94 -322 -6 626 -12 249

Ersättningar och övriga förmåner 
2019

Grundlön/
Styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Konsultarvode1 Summa

Styrelsens ordförande

Anders Dahl 

(190529 - 191231) -140 — — — -240 -380
Styrelseledamot

Jonas Andersson — — — — — 0
Patrik Grantås — — — — — 0
Pia Hogman — — — — — 0
Fredrik Jonsson — — — — -840 -840
Boel Rydenå Swartling -46 — — — -46

Verkställande direktör

Pontus Frodhe -1 155 -295 — -51 — -1 502
Andra ledande befattningshavare -2 084 -123 -42 -73 -1 266 -3 587
Summa -3 424 -418 -42 -124 -2 346 -6 354
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Till Styrelsens ordförande och ledamöter utgår 
arvode enligt beslut på extra bolagsstämma, 
20210928. För övriga styrelseledamöter som 
uppbär lön i form av anställning i något 
koncernföretag, har styrelsearvode ej utgått. 

Till ledningen har bolagsstämman beslutat om 
följande riktlinjer avseende ersättning. 
Ersättning till verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare utgörs av grundlön, 
rörlig ersättning, övriga förmåner, pension m.m. 
Med andra ledande befattningshavare avses de 
12 personer som tillsammans med verkställande 
direktören utgör koncernledningen.  

Fördelningen mellan grundlön och rörlig 
ersättning ska stå i proportion till 
befattningshavarens ansvar och befogenhet. 
För verkställande direktören är den rörliga 
ersättningen maximerad till 33% (4 månaders 
bonus) av grundlönen. För andra ledande 
befattningshavare är den rörliga ersättningen 
maximerad till 33% (mellan 0 och 33%- dvs 0, 2 
eller 4 månaders bonus) av grundlönen. Den 
rörliga ersättningen baseras på utfallet i 
förhållande till individuellt uppsatta mål. 

Pensionsförmåner samt övriga förmåner till 
verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare utgår som del av den totala 
ersättningen.  

Koncernen har endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Pensionskostnad avser den 
kostnad som påverkat årets resultat. 

Pensionsåldern för verkställande direktören är 
65 år. Pensionspremien ska uppgå till 4,5% av 
lön mellan 0 inkomstbasbelopp och 7,5 
inkomstbasbelopp och 30% av lön mellan 7,5 
inkomstbasbelopp och 99 inkomstbasbelopp av 
den pensionsgrundande lönen. Med 
pensionsgrundande lön avses grundlönen samt 
ett genomsnitt av de tre senaste årens rörliga 
ersättning. För andra ledande befattningshavare 
är pensionsåldern 65 år. Pensionsavtalet anger 
att pensionspremien ska uppgå till 4,5% av lön 
mellan 0 inkomstbasbelopp och 7,5 
inkomstbasbelopp och 30% av lön mellan 7,5 
inkomstbasbelopp och 99 inkomstbasbelopp av 
den pensionsgrundande lönen.  

Inga pensionsåtaganden är träffade för 
styrelseledamöter som ej har fast anställning i 
något koncernföretag. 

Mellan företaget och verkställande direktören 
gäller en ömsesidig uppsägningstid om 
6 månader. Vid uppsägning från företagets sida 
erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 
6 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas 
inte mot andra inkomster. Vid uppsägning från 
verkställande direktörens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 

Mellan företaget och andra ledande 
befattningshavare gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om 3 månader. Vid uppsägning 
från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag 
som uppgår till 0 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra 
inkomster. Vid uppsägning från ledande 
befattningshavarens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 
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Koncernen har, vid utgången av respektive räkenskapsår, ett utestående teckningsoptionsprogram.  

De väsentliga villkoren framgår av nedanstående tabell (beräknade före split 1:40):

 

Teckningsoptionsprogrammet är riktat till 
styrelseordförande samt fast anställda vid 
tilldelningstillfället. Varje option ger rätt till en 
aktie vid inlösen. Optionerna tecknades till ett 
pris som motsvarar beräknat marknadsvärde, 
beräknat genom Black & Scholes formel. 

Teckningsoptionerna bedöms inte medföra 
någon utspädningseffekt vid beräkning av 
resultatet per aktie per 31 december 2021 samt 
31 december 2020, då bolaget redovisar 
negativt resultat.  

  

 

 

 

 

 

 

Optionsprogram

Antal utestående 

optioner

Lösenkurs 

(SEK/option) Lösenperiod

2019/2022 38 498 237

27 nov 2022-

27 dec 2022

2021 2020 2019

Stöd från Tillväxtverket 137 — —

Finansiella kostnader 2021 2020 2019

Räntekostnader -752 -474 -452

-752 -474 -452

Finansiella poster, netto -752 -474 -452

Aktuell skatt 2021 2020 2019

Aktuell skatt — — —
Utländsk skatt — — —
Justering avseende tidigare år 27 — 8

Summa 27 — 8

Uppskjuten skatt

Förändring bedömning uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag 24 935 — —
Uppkomst och återföring av övriga temporära skillnader 24 12 5

Summa 24 959 12 5

Summa inkomstskatt 24 986 12 13

Avstämning av effektiv skattesats 2021 2020 2019
Resultat före skatt -55 919 -8 635 -19 516

Inkomstskatt enligt gällande skattesats i Sverige 

(2021: 20,6%, 2020: 21,4%, 2019: 21,4%) 11 519 1 848 4 176

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -488 -70 -53

Ej skattepliktiga intäkter — 21 —
Värderade temporära skillnader, tidigare ej redovisade underskottsavdrag 13 928 — —
Ej värderade temporära skillnader, underskottsavdrag — -1 787 -4 118

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 27 — 8

Redovisad skatt 24 986 12 13
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De av Charge Amps utfärdade teckningsoptionerna medför inte någon utspädningseffekt för något av 
åren då resultatet 

per aktie före utspädning uppgår till ett negativt belopp. 
 

 
Moderbolagets direkta och indirekta innehav, som omfattas av koncernredovisningen, den 31 december 
2021 framgår av nedanstående tabell: 

 

Moderbolaget bildade och förvärvade dotterbolagen under sista kvartalet 2021 och äger 100% av 
respektive bolags aktier och röster. 

2021 2020 2019

Övriga rörelsekostnader 589 94 204

Övriga rörelseintäkter -608 -259 -199

Summa -19 -165 5

Kronor 2021 2020 2019
Resultat per aktie före  och efter utspädning -29,37 -8,96 -173,30

Genomsnittligt antal aktier 1 053 274 962 598 112 534

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie:
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -30 933 -8 623 -19 502

Namn

Registrerings- 

och verksamhets-

land Verksamhet

Andel stamaktier 

som direkt ägs 

av moder-

bolaget (%)

Andel stamaktier 

som ägs av 

koncernen (%)

Charge Amps Norge AS Norge Försäljning 100% 100%

Charge Amps Finland OY Finland Försäljning 100% 100%

Charge Amps UK Ltd Storbritannien Försäljning 100% 100%

Charge Amps Netherlands BV Nederländerna Försäljning 100% 100%
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Under 2021 gjordes en nedskrivning av 
immateriella anläggningstillgångar kopplade till 
produktprojekt med 1 362 KSEK. De 
ackumulerade balanserade utgifterna för 
utvecklingsarbete uppgick per 31 december 
2021 till 33 404 KSEK (31 december 2020 till 13 
328 KSEK, 31 december 2019 till 13 165 KSEK, 1 
januari 2019 till 9230 KSEK). 

 

Koncernen nedskrivningsprövar pågående 
utvecklingsarbeten som inte är färdigställda. Av 
de totala balanserade utvecklingsarbeten per 
31 december 2021 är 5,7 MSEK föremål för 
avskrivningar. Resterande 21,3 MSEK rör 
produkter som ännu inte tagits i bruk, men där 
avskrivningar planeras påbörjas under 2022 och 
framåt. Bolaget har analyserat eventuellt 
nedskrivningsbehov utifrån prognoser och ser 
ingen indikation på att nedskrivningsbehov 
föreligger. 

Per 1 januari 2019

Balanserade 

utgifter för 
utvecklings-

arbete Patent Summa

Anskaffningsvärde 9 230 309 9 539
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -3 606 — -3 606

Redovisat värde 5 624 309 5 932

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 5 624 309 5 932

Årets anskaffningar 3 935 — 3 935
Årets avskrivningar -2 984 — -2 984

Utgående redovisat värde 6 575 309 6 884

Per 31 december 2019

Anskaffningsvärde 13 165 309 13 474
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -6 590 — -6 590

Redovisat värde 6 575 309 6 884

Räkenskapsåret 2020

Ingående redovisat värde 6 575 309 6 884

Årets anskaffningar 5 815 — 5 815
Årets avyttringar och utrangeringar -149 — -149

Årets avskrivningar/utrangeringar -1 603 — -1 603

Utgående redovisat värde 10 638 309 10 946

Per 31 december 2020

Anskaffningsvärde 13 328 309 13 637
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -2 691 — -2 691

Redovisat värde 10 637 309 10 946

Räkenskapsåret 2021

Ingående redovisat värde 10 637 309 10 946

Årets anskaffningar 20 848 — 20 848
Årets nedskrivningar -1 362 — -1 362

Övriga justeringar 591 — 591

Årets avskrivningar/utrangeringar -3 712 — -3 712

Utgående redovisat värde 27 002 309 27 311

Per 31 december 2021

Anskaffningsvärde 32 814 309 33 123

Övriga justeringar 591 — 591

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -6 403 — -6 403

Redovisat värde 27 002 309 27 311
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Per 1 januari 2019 Inventarier, verktyg och installationer

Anskaffningsvärde 2 878

Ackumulerade avskrivningar -1 036

Redovisat värde 1 842

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 1 842

Årets anskaffningar —
Årets avyttringar och utrangeringar -69

Årets avskrivningar -536

Utgående redovisat värde 1 237

Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde 2 679

Ackumulerade avskrivningar -1 442

Redovisat värde 1 237

Räkenskapsåret 2020

Ingående redovisat värde 1 237

Årets anskaffningar 1 049

Årets avyttringar och utrangeringar -98

Årets avskrivningar -546

Utgående redovisat värde 1 642

Per 31 december 2020

Anskaffningsvärde 3 076

Ackumulerade avskrivningar -1 434

Redovisat värde 1 642

Räkenskapsåret 2021
Ingående redovisat värde 1 642

Årets anskaffningar 755

Årets avyttringar och utrangeringar -200

Årets avskrivningar -442

Utgående redovisat värde 1 755

Per 31 december 2021

Anskaffningsvärde 2 807

Ackumulerade avskrivningar -1 052

Redovisat värde 1 755
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I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal: 

 

Det totala kassaflödet gällande leasingavtal uppgick till 4 150 KSEK 2021, 2 139 KSEK  2020 och 
1 228 KSEK 2019. 

I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal 

 

Koncernen hyr per balansdag kontorslokaler för 
huvudkontoret i Stockholm, Sverige. 
Leasingavtalen justeras i regel årligen med 
konsumentindex. Den icke uppsägningsbara 
tiden i avtalen varierar från kontrakt till kontrakt, 
men ligger ofta mellan 3 år och 5 år, samt för 
vissa kontrakt en option att förlänga 
hyresperioden. Vid fastställande av 
leasingperioden inkluderas 
förlängningsmöjligheten endast om det bedöms 
som  

 

 

rimligt säkert att förlänga. Leasingperioden 
omprövas om en betydelsefull händelse skulle 
inträffa eller om omständigheterna på ett 
betydande sätt skulle förändras.  

Huvuddelen av övriga hyrda inventarier utgörs 
av bilar. Den representativa icke 
uppsägningsbara tiden i avtalen är 3 år. I vissa 
av avtalen har koncernen en option att köpa 
tillgångarna vid avtalens slut. 

 

 

 

Posten består av hyresdepositioner om 600 (600) KSEK samt pantsatt depå hos Euroclear om 50 (0) 
KSEK. 

 

Avskrivningar på nyttjanderätter 2021 2020 2019

Lokaler 2 491 1 098 764

Parkeringsplatser 190 123 103

Bilar 788 342 83

Maskiner 85 54 32

Summa 3 554 1 616 983

Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader) 316 129 40

Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal (ingår i posten övriga 

externa kostnader i rapport över totalresultat) 547 — —

Utgifter hänförliga till leasingavtal för vilka den underliggande 

tillgången är av lågt värde som inte är korttidsleasingavtal (ingår i 

posten övriga externa kostnader i rapport över totalresultat) 287 140 174

Variabla leasingavgifter — — —

Nyttjanderättstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01
Lokaler 5 969 6 417 506 1 285

Parkeringsplatser 332 522 75 158

Bilar 3 186 1 027 450 70

Maskiner 194 206 161 —
Summa 9 681 8 172 1 193 1 513

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Ingående värde 600 — — —
Tillkommande fordringar 50 600 — —
Utgående värde 650 600 — —
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Koncernens kundfordringar värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Koncernens övriga 
finansiella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde i balansräkningen och de rapporterade 
värdena överensstämde i allt väsentligt med det verkliga värdet.  

 

 

Avdrag för inkurans uppgår till 0 (0) KSEK. 

 

 

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar är det redovisade värdet 
enligt ovan. Koncernen bedömer kreditrisken som låg, se vidare not 4 Finansiella riskhantering och 
Kreditrisk för ytterligare information. Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade 
värde.  

 

 

 
Likvida medel uppgår per 31 december 2021 till 35 537 (29 578) KSEK. Med likvida medel avses medel 
insatta på bankkonto hos svensk bank och som är omedelbart tillgängliga. 

Tillgångar 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01
Värderade till upplupet anskaffningsvärde

Övriga långfristiga fordringar 650 600 — —
Likvida medel 35 537 29 578 — —
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Kundfordringar 20 060 5 496 290 3 962

Summa 56 247 35 674 290 3 962

Skulder 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01
Värderade till upplupet anskaffningsvärde

Långfristiga skulder 3 431 4 633 183 5 637

Leverantörsskulder 43 936 24 823 8 550 5 695

Övriga kortfristiga skulder 37 238 13 068 8 894 8 034

Summa 84 605 42 524 17 627 19 366

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Färdigvaror 68 657 3 981 9 463 9 299

Komponenter 2 829 1 315 2 849 —
Summa 71 486 5 296 12 312 9 299

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Kundfordringar 20 600 5 496 386 3 962

Reservering för förväntade kreditförluster -540 — -96 —
Kundfordringar - netto 20 060 5 496 290 3 962

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Förutbetalda programlicenser 785 75 360 82

Förutbetalda försäkringspremier 502 60 10 —
Förutbetalda marknadsföringskostnader 362 150 193 —
Övriga förutbetalda kostnader 773 218 90 102

Summa 2 422 503 653 184
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Aktierna kan utges i en klass. Varje stamaktie 
ger rätt till en röst per aktie.  

Stamaktierna har ett kvotvärde på 0,52 kr. Antal 
aktier ska vara lägst 962 500 och högst 
3 850 0000 stycken.  

Alla aktier som emitterats av moderföretaget är 
till fullo betalda. 

Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital 
tillskjutet av Charge Amps ägare i form av 
överkurs vid nyemission, tekningsoptionspremie 
samt aktieägartillskott. Emissionskostnaderna 
samt skatt redovisat mot eget kapital uppgick 
under 2021 till 7 150 (0) KSEK. 

Tidigare erhållna villkorade aktieägartillskott har 
omvandlat till ovillkorade aktieägartillskott under 
räkenskapsåret 2020. Det finns per 
31 december 2021 inte några utestående 
villkorade aktieägartillskott. 

38 498 teckningsoptioner har förvärvats till 
marknadspris vid tilldelningstillfället, 
motsvarande 61 KSEK, av styrelseordförande 
samt personal som var fast anställda vid 
tilldelningstillfället. En teckningsoption berättigar 
till teckning av en aktie. Under perioden 
27 november 2022 till och med den 
27 december 2022. Vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna kan Charge Amps 
aktiekapital öka med högst 20 018 SEK, förutsatt 
nuvarande kvotvärde. Vid full teckning av 
aktierna tillförs koncernens egna kapital 
9 114 KSEK. Se koncernens not 8 Ersättning till 
anställda m.m., för ytterligare information. 

 

Skulder till kreditinstitut som klassificeras som 
kortfristig avser den del av lånet som inte har en 
ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 
skulden i åtminstone 12 månader efter 
rapportperiodens slut. Utnyttjad del av 
checkkrediten ingår i kortfristig upplåning. 

Koncernens kortfristiga och långfristiga 
upplåning var 0 KSEK per 31 december 2021 
samt 31 december 2020. Koncernen hade per 
31 december 2020 en kortfristig upplåning, 
checkkredit, om 500 KSEK i Svenska 
Handelsbanken, vilken per balansdagen ej var 
utnyttjad. Per 31 december 2019 uppgick 
checkkrediten till 3 500 KSEK, varav 2 909 KSEK 
var nyttjad per balansdagen. Checkkrediten 
uppgick till 500 KSEK per 1 januari 2019, varav 
490 KSEK var nyttjad per balansdagen. För 
denna kredit fanns ställda säkerheter i form av 
uttagna företagsinteckningar För ytterligare 
upplysningar se not 29 Ställda säkerheter. 

 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i 
balansräkningen avseende förlustavdrag och 
alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån 
det är sannolikt att dessa belopp kan användas 
för att kvitta framtida skattepliktiga överskott. 
Uppskattningen baseras på av ledningen 
framtagna prognoser under kommande 
femårsperiod. Det redovisade värdet av 
uppskjutna skattefordringar granskas i slutet av 
varje räkenskapsperiod och minskas i den mån 
det inte är längre sannolikt att tillräckliga 
skattepliktiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga för dess användning. 

Antal aktier Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Per 1 januari 2019 1 579 88 34 971

Nyemission 184 10 13 978

Villkorat aktieägartillskott 6 496

Option 61

Per 31 december 2019 1 763 98 55 505
Split 960 835 0 0

Ovillkorat aktieägartillskott 22 999

Per 31 december 2020 962 598 98 78 505
Nyemission 109 291 459 129 540

Emissionskostnader -7 150

Per 31 december 2021 1 071 889 557 200 895
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Uppskjutna skattefordringar fördelas enligt 
följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koncernen har inga eventualförpliktelser per 
31 december 2021 (31 december 2020: inga). 

 
En förteckning av koncernens helägda 
dotterbolag, vilka även är de bolag som är 

närstående till moderbolaget, anges i not 14 
Investeringar i dotterbolag. 

För moderbolagets transaktioner med 
dotterbolag, se moderbolagets not 24 
Transaktioner med närstående. 

Följande företag har betydande inflytande över koncernen: 

 

Uppskjutna skattefordringar Leasingskuld

Underskotts-

avdrag Summa

Per 1 januari 2019 — — —
Redovisat i rapport över totalresultat 5 — 5

Per 31 december 2019 5 — 5

Redovisat i rapport över totalresultat 12 — 12

Per 31 december 2020 17 — 17

Redovisat i rapport över totalresultat 24 24 935 24 959

Per 31 december 2021 41 24 935 24 976

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01
Momsskuld 43 725 — 299

Personalskatt 1 409 374 318 184

Skulder till närstående — — — 1 496

Övriga rörelseskulder 25 — 1 219

Summa 1 477 1 099 319 2 198

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01
Bonus till kunder 14 492 6 173 3 554 3 623

Upplupen semesterlöneskuld 1 937 786 356 531

Upplupna sociala kostnader 3 542 1 004 433 —
Övriga skulder till personal 3 422 1 434 423 —
Upplupet konsultarvode 5 123 692 — 199

Upplupet styrelsearvode 514 — 60 —
Upplupet revisionsarvode 750 — — —
Upplupna räntekostnader — — 298 —
Övriga poster 2 062 39 57 237

Summa 31 842 10 128 5 181 4 590

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Företagsinteckningar 620 620 3 620 620

Långfristiga fordringar, pantsatt konto 50 — — —
Summa 670 620 3 620 620

Namn Land 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

OK ekonomisk förening Sverige 26,7% 29,8% 25,2% 26,1%

Skellefteå Kraftaktiebolag Sverige 26,1% 29,0% 20,0% 16,7%

Jonsson Dynasty AB Sverige 21,7% 26,1% 34,9% 38,9%

Ägarandel
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Car Charge Sverige AB och Anokha AB är 
närstående till Charge Amps genom Boel 
Rydenå Swartling respektive Thomas Bindzau. 

Lån från närstående avser finansiering från 
Navare Förvaltning AB, Jonsson Dynasty AB, 
Boel Rydenå. Swartling samt OK ekonomisk 
förening. 

Koncernen har inte några avsättningar för 
osäkra fodringar hänförliga till närstående. 
Koncernen har inte heller redovisat några 
kostnader avseende osäkra fordringar på 
närstående under perioden. Ingen säkerhet är 
ställd för fordringarna. 

  

Försäljning av varor och tjänster 2021 2020 2019

Försäljning till näringsverksamhet närstående styrelseledamot 13 572 3 298 3 374

Summa 13 572 3 298 3 374

Köp av varor och tjänster 2021 2020 2019

Konsulttjänster från närstående till styrelseledamot -2 597 — -2 216

Eltjänster från närstående till styrelseledamot -6 — —
Konsulttjänster från närstående till VD — -1 275 —
Summa -2 603 -1 275 -2 216

Fordringar vid årets slut till följd av försäljning och köp av varor 

och tjänster 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Car Charge Sverige AB — 3 9 —
Skellefteå Kraftaktiebolag 3 794 1 709 15 3 286

Summa 3 794 1 712 24 3 286

Skulder vid årets slut till följd av försäljning och köp av varor och 

tjänster 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Anokha AB 118 120 196 202

Summa 118 120 196 202

Lån från närstående 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 01/01/2019

Vid årets början 0 201 6 496 6 496

Lån som upptagits under året — 5 500 — —
Lån omvandlat till aktieägartillskott — — -6 496 —
Amorterade belopp — -5 500 — —
Upplupna räntekostnader — — 201 —
Utbetald ränta — -201 — —
Summa 0 0 201 6 496
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Fordringar på närstående härrör till största delen 
från försäljningstransaktioner och förfaller en 
månad efter försäljningsdagen. Skulderna till 
närstående härrör till största delen från 
inköpstransaktioner och förfaller en månad efter 
inköpsdagen.  

Totalt har ränta utbetalats med 0 KSEK under 
räkenskapsåret 2021 (2020: 566 KSEK). Lånen 
är inte pantsatta och betalas kontant. 

Ersättningar till ledande befattningshavare 
framgår av not 8 Ersättning till anställda, m.m. 

 

 

 

 

 

 

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en 
invasion av Ukraina, vilket påverkar koncernen 
som har konsulter inom utveckling i landet. 
Initialt noterades bortfall av arbete men större 
delen av konsulter är tillbaka i arbete. Någon 
väsentlig påverkan på verksamheten bedöms 
inte föreligga men koncernen fortsätter att 
bevaka och följa utvecklingen löpande. 

Bolaget har genomfört en uppdelning av aktier 
om 1:40, s.k. split. Efter rapportperiodens slut 
har bolaget tecknat avtal med Technische Uni 
(Sonepar Netherlands), en av de största 
distributörerna i Nederländerna.

Bolaget har genomfört en nyemission och ca 
150 MKR, före emissionskostnader, har tillförts 
bolaget. Antal nyemitterade aktier, efter split, 
uppgick till 4 854 369 stycken.  

Utöver detta har det efter räkenskapsårets 
utgång och fram till Årsredovisningens och 
Koncernredovisningens publicering inte skett 
några ytterligare händelser som är väsentliga 
eller framkommit information om förhållanden 
både gynnsamma och ogynnsamma som 
motiverar ytterligare upplysningar. 

 

Ej kassaflödes-

påverkande 

poster:

2019-01-01 Kassainflöde Kassautflöde Aktieägartillskott Nya avtal 2019-12-31

Leasingskuld 1 310 — -971 — 648 987

Checkräkningskredit 490 2 419 — — — 2 909

Övriga skulder 5 000 — — -5 000 — 0

Summa 6 800 2 419 -971 -5 000 648 3 896

Ej kassaflödes-

påverkande 

poster:

2020-01-01 Kassainflöde Kassautflöde Nya avtal 2020-12-31

Leasingskuld 987 — -1 340 7 926 7 573

Checkräkningskredit 2 909 — -2 909 — 0

Övriga skulder — 5 500 -5 500 — 0

Summa 3 896 5 500 -9 749 7 926 7 573

Ej kassaflödes-

påverkande 

poster:

2021-01-01 Kassainflöde Kassautflöde Nya avtal 2021-12-31

Leasingskuld 7 573 — -3 449 4 678 8 802

Summa 7 573 0 -3 449 4 678 8 802
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I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat 
överensstämmer med årets resultat. 

Noterna på sidorna 50 till 59 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget. 

  

Belopp i KSEK

Not 2021 2020 2019

Nettoomsättning 2 254 217 103 675 42 929

Aktiverat arbete för egen räkning 20 848 5 815 3 935

Övriga rörelseintäkter 5 336 54 2 615

275 401 109 544 49 479

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -146 893 -62 777 -34 191

Övriga externa kostnader 3,10 -123 188 -33 103 -18 333

Personalkostnader 4 -55 490 -19 484 -12 311

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 

tillgångar 8,9 -4 155 -2 149 -3 520

Övriga rörelsekostnader -779 -263 -204

Summa rörelsens kostnader -330 505 -117 776 -68 559

Rörelseresultat (EBIT) -55 103 -8 232 -19 080

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande poster 6 -436 -345 -412

Resultat före skatt -55 539 -8 577 -19 492

Skatt 7,19 24 962 — 8

Årets resultat -30 577 -8 577 -19 484
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Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 27 002 10 637 6 575 5 624

Patent 8 309 309 309 309

Inventarier, verktyg och installationer 9 1 755 1 642 1 237 1 842

Aktier i dotterföretag 11 103 — — —
Uppskjutna skattefordringar 19 24 935 — — —
Andra långfristiga fordringar 12 650 600 — —
Summa anläggningstillgångar 54 754 13 188 8 121 7 775

Omsättningstillgångar

Varulager 13 71 486 5 296 12 312 9 299

Kundfordringar 14 20 060 5 496 290 3 962

Aktuell skattefordran — — 60 423

Övriga fordringar 4 300 701 177 516

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 498 1 183 881 386

Likvida medel 16 35 537 29 578 — —
Summa omsättningstillgångar 134 881 42 254 13 720 14 586

SUMMA TILLGÅNGAR 189 635 55 442 21 841 22 361

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 17

Bundet eget kapital

Aktiekapital 557 98 98 88

Fritt eget kapital

Överkursfond 171 340 48 948 48 948 34 971

Balanserad vinst eller förlust -29 740 -21 162 -24 679 -14 178

Årets resultat -30 577 -8 577 -19 484 -17 059

Summa eget kapital 111 580 19 307 4 883 3 822

Summa eget kapital 111 580 19 307 4 883 3 822

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder — — — 5 000

Summa långfristiga skulder 0 0 0 5 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 — — 2 909 490

Leverantörsskulder 43 936 24 823 8 550 5 695

Skulder till koncernföretag 702 — — —
Aktuella skatteskulder 966 85 — —
Skulder till intresseföretag — — — 566

Övriga skulder 20 1 410 1 099 319 2 198

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 31 041 10 128 5 180 4 590

Summa kortfristiga skulder 78 055 36 135 16 958 13 539

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 189 635 55 442 21 841 22 361
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1 Villkorade aktieägartillskott har under räkenskapsåret 2020 omvandlats till ovillkorade aktieägartillskott. 

 

  

Bundet eget 

kapital

Belopp i KSEK Not Aktiekapital Överkursfond

Balanserad vinst 

eller förlust Årets resultat

Totalt eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 88 34 971 -14 178 -17 059 3 822
Omföring av föregående års resultat -17 059 17 059 —
Årets resultat och totalresultat -19 484 -19 484

Totalresultat för året 0 0 -19 484 -19 484

Transaktioner med aktieägare i deras 

egenskap av ägare

Nyemission 10 13 978 13 988

Optioner 61 61

Villkorat aktieägartillskott1 6 496 6 496

Utgående balans per 31 december 2019 98 48 949 -24 680 -19 484 4 883

Ingående balans per 1 januari 2020 98 48 949 -24 680 -19 484 4 883

Omföring av föregående års resultat -19 484 19 484 —
Årets resultat och totalresultat -8 577 -8 577

Summa totalresultat för året 0 0 -8 577 -8 577

Transaktioner med aktieägare i deras 

egenskap av ägare
Ovillkorat aktieägartillskott 22 999 22 999

Utgående balans per 31 december 2020 98 48 949 -21 165 -8 577 19 305

Ingående balans per 1 januari 2021 98 48 949 -21 165 -8 577 19 305

Omföring av föregående års resultat -8 577 8 577 —
Årets resultat och totalresultat -30 577 -30 577

Summa totalresultat för året 0 0 -30 577 -30 577

Transaktioner med aktieägare i deras 

egenskap av ägare
Nyemission, netto 459 122 391 122 850

Utgående balans per 31 december 2021 17 557 171 340 -29 742 -30 577 111 578

Fritt eget kapital
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Belopp i KSEK Not 2021 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -55 103 -8 232 -19 080

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

-Avskrivningar på och utrangering av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar
4 155 2 149 3 520

Betald ränta -436 -345 -391

Betald och återbetald skatt 908 145 372

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital

-50 476 -6 283 -15 579

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager -66 190 7 016 -3 013

Förändringar av kundfordringar -14 564 -5 206 3 672

Förändringar av övriga kortfristiga fordringar -5 915 -825 -146

Förändringar av leverantörsskulder 19 113 16 273 2 855

Förändringar av övriga kortfristiga skulder 22 897 5 975 -357

Kassaflöde från den löpande verksamheten -95 135 16 950 -12 568

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -20 848 -5 814 -3 935

Investeringar i materiella tillgångar -755 -1 049 —
Försäljning av materiella tillgångar — — 35

Förvärv av dotterbolag -103 — —
Ökning av långfristiga finansiella fordringar -50 -600 —
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 756 -7 462 -3 900

Finansieringsverksamheten 25

Nyemission, netto 17 122 850 — 14 049

Förändring checkkredit — -2 909 2 419

Erhållet aktieägartillskott — 22 999 —
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 122 850 20 090 16 468

Årets kassaflöde 5 959 29 578 0

Likvida medel vid årets början 29 578 — —
Likvida medel vid årets slut 16 35 537 29 578 0
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De viktigaste redovisningsprinciperna som 
tillämpats när denna årsredovisning har 
upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, 
om inte annat anges. 

Årsredovisningen för moderföretaget är 
upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer och Årsredovisningslagen. 
I de fall moderföretaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernens 
redovisningsprinciper, som beskrivs i not 2 
Sammanfattning av viktigaste 
redovisningsprinciper, i koncernredovisningen, 
anges dessa nedan.  

Detta är Charge Amps AB (publ):s 
(moderbolagets) första årsredovisning som 
upprättas i enlighet med RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer och Årsredovisningslagen. 
Årsredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden. 

Övergången till RFR 2 redovisas i enlighet med 
IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. 
Huvudregeln är att samtliga tillämpliga IFRS- och 
IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts 
av EU per den 31 december 2021, ska tillämpas 
med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock 
övergångsbestämmelser som ger företagen en 
viss valmöjlighet. 

Moderbolaget har valt att inte tillämpa några av 
de tillåtna undantagen vid övergång till IFRS. 

Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en 
avstämning av eget kapital och summa 
totalresultat som redovisats enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper mot 
motsvarande poster enligt RFR 2. 
Moderbolagets övergång till redovisning enligt 
RFR 2 hade ingen inverkan på de totala 
kassaflöden och eget kapital som presenterats 
enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. 

Summa totalresultat har heller inte påverkats, 
däremot har en omklassificering genomförts 
mellan övriga externa kostnader och aktiverat 
arbete för egen räkning vilket har fått till effekt 
att övriga externa kostnader har ökat med 
3 935 KSEK år 2019 och med 5 815 KSEK år 
2020. Effekten på aktiverat arbete för egen 
räkning blir härmed positiv med motsvarande 
belopp 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med 
RFR 2 kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av moderföretagets 
redovisningsprinciper. De områden som 
innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
årsredovisningen anges i 
koncernredovisningens not 3. 

Moderbolaget utsätts genom sin verksamhet för 
en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk 
(valutarisk och ränterisk), kreditrisk och 
likviditetsrisk. Moderbolagets övergripande 
riskhanteringspolicy fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella 
marknaderna och eftersträvar att minimera 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens 
finansiella resultat. För mer information om 
finansiella risker hänvisas till 
koncernredovisningen not 4.  

Moderbolaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernen i de fall som 
anges nedan: 

Resultat- och balansräkning följer 
årsredovisningslagens uppställningsform. 
Rapport över förändring av eget kapital följer 
också koncernens uppställningsform men ska 
innehålla de kolumner som anges i ÅRL.  
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Vidare innebär det skillnad i benämningar, 
jämfört med koncernredovisningen, främst 
avseende finansiella intäkter och kostnader och 
eget kapital.  

Andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella 
tilläggsköpeskillingar.  

När det finns en indikation på att andelar i 
dotterföretag minskat i värde görs en beräkning 
av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det 
redovisade värdet görs en nedskrivning. 
Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat 
från andelar i koncernföretag”.  

Koncernbidrag lämnade från moderbolag till 
dotterföretag och koncernbidrag erhållna till 
moderbolag från dotterföretag redovisas som 
bokslutsdisposition. Lämnat aktieägartillskott 
redovisas i moderbolaget som en ökning av 
andelens redovisade värde och i det 
mottagande företaget som en ökning av eget 
kapital.  

Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 16 
Leasingavtal, utan har istället valt att tillämpa 
undantaget i RFR 2. Samtliga leasingavtal 
redovisas som operationell leasing, oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. 

Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.  

IFRS 9 tillämpas ej i moderbolaget. 
Moderbolaget tillämpar istället de punkterna 
som anges i RFR 2 (IFRS 9 Finansiella 
instrument, p.3-10).  

Finansiella instrument värderas med 
utgångspunkt till anskaffningsvärde. Inom 
efterföljande perioder kommer finansiella 
tillgångar som är anskaffade med avsikt att 
innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med 
lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på 
fordringar som redovisas som 
omsättningstillgångar ska principerna för 
nedskrivningsprövning och förlustriskreservering 
i IFRS 9 tillämpas. För en fordran som redovisas 
till upplupet anskaffningsvärde på koncernnivå 
innebär detta att den förlustriskreserv som 
redovisas i koncernen i enlighet med IFRS 9 
även ska tas upp i moderföretaget. 

Koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdispositioner enligt huvudregeln. 

 
Moderbolagets intäkter utgörs av försäljning av 
varor och tjänster till distributörer. Intäkten 
redovisas vid ett tillfälle eftersom villkoren för 
att kontroll överförs över tid inte är uppfyllda. 

 

 

 

Summa intäkter från externa kunder fördelade per land, baserat på var kunderna är lokaliserade, visas i 
nedanstående tabell: 

 

  

2021 2020 2019

Försäljning av varor 254 210 103 638 42 894

Försäljning av tjänster 7 37 35

Summa nettoomsättning 254 217 103 675 42 929

2021 2020 2019

Sverige 193 802 77 849 27 519

Danmark 36 378 18 893 14 528

Övrigt 24 037 6 933 882

Summa nettoomsättning 254 217 103 675 42 929
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Med revisionsuppdrag avses revisorns arbete för den lagstadgade revisionen. 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information om personal och ersättningar, se vidare koncernens not 8 Ersättningar till 
anställda, m.m. 

  

 

 

 

2021 2020 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget -750 — —
Övriga tjänster -4 823 — —

BDO

Revisionsuppdraget -210 -155 -136

Övriga tjänster -190 -113 -173

Summa -5 973 -268 -309

2021 2020 2019
Löner och andra ersättningar -34 008 -13 819 -9 023

Sociala avgifter -11 985 -4 144 -2 961

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer -4 032 -646 -128

Summa -50 025 -18 609 -12 112

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 2021 2020 2019
Styrelseledamöter, VD och andra ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar -16 856 -11 927 -6 230

-varav tantiem -2 657 -440 -418

Sociala kostnader -3 913 -1 666 -1 220

-varav pensionskostnader -1 885 -322 -124

Summa -20 769 -13 593 -7 450

Övriga anställda

Löner och andra ersättningar -21 553 -8 518 -5 139

-varav tantiem -1 194 -260 -92

Sociala kostnader -8 072 -2 478 -1 741

-varav pensionskostnader -2 147 -324 -3

Summa -29 625 -10 996 -6 880

Medeltal 

anställda Varav kvinnor

Medeltal 

anställda Varav kvinnor

Medeltal 

anställda Varav kvinnor

Sverige 42 13 21 5 16 5

42 13 21 5 16 5

2021 2020 2019

Antal på 
balansdagen Varav kvinnor

Antal på 
balansdagen Varav kvinnor

Antal på 
balansdagen Varav kvinnor

Styrelseledamöter 6 3 8 2 6 2

VD och övriga ledande 

befattningshavare 12 5 10 2 7 2

Summa 18 8 18 4 13 4

2021 2020 2019

2021 2020 2019

Stöd från Tillväxtverket 137 — —

Räntekostnader och liknande poster 2021 2020 2019

Räntekostnader -436 -345 -412

-436 -345 -412

Resultat från finansiella poster, netto -436 -345 -412
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Aktuell skatt 2021 2020 2019

Aktuell skatt — — —
Justering avseende tidigare år 27 — 8

Summa 27 — 8

Uppskjuten skatt

Förändring bedömning uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag 24 935 — —
Summa 24 935 — —

Summa inkomstskatt 24 962 — 8

Avstämning av effektiv skattesats 2021 2020 2019

Resultat före skatt -55 539 -8 577 -19 492

Inkomstskatt enligt gällande skattesats i Sverige 

(2021: 20,6%, 2020: 21,4%, 2019: 21,4%) 11 441 1 835 4 171

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -488 -70 -53

Ej skattepliktiga intäkter — 21 —
Värderade temporära skillnader, underskottsavdrag 13 982

Ej värderade temporära skillnader, underskottsavdrag -1 786 -4 119

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 27 — 8

Redovisad skatt 24 962 0 8
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Under 2021 gjordes en nedskrivning av 
immateriella anläggningstillgångar kopplade till 
produktprojekt med 1 362 KSEK. De 
ackumulerade balanserade utgifterna för 
utvecklingsarbete uppgick per 31 december 
2021 till 33 404 KSEK (31 december 2020: 13 
328 KSEK, 31 december 2019: 13 165) KSEK. 

Koncernen nedskrivningsprövar pågående 
utvecklingsarbeten som inte är färdigställda. 

Av de totala balanserade utvecklingsarbeten per 
31 december 2021 är 5,7 MSEK föremål för 
avskrivningar. Resterande 21,3 MSEK rör 
produkter som ännu inte tagits i bruk, men där 
avskrivningar planeras påbörjas under 2022 och 
framåt. Bolaget har analyserat eventuellt 
nedskrivningsbehov utifrån prognoser och ser 
ingen indikation på att nedskrivningsbehov 
föreligger. 

Per 1 januari 2019

Balanserade 

utgifter för 
utvecklings-

arbete Patent Summa

Anskaffningsvärde 9 230 309 9 539
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -3 606 — -3 606

Redovisat värde 5 624 309 5 932

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 5 624 309 5 932

Årets anskaffningar 3 935 — 3 935
Årets avskrivningar -2 984 — -2 984

Utgående redovisat värde 6 575 309 6 884

Per 31 december 2019

Anskaffningsvärde 13 165 309 13 474
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -6 591 — -6 591

Redovisat värde 6 575 309 6 884

Räkenskapsåret 2020

Ingående redovisat värde 6 575 309 6 884

Årets anskaffningar 5 815 — 5 815
Årets avyttringar och utrangeringar -149 — -149

Årets avskrivningar/utrangeringar -1 603 — -1 603

Utgående redovisat värde 10 637 309 10 946

Per 31 december 2020

Anskaffningsvärde 13 328 309 13 637
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -2 691 — -2 691

Redovisat värde 10 637 309 10 946

Räkenskapsåret 2021

Ingående redovisat värde 10 637 309 10 946

Årets anskaffningar 20 848 — 20 848
Årets avyttringar och utrangeringar -1 362 — -1 362

Övriga justeringar 591 — 591

Årets avskrivningar/utrangeringar -3 712 — -3 712

Utgående redovisat värde 27 002 309 27 311

Per 31 december 2021

Anskaffningsvärde 32 814 309 33 123

Övriga justeringar 591 — 591

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -6 403 — -6 403

Redovisat värde 27 002 309 27 311
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Moderbolaget leasar kontor, bilar, 
parkeringsplatser och kontorsmaskiner. 
Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder 
om 36 till 48 månader med möjlighet till 
förlängning. 

Leasingkostnader uppgående under 
räkenskapsåret 2021 till 4 124 KSEK (2020: 
2 076 KSEK, 2019: 1 337 KSEK) avseende 
leasing av lokaler ingår i rapport över 
totalresultat. 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för 
icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal 
är som följer: 

 

  

Per 1 januari 2019 Inventarier, verktyg och installationer

Anskaffningsvärde 2 878

Ackumulerade avskrivningar -1 036

Redovisat värde 1 842

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 1 842

Årets anskaffningar —
Årets avyttringar och utrangeringar -69

Årets avskrivningar -536

Utgående redovisat värde 1 237

Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde 2 679

Ackumulerade avskrivningar -1 442

Redovisat värde 1 237

Räkenskapsåret 2020

Ingående redovisat värde 1 237

Årets anskaffningar 1 049

Årets avyttringar och utrangeringar -98

Årets avskrivningar -546

Utgående redovisat värde 1 642

Per 31 december 2020

Anskaffningsvärde 3 076

Ackumulerade avskrivningar -1 434

Redovisat värde 1 642

Räkenskapsåret 2021
Ingående redovisat värde 1 642

Årets anskaffningar 755

Årets avyttringar och utrangeringar -200

Årets avskrivningar -442

Utgående redovisat värde 1 755

Per 31 december 2021

Anskaffningsvärde 2 807

Ackumulerade avskrivningar -1 052

Redovisat värde 1 755

2021 2020 2019

Inom 1 år 3 868 2 940 804

Mellan 1 och 5 år 4 256 5 485 425

Senare än 5 år — — —
Summa 8 125 8 425 1 229
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Posten består av hyresdepositioner om 600 KSEK (31 december 2020: 600 KSEK, 31 december 2019: 
0 KSEK, 1 januari 0 KSEK) samt pantsatt depå hos Euroclear om 50 KSEK (31 december 2020: 0 KSEK, 
31 december 2019: 0 KSEK, 1 januari 0 KSEK. 

 

 

Avdrag för inkurans uppgår till 0 KSEK per respektive räkenskapsårs utgång. 

 

 

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar är det redovisade värdet 
enligt ovan. Koncernen bedömer kreditrisken som låg, se vidare not 4 Finansiella riskhantering och 
Kreditrisk för ytterligare information. Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade 
värde.  

 

 

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Ackumulerade anskaffningsvärden 103 — — —
Ackumulerade nedskrivningar 0 — — —
Redovisat värde 103 — — —

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Värde vid periodens början — — — —
Investeringar 103 — — —
Värde vid periodens slut 103 — — —

Bolag Org. nr. Säte Andel av kapital 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Charge Amps Norge AS 928 054 411

Holmestrand, 

Norge 100% 68 — — —

Charge Amps Finland OY 3239694-3

Helsingfors, 

Finland 100% 25 — — —

Charge Amps UK Ltd 13671012

London, 

Storbritannien 100% 0 — — —

Charge Amps Netherlands BV 863389284

Amsterdam, 

Nederländerna 100% 10 — — —
103 — — —

Redovisat värde

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Ingående värde 600 — — —
Tillkommande fordringar 50 600 — —
Utgående värde 650 600 — —

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Färdigvaror 68 657 3 981 9 463 9 299

Komponenter 2 829 1 315 2 849 —
Summa 71 486 5 296 12 312 9 299

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01
Kundfordringar 20 600 5 496 386 3 962

Reservering för förväntade kreditförluster -540 — -96 —
Kundfordringar - netto 20 060 5 496 290 3 962

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Förutbetalda hyreskostnader 1 319 843 300 286

Förutbetalda programlicenser 785 75 288

Förutbetalda försäkringspremier 502 60 10

Förutbetalda marknadsföringskostnader 362 150 193

Övriga förutbetalda kostnader 530 55 90 100

Summa 3 498 1 183 881 386
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Kassa och bank uppgår per 31 december 2021 
till 35 537 KSEK (31 december 2020 till 
29 578 KSEK, 31 december 2019 till 0 KSEK 
samt 1 januari 2019 till 0 KSEK). Med kassa och 
bank avses medel insatta på bankkonto hos 
svensk bank och som är omedelbart tillgängliga. 

 
Per den 31 december 2021 består aktiekapitalet 
av 1 071 889 stamaktier (2020: 962 598 
stamaktier, 2019: 1763 stamaktier) med ett 
kvotvärde om 0,52 kr (2020: 0,10 kr, 2019: 
0,10 kr). Se koncernens not 24 Aktiekapital och 
övrigt tillskjutet kapital, för information om 
moderbolagets aktiekapital. 

 

Skulder till kreditinstitut som klassificeras som 
kortfristig avser den del av lånet som inte har en 
ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 

skulden i åtminstone 12 månader efter 
rapportperiodens slut. Utnyttjad del av 
checkkrediten ingår i kortfristig upplåning. 

Bolagets kortfristiga och långfristiga upplåning 
var 0 KSEK per 31 december 2021 samt 
31 december 2020. Bolaget hade per 
31 december 2020 en kortfristig upplåning, 
checkkredit, om 500 KSEK i Svenska 
Handelsbanken, vilken per balansdagen ej var 
utnyttjad. Per 31 december 2019 uppgick 
checkkrediten till 3 500 KSEK, varav 2 909 KSEK 
var nyttjad per balansdagen. Checkkrediten 
uppgick till 500 KSEK per 1 januari 2019, varav 
490 KSEK var nyttjad per balansdagen. För 
denna kredit fanns ställda säkerheter i form av 
uttagna företagsinteckningar. För ytterligare 
upplysningar se not 22 Ställda säkerheter. 

 
Uppskjutna skattefordringar fördelas enligt 
följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskjutna skattefordringar

Underskotts-

avdrag Summa

Per 1 januari 2019 0 0

Redovisat i rapport över totalresultat — 0

Per 31 december 2019 0 0

Redovisat i rapport över totalresultat — 0

Per 31 december 2020 0 0

Redovisat i rapport över totalresultat 24 935 24 935

Per 31 december 2021 24 935 24 935

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01
Momsskuld 0 725 — 299

Personalskatt 1 409 374 318 184

Skulder till närstående — — — 1 496

Övriga rörelseskulder 1 — 1 219

Summa 1 410 1 099 319 2 198

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Bonus till kunder 14 429 6 173 3 554 3 623

Upplupen semesterlöneskuld 1 937 786 356 531

Upplupna sociala kostnader 3 487 1 004 433 —
Övriga skulder till personal 3 422 1 434 423 —
Upplupet konsultarvode 5 123 692 — 199

Upplupet styrelsearvode 514 — 60 —
Upplupet revisionsarvode 750 — — —
Upplupna räntekostnader — — 298 —
Övriga poster 1 379 39 56 237

Summa 31 041 10 128 5 180 4 590

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Företagsinteckningar 620 620 3 620 620

Långfristiga fordringar, pantsatt konto 50 — — —
Summa 670 620 3 620 620
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Moderbolaget har inga eventualförpliktelser vid någon av räkenskapsårens utgång. 

 

Under 2021 har moderbolaget köpt tjänster från dotterbolagen uppgående till 1 312 KSEK (2020: 0 KSEK, 
2019: 0 KSEK). Per 31 december 2021 uppgick kortfristig skuld till dotterbolag till 702 KSEK (31 december 
2020:0 KSEK, 31 december 2019: 0 KSEK, 1 januari 2019: 0 KSEK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under räkenskapsåret 2021 finns inga förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten. 

 

Försäljning av varor och tjänster 2021 2020 2019

Försäljning till näringsverksamhet närstående styrelseledamot 13 572 3 298 3 374

Summa 13 572 3 298 3 374

Köp av varor och tjänster 2021 2020 2019

Konsulttjänster från närstående till styrelseledamot -2 597 — -2 216

Eltjänster från närstående till styrelseledamot -6 — —
Konsulttjänster från närstående till VD — -1 275 —
Summa -2 603 -1 275 -2 216

Fordringar vid årets slut till följd av försäljning och köp av varor 

och tjänster 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Car Charge Sverige AB — 3 9 —
Skellefteå Kraftaktiebolag 3 794 1 709 15 3 286

Summa 3 794 1 712 24 3 286

Skulder vid årets slut till följd av försäljning och köp av varor och 

tjänster 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Anokha AB 118 120 196 202

Summa 118 120 196 202

Lån från närstående 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01

Vid årets början 0 201 6 496 6 496

Lån som upptagits under året — 5 500 — —
Lån omvandlat till aktieägartillskott — — -6 496 —
Amorterade belopp — -5 500 — —
Upplupna räntekostnader — — 201 —
Utbetald ränta — -201 — —
Summa 0 0 201 6 496

2019-01-01 Kassainflöde Kassautflöde Aktieägartillskott Nya avtal 2019-12-31

Checkräkningskredit 490 2 419 — — 2 909

Övriga skulder 5 000 -5 000 0

Summa 5 490 2 419 0 -5 000 0 2 909

Ej kassaflödes-påverkande poster:

Ej kassaflödes-

påverkande 

poster:

2020-01-01 Kassainflöde Kassautflöde Nya avtal 2020-12-31

Checkräkningskredit 2 909 — -2 909 — —
Övriga skulder 0 5 500 -5 500 — —
Summa 2 909 5 500 -8 409 0 0
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För händelser efter rapportperiodens slut, se koncernens not 33.   

 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

  

  2021-12-31 

Överkursfond 171 340 

Balanserat resultat -29 740 

Årets resultat -30 577 

Summa 111 022 

 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 

I ny räkning överförs 111 022 

Summa 111 022 
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Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2022-
05-23 för fastställelse. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av 
koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 
och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.  

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen 
av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

 

Stockholm 2022-04-21 

Charge Amps AB (publ) org.nr 556897-7192 

 

Anders Dahl 
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Till bolagsstämman i Charge Amps AB (publ), org.nr 556897-7192 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Charge Amps AB (publ) för år 
2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 13–62 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen. 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 17 februari 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen. 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1–12 samt 66-72. Det är Styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. 
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Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Charge Amps AB (publ) för år 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
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Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Stockholm den 21 april 2022 

PricewaterhouseCoopers AB 

Henrietta Segenmark 
Auktoriserad revisor 
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Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i 
enlighet med IFRS, presenterar Charge Amps AB 
finansiella nyckeltal som inte definieras enligt 
IFRS, till exempel EBITDA och justerad EBITDA. 
Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga 
resultat och prestationsindikationer för 
investerare och andra användare av 
årsredovisningen. De alternativa nyckeltalen ska 
ses som ett komplement till, men inte en 
ersättning för, den finansiella information som 
upprättats i enlighet med IFRS. Charge Amps 
AB- koncernens definitioner av dessa mått som 
inte definieras enligt IFRS beskrivs i denna not. 

Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för 
företag med värdepapper noterade på en 

reglerad marknad inom EU har givits ut av ESMA 
(The European Securities and Markets 
Authority). Dessa riktlinjer ska tillämpas på 
alternativa nyckeltal som inte stöds av IFRS. 

I årsredovisningen refereras till ett antal 
resultatmått som inte definieras i IFRS. Dessa 
resultatmått används för att hjälpa såväl 
investerare som ledning att analysera företagets 
verksamhet och målsättning. Dessa icke-IFRS-
mått kan skilja sig från liknande beteckningar 
hos andra bolag. 

Nedan beskrivs de olika icke-IFRS resultatmått 
som använts som ett komplement till den 
finansiella information som redovisats enligt 
IFRS. 

 

 

  

Härledning av alternativa nyckeltal från rapport över totalresultat

KSEK om inget annat anges 2021 2020 2019
Nettoomsättning 254 228 103 675 42 929

Råvaror och förnödenheter -146 893 -62 777 -34 191

Bruttoresultat 107 335 40 898 8 738

Rörelseresultat (EBIT) -55 167 -8 161 -19 064

Återläggning av avskrivningar 7 708 3 765 4 503

EBITDA -47 459 -4 395 -14 560
Återläggning av jämförelsestörande poster 9 482 — —
Justerad EBITDA -37 977 -4 395 -14 560

Rörelseresultat (EBIT) -55 167 -8 161 -19 064

Återläggning av jämförelsestörande poster 9 482 — —
Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) -45 685 -8 161 -19 064

Kostnader för noteringsförberedelser 9 482 — —
Jämförelsestörande poster 9 482 — —

Härledning av alternativa nyckeltal från rapport över finansiell ställning

KSEK om inget annat anges 2021 2020 2019

Eget kapital 111 154 19 243 4 865

Totala tillgångar 198 177 62 951 22 811

Soliditet (%) 56% 31% 21%

Härledning av alternativa nyckeltal rörande tillväxt

KSEK om inget annat anges 2021 2020 2019

Nettoomsättning för perioden (A) 254 228 103 675 42 929

Nettoomsättning för perioden föregående år (B) 103 675 42 929 25 543

Nettoomsättningstillväxt (%) (A)/(B)-1 145% 142% 68%
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Nettoomsättningstillväxt Nettoomsättningen för den aktuella 
perioden i förhållande till 
nettoomsättningen för jämförelseperioden 

Syftar till att visa 
nettoomsättningens utveckling 

Bruttoresultat Nettoomsättningen minskat med 
kostnaden för råvaror och förnödenheter 

Används för att mäta 
produktlönsamheten 

Bruttomarginal Bruttoresultat i relation till 
nettoomsättningen 

Används för att mäta 
produktlönsamheten 

EBITDA Rörelseresultatet enligt resultaträkningen, 
före av- och nedskrivningar av 
immateriella och materiella tillgångar 

Mått på rörelsens underliggande 
intjäningsförmåga  

Justerad EBITDA EBITDA före jämförelsestörande poster Mått på rörelsens underliggande 
intjäningsförmåga som underlättar 
jämförelse mellan perioder 

EBITDA-marginal EBITDA i relation till nettoomsättningen Mått på rörelsens underliggande 
intjäningsförmåga  

Justerad EBITDA-marginal Justerad EBITDA i relation till 
nettoomsättningen 

Mått på rörelsens underliggande 
intjäningsförmåga som underlättar 
jämförelse mellan perioderna 

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) är ett mått på 
företagets resultat före skatt och 
finansiella poster 

Mått som visar på lönsamheten 
genererad från rörelsen 

Justerat rörelseresultat 
(Justerad EBIT) 

Rörelseresultat före jämförelsestörande 
poster 

Mått som visar på lönsamheten 
genererad från rörelsen och som 
underlättar jämförelse mellan 
perioderna 

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelsens 
nettoomsättning 

Syftar på att visa verksamhetens 
operativa lönsamhet 

Justerad rörelsemarginal Justerat rörelseresultat i relation till 
nettoomsättningen 

Syftar på att visa verksamhetens 
operativa lönsamhet och 
underlättar jämförelse mellan 
perioderna 
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Anders Dahl (född 1957)  

Styrelseordförande 

Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik, 
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm. 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Klimatet 
Invest Nordic AB (publ). Styrelseledamot i 
Värmevärden AB, Adven OY samt Sonnedix Ltd. 

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot och VD för 
Termino C 3139 AB. Styrelseledamot i One Nordic 
Holding AB, EWPG Holding AB, och HEXICON AB.  

 

 

Britt Hansson (född 1966) 

Styrelseledamot 

Utbildning: Civilekonomexamen, Örebro universitet. 
Ledarskapsutbildning Ashridge Business School samt 
Harvard Business School, USA. 

Pågående uppdrag: VD och koncernchef OK 
ekonomisk förening. Styrelseledamot i KF, OKQ8, 
OKQ8 Bank, Fremia samt Folksam Liv. 
Styrelseordförande i Revisions- och 
complianceutskottet för Folksam Liv.  

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Arithma Shared 
Service, Petrolia samt Apotek, Produktion och 
Laboratorier. 

 

Boel Rydenå-Swartling (född 1970) 

Styrelseledamot 

Utbildning: Masterexamen i International Ekonomi, 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 
Psykologstudier, Stockholms universitet. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mine Storage 
AB, Propel Capital IV AB. Initiativtagare och 
projektledare för Sweden Sustaintech Venture Day. 

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i WINOVATIONS 
AB och DNA Support AB. Styrelsesuppleant i 
Ekoligens AB. 

 

Anders Järvelä (född 1966) 

Styrelseledamot 

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Executive 
MBA, Mgruppen. 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i 
Energiservice Skellefteå Aktiebolag, Skellefteå Kraft 
Fastighetsutveckling AB. Styrelseledamot i 
Mellansvensk Kraftgrupp Aktiebolag, Norrlands 
Etanolkraft AB.  

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i BlaikenVind 
Aktiebolag, Northvolt Ett Fastighetsförvaltning AB. 
Styrelseledamot i Vattenkraftens Miljöfond Sverige 
AB, Skellefteå Kraft Energihandel Aktiebolag.  
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Mona Abbasi (född 1973) 

Styrelseledamot 

Utbildning: Kulturgeografi, Stockholms universitet. 
Ledarskap, Handelshögskolan, Stockholm. Digital 
strategi, Harvard Business School, USA. 

Pågående uppdrag: Chief Experience Officer för 
Polestar Performance AB. Kommittéledamot i Jonas & 
Christina af Jochnick Foundation.  

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Oriflame Holding 
AG. SVP Brand, Marketing & Corporate 
Communication på Husqvarna AB. VP Consumer 
Experience & Brand på Electrolux AB. 

 

 

Håkan Valberg (född 1963) 

Styrelseledamot 

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Linköpings 
universitet. Styrelseutbildning hos 
PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Q-MATIC Group 
AB, Vinvest AB, Extenda Retail Holding 1 AB. 

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande och VD för 
Abalon Aktiebolag, Extenda Retail AB. 
Styrelseordförande i Express Retail Sverige AB.
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Anders Bergtoft (född 1964) 
 

Chief Executive Officer 

 

Jenny Jerselius (född 1974) 

Chief Marketing Officer 
 

 

Jonas Åkesson (född 1967) 

Chief Operational Officer 

 

 

Sandra Nistell (född 1977) 

Chief HR Officer 

  

Kristina Elfström Mackintosh 
(född 1964) 

Chief Financial Officer 

 

Fredrik Jonsson (född 1973)  

Chief Product Officer & Grundare 

 

Ingrid Nordmark (född 1960) 

Chief Technical Officer 

 

Olof Tholander (född 1967) 
 

Chief Corporate Officer 

 

Joke van der Eerden (född 1974) 

Chief Commercial Officer 
 

 

Henrik Nordström (född 1962) 

Chief Service Officer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge Amps är en ledande svensk leverantör av innovativa och hållbara laddningslösningar för 
elbilar. Bolaget utvecklar smarta och användarvänliga laddningsprodukter med snygg design, för 
användning av hushåll, företag och på publika platser. Charge Amps grundades 2012 i Stockholm 
och expanderar snabbt i Sverige och internationellt. Bolaget har i dagsläget över 120 
medarbetare, verksamhet i sju länder samt försäljning i över 15 länder.  
 
För mer information, se www.chargeamps.com 

http://www.chargeamps.com/
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