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VERKSAMHETSÅRET 2020VERKSAMHETSÅRET 2020

Försäljning B2B

Försäljning Regioner Försäljning Övrigt

Försäljning e-handel

Ekonomisk översikt 

Tkr 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 278 189 18 498 13 266 13 050 9 661

Rörelseresultat före avskrivningar 152 284 -14 305 -10 698 -5 403 1 747

Rörelseresultat 139 366 -19 031 -14 924 -7 877 587

Resultat före skatt 111 821 -19 323 -15 312 -8 168 368
Balansomslutning 279 953 32 563 49 679 28 209 18 951

Försäljningsutveckling per kundkategori 2020Försäljningsutveckling per kundkategori 2020
Bolaget fokuserar på försäljning direkt till konsument via bolagets egen e-handel samt till strategiska partners såsom apotek och vårdgivare (B2B). 

Dynamic Code AB (556601-4683)

Fjärde kvartalet 2020 (2019)
• Omsättningen uppgick till 188,5 Mkr (5,3 Mkr), varav 
omsättningen i kärnaffären uppgick till 11,8 Mkr (5,0 Mkr) och 
affären till Folkhälsomyndigheten uppgick till 176,7 Mkr (0 Mkr)  
• Rörelseresultatet ökade till 126,6 Mkr (-5,4 Mkr)
•	Periodens	kassaflöde	uppgick	till	18,5	Mkr	(-2,4	Mkr)

Helåret 2020 (2019)
• Omsättningen uppgick till 278,2 Mkr (18,5 Mkr), varav 
omsättningen i kärnaffären uppgick till 31,5 Mkr (18,5 Mkr) och 
affären till Folkhälsomyndigheten uppgick till 246,7 Mkr (0 Mkr)  
• Periodens rörelseresultat uppgick till 139,4 Mkr (-19,0 Mkr)
•	Periodens	kassaflöde	uppgick	till	70,1	Mkr	(-17,1	Mkr)



4

VD HAR ORDETVD HAR ORDET
2020 var ett omvälvande år för oss alla. För Dynamic Code var det ett 
mycket	intensivt	men	samtidigt	framgångsrikt	år	då	vi	fick	möjligheten	
att visa att vårt koncept höll i stor skala – samtidigt som digitaliseringen 
av vården tog snabba kliv framåt. Det var också ett år då våra anställda 
fick	jobba	extremt	hårt	och	agera	och	leverera	i	en	väldigt	hög	takt	för	
att vi skulle kunna möta det behov av testning som eskalerade under 
andra halvåret. Utan deras fantastiska insatser hade vi aldrig lyckats!
 
Egenutvecklat Covid-19 test för Folkhälsomyndigheten
Tidigt 2020, när pandemin var ett faktum, satte Dynamic Code alla till-
gängliga resurser på att ta fram ett Covid-19 PCR test. Testet blev färdigt 
i maj och i juni tecknades ett avtal med Folkhälsomyndigheten för att 
leverera tester och analyser inom ramen för den nationella testningen. 
Initialt låg volymerna på 5 000 analyser i veckan, men ökade stadigt 
för	att	explodera	i	september,	några	veckor	efter	skolstarten.	Parallellt	
byggde Dynamic Code successivt ut sin labbkapacitet för att hantera den 
ökade	efterfrågan.	I	november	och	december	gick	bolaget	på	maxkapaci-
tet för Covid-19, vilket då låg på 35 000 analyser i veckan. Ytterligare ny 
labbyta och kapacitet stod färdigt sent i december för att kunna leverera 
50 000 analyser i veckan till några av Sveriges regioner genom ramavtal 
med Folkhälsomyndighet, samt ytterligare volymer direkt till konsument 
och våra digitala vårdgivarpartner.
 
Vi	benämner	2020	det	år	då	vi	fick	möjlighet	till	ett	”proof	of	concept”	av	
våra produkter och vårt koncept. I och med behovet av storskalig testning 
kunde Dynamic Code visa på kompetensen att snabbt ta fram ett egen-
designat test för Covid-19, förmågan att möta de strikta kvalitetskrav 
som ställs, kunskapen att snabbt skala upp processer och struktur för 
att möta större volymer samt kapacitet att leverera konsekvent under 
högt tryck och över tid. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och 
hur vi tydligt kan skapa värde för individen, vården och hela samhället 
genom vårt effektiva testkoncept. Den erfarenhet vi fått med test för 
Covid-19	vill	vi	applicera	på	andra	hälsorelaterade	frågor	-	både	i	befint-
liga produkter och nya.
 
Ökad efterfrågan i spåren av den ökade digitaliseringen av vården
Pandemin har haft många effekter på samhällets utveckling, varav en 
är den accelererade digitaliseringen av vården. Den här trenden är gynn-
sam för Dynamic Codes koncept då tester är ett viktigt komplement till 
digitala vårdbesök. Det befästs tydligt av våra samarbeten med digitala 
vårdgivare som utvecklats positivt under året. Med Dynamic Codes tester 
kan en patient uppleva en helt digital resa för diagnos och behandling. 
Vi	pratar	ofta	om	vikten	av	att	“testa	först”	innan	besök	hos	vården.	Med	
rätt diagnos går det snabbare att få rätt vård.
 
Dynamic Code vänder sig inte bara till vårdgivare utan även direkt 
till konsument, till apotek och företagshälsovård. Under året har vår e- 
handel	vuxit	med	över	200%,	vilket	visar	på	en	vilja	hos	konsumenten	
att ta kontroll över sin egen hälsa och agera snabbt på symptom för 

möjlighet till säker diagnos. Oavsett hur man som individ eller patient 
kommer i kontakt med Dynamic Codes tester så avslutas kundresan 
alltid med möjlighet till kontakt med digital vårdgivare, vilket gör det till 
en väldigt effektiv vårdkedja utan onödiga fysiska interaktioner.
 
En produktportfölj under ständig utveckling
2020 blev ett år där majoriteten av resurserna slukades av Covid-19. 
Samtidigt lanserades, utöver Covid-19 PCR, även 6 andra test: Covid-19 
antikroppstest,	halsfluss	(strep-A),	SKIN	samt	tre	olika	test	för	Celiaki,	
eller glutenintolerans.
 
2021
När vi blickar framåt så ser vi att Covid-19 relaterade test kommer att 
vara en viktig del av vår affär även under 2021, men det kommer att avta 
i takt med pandemin. Intäkterna från avtalet med FoHM kan komma att 
försvinna helt eller delvis under andra halvåret, beroende på i vilken takt 
vaccinationerna genomförs och smittspridningen minskar. Efter att den 
storskaliga	provtagningen	minskat	tror	vi	att	det	kommer	finnas	en	efter-
frågan på PCR-test för reseintyg samt Covid-19 antikroppstest för att ge 
en	förståelse	för	immunitet.	Flera	av	våra	andra	kategorier	av	tester	växer	
också bra såsom könssjukdomar, hud- och nagelsvamp och kvinnohälsa. 
Detta sker i takt med att konsumenter hittar till vår e-handel och att vi 
bygger	fler	och	djupare	partnerskap	med	apotek	och	digitala	vårdgivare.	I	
övrigt	har	vi	ett	antal	spännande	tester	i	vår	roadmap,	t.ex.	för	HPV,	som	
väntar på att vi kan frigöra resurser för att avsluta utvecklingsfasen och 
lansera dem. Vi planerar också att ta klivet ut i Europa under året. Vi ser 
att efterfrågan och intresset för våra produkter är stort och vi har redan 
det regulatoriska på plats för verksamhet inom EU. I fokus ligger länder 
som kommit långt inom digitaliseringen av vården och där vi kan posi-
tionera	våra	produkter	inom	den	utvecklingen.	För	att	utvecklas	och	växa	
i	den	takt	vi	vill	kommer	vi	även	att	stärka	upp	organisationen	med	fler	
kollegor och nya kompetenser. Vi kommer också att initiera en sökning 
efter nya lokaler i Linköping för att rymma den nuvarande storleken på 
verksamheten	samt	ha	rum	att	växa.	
 
Vi ser med stor tillförsikt på framtiden och ser fram emot att fortsätta 
vår resa att effektivisera vården och ge individen större kontroll över 
sin egen hälsa.

Louise Nylén,
VD
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet: Väsentliga händelser under fjärde kvartalet: 
Ny VD
I	november	klev	Dynamic	Codes	grundare,	Anne	Kihlgren,	ned	från	VD-rollen	för	att	istället	fokusera	på	bolagets	affärs-	och	strategiutveckling.	
VD-rollen	togs	över	av	Louise	Nylén	som	har	lång	erfarenhet	från	internationella	tillväxtbolag,	senast	som	marknadschef	på	Trustly	och	innan	
dess vice VD och marknadschef på LeoVegas.

Ramavtal med Folkhälsomyndigheten
Efter en offentlig upphandling slöts ett ramavtal med Folkhälsomyndigheten för testning av Covid-19 under 2021 med möjlighet till förlängning 
under 2022. Dynamic Code har reserverat en kapacitet på 50 000 tester per vecka för Sveriges regioner.

Utmärkelse ”Årets kvinnliga grundare”
Bolagets	grundare	Anne	Kihlgren	korades	i	december	till	Årets	kvinnliga	grundare	på	Di	Digitals	event	Female	Founders.

Finansiell rådgivare
I	december	anlitades	Carnegie	som	finansiell	rådgivare	till	bolaget.

Väsentliga händelser under året:Väsentliga händelser under året:
Covid-19 PCR test
Utveckling och lansering av Covid-19 PCR test. I maj lanserade Dynamic Code ett egenutvecklat PCR test för Covid-19 som idag erbjuds direkt 
till konsument, via digitala vårdgivare och till ett antal av Sveriges regioner under ett ramavtal med Folkhälsomyndigheten.
 
Pris för årets tillväxtbolag
I	den	nordiska	entreprenörstävlingen	Techarenan	Challenge	2020	vann	Dynamic	Code	kategorin	Årets	tillväxtbolag	2020	med	motiveringen:	
“Det här bolaget är med och driver en stor förändring i hur man löser en mycket viktig pusselbit inom vården – diagnostik på distans. Bolaget 
har utvecklat en unik teknisk plattform och har under den senaste tiden fått sitt stora genombrott. Juryn bedömer att detta är ett bolag som 
kommer	att	ha	en	exponentiell	tillväxt	i	framtiden”.

Utbyggnad av labb
Labbet har successivt byggts ut under året för att möta det eskalerande behovet av Covid-19 testning. Sedan slutet på 2020 har Dynamic 
Code en kapacitet på 70 000 Covid-19 tester i veckan. I samband med detta har maskinparken för PCR uppgraderats samt resan mot ökad 
automation påbörjats.

Extra bolagsstämma och nyemission 
På	en	extra	bolagsstämma	den	2	februari	2020	beslutas	om	en	riktad	nyemission.	Emissionen	avslutades	framgångsrikt	under	februari	och	
april varvid bolaget tillfördes 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ny styrelseordförande och styrelse
På	årsstämman	i	juni	utsågs	Carl	Johan	Grandinson	till	ny	styrelseordförande.	Carl	Johan	ersatte	Lars	Karlsson.	Ledamöterna	Helena	Westin	
och	Björn	Nordenvall	lämnade	styrelsen	och	Kim	Persson	valdes	till	ny	ledamot.
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ÖVRIG INFORMATION ÖVRIG INFORMATION 
AnställdaAnställda
Medelantalet anställda under perioden januari – december 2020 
uppgick till 35 (22), ingen hänsyn tagen till timanställda.

AktieägarinformationAktieägarinformation
De fem största ägarna per 2020-12-31:

Ägare Antal Procent

DC	Partners	Sweden	AB 1 367 464 (17,8%)

Backing	Minds	Invest	AB 1 141 000 (14,8%)

Anne	Kihlgren 1 118 422 (14,5%)

P.A.L.M.	Venture	Capital	AB 385 352 (5,0%)

Rothesay Limited 343 423 (4,5%)

Summa 5 största ägarna 4 355 661 (56,6%)

Antal	aktier	I	bolaget	uppgick	per	2020-12-31	till	7	700	296	stycken	
fördelat på 3 975 237 stamaktier och 3 725 039 preferensaktier. 

Incitamentsprogram  Incitamentsprogram  
Bolaget har ett incitamentsprogram som beslutades av styrel-
sen i juni 2020 med stöd av ett bemyndigande från årsstämman 
2019. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom ramen 
för programmet uppgår utspädningseffekten till cirka 8 procent. 
Teckningsoptionsinnehavare äger rätt att teckna aktier från 1 april 
2024	till	och	med	30	juni	2024.	Lösenpriset	uppgår	till	SEK	50,55.
    

Kommande Kommande 
rapporteringstillfällenrapporteringstillfällen
Delårsrapport jan-mars: 26 maj
Delårsrapport mars-juni: 1 sept 
Delårsrapport juli-sept: 24 nov

Väsentliga händelser efter periodens utgång: Väsentliga händelser efter periodens utgång: 
Nya roller i ledningsgruppen
Under	Q1	har	förstärkning	skett	av	ledningsgruppen	med	rekrytering	av	Chief	Commercial	Officer,	Jim	Rosengren,	senast	på	Happy	Socks	
och	Chief	Financial	Officer,	Johan	Mark,	senast	på	Houdini.	Malin	Pettersen	och	Henrik	Kennås	har	valt	att	lämnat	bolaget.

Valberedning utsedd
En	valberedning	är	utsedd.	Valberedningen	består	av	representanter	för	de	tre	huvudägarna:	Anne	Kihlgren	(Grundare),	Sara	Wimmercrantz	
(Backing	Minds),	Mats	Anderson	(DC	Partners	Sweden	AB)	samt	styrelsens	ordförande	Carl	Johan	Grandinson.

Försäljningsutveckling januari 2021
Januaris omsättning har påverkats både av helgdagar under månaden samt att behovet av testning för Covid-19 har minskat markant under 
perioden. Nivån på testning följer pandemins utveckling i samhället. Omsättningen från avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till  
30,1	Mkr	vilket	är	mer	än	en	halvering	av	nivåerna	vi	såg	under	fjärde	kvartalet	2020.	Kärnaffärens	omsättning	uppgick	till	3,3	Mkr	(1,5	Mkr).	
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KOMMENTARER TILL  KOMMENTARER TILL  
DEN FINANSIELLA  DEN FINANSIELLA  
INFORMATIONENINFORMATIONEN
IntäkterIntäkter
Under året steg nettoomsättningen till 278,2 Mkr (18,5 Mkr). 
Intäkterna är drivna av affären med Folkhälsomyndigheten, som stod 
för 246,6 Mkr av den totala nettoomsättningen. Den övriga affären, 
till strategiska partners såsom digitala vårdgivare och apotek samt 
direkt till konsument genom Dynamic Codes e-handel hade också 
en	positiv	utveckling	med	70%	tillväxt,	från	18,5	Mkr	till	31,5	Mkr.

KostnaderKostnader
Rörelsekostnaderna	exklusive	avskrivningar	för	2020	uppgick	till	
134,7	Mkr	(40,8	Mkr).	Det	är	en	ökning	med	230	%	jämfört	med	2019.	
Personalkostnaderna	ökade	med	85%	till	34,7	Mkr	(18,8	Mkr)	och	
Övriga	externa	kostnader	ökade	med	97%	till	30,2	Mkr	(15,3	Mkr).		
Ökningen av kostnaderna har påverkats kraftigt av åtgärder 
för att klara leveranserna av Covid-analyser till regioner/
Folkhälsomyndigheten men en ökning ligger även planerad i bolagets 
offensiva strategi. Bolaget har ökat resurserna inom marknad och 
sälj, utveckling och produktion och genomfört stora investeringar i 
bolagets produktportfölj och infrastruktur. 

För	 att	 öka	 tillväxten	 avser	 bolaget	 fortsätta	 satsningen	 med	
investeringar i produktutveckling samt marknadsföring och 
försäljning. För att kunna möta den ökande försäljningen med 
bibehållen kvalitet kommer satsningen på produktion följa 
försäljningsutvecklingen.

ResultatResultat
Rörelseresultatet uppgick för helåret 2020 till 139,4 Mkr (-19,0 Mkr).
Resultatet har en signifikant positiv påverkan av affären med 
Folkhälsomyndigheten.	Avtalet	med	FoHM	löper	under	2021	med	
möjlighet till ett års förlängning och är kopplat till det nationella 
behovet av testning för Covid-19 och den positiva påverkan på 
resultatet är därmed inte långsiktig. Bolagets strategi med fokus 
att	växa	kommer	fortsätta	och	kostnaderna	för	bl	a	personal	och	
marknadsföring förväntas öka. 

Investeringar och  Investeringar och  
avskrivningaravskrivningar
Investeringarna under 2020 uppgick till 20,5 Mkr (13,1 Mkr). 
Investeringarna härrör huvudsakligen från utveckling av produkter 
och	infrastruktur.	Avskrivningar	uppgick	till	7,2	Mkr	(4,0	Mkr)	och	
nedskrivning av aktiverade utgifter till 5,7 Mkr (0,8 Mkr).

Kassaflöde och  Kassaflöde och  
finansiell ställningfinansiell ställning
Periodens	kassaflöde	uppgick	till	70,1	Mkr.	Likvida	medel	uppgick	
vid årets slut till 70,3 Mkr. Utöver detta har bolaget en checkkredit 
på 2,4 Mkr tillgänglig. Per 31 december 2020 uppgick kundfordringar 
mot Folkhälsomyndigheten till 80,4 Mkr. Betalning för motsvarande 
belopp har erhållits under januari 2021 och kommer således påverka 
2021	års	kassaflöde	positivt.	Bolagets	soliditet	uppgick	per	2020-
12-31	till	68%	(43%).

Risker och Risker och 
osäkerhetsfaktorerosäkerhetsfaktorer
Denna	 finansiella	 rapport	 innehåller	 uttalanden	 som	 är	 framåt-
blickande. Faktiska framtida resultat kan skilja sig väsentligtfrån 
dessa uttalanden. Faktorer som kan påverka bolagets resultat utgörs 
av bland annat marknadsutvecklingen, konkurrentsituationen, 
effekten av olika makroekonomiska omständigheter, teknisk 
utveckling,	valutakurs-	och	räntefluktuationer	samt	politiska	risker.	

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Linköping 2021-02-23
Dynamic	Code	AB
Styrelsen

Adress	och	postadress
Dynamic	Code	AB,	Fridtunagatan	24,	582	13	Linköping

Föregående år redovisas inom parentes.
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FINANSIELL INFORMATIONFINANSIELL INFORMATION

Resultaträkning

Belopp i Tkr
okt - dec

2020
okt - dec

2019
jan - dec

2020
jan - dec

2019

Nettoomsättning 188 499 5 312 278 189 18 498

Aktiverat	arbete	för	egen	räkning 8 630 6 113 8 630 7 777

Övriga rörelseintäkter 19 250 154 250

197 148 11 674 286 973 26 526

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -34 190 -2 932 -69 835 -6 780

Övriga	externa	kostnader -15 323 -5 833 -30 155 -15 270

Personalkostnader -11 815 -6 131 -34 675 -18 762

Av/nedskrivningar	av	materiella	och	immateriella	anläggningstillgångar -9 220 -2 165 -12 918 -4 726

Övriga rörelsekostnader 11 -2 -24 -19

Rörelseresultat 126 610 -5 388 139 366 -19 031

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 -27 0 -27

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 -1 -15 -0,5

Räntekostnader och liknande resultatposter -42 -60 -386 -265

Resultat efter finansiella poster 126 568 -5 476 138 965 -19 323

Bokslutsdispositioner -27 144 – -27 144 –

Resultat före skatt 99 424 -5 476 111 821 -19 323

Periodens skatt -13 966 – -13 966 –

Periodens resultat 85 457 -5 476 97 854 -19 323
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Balansräkning

Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 16 380 17 306

Balanserade utgifter för datorprogram 11 211 5 427

Varumärken 122 175

27 713 22 908

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 552 1 731

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran – 803

0 803

Summa anläggningstillgångar 32 265 25 442

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 9 444 2 395

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 164 073 1 686

Aktuell	skattefordran – 457

Övriga fordringar 644 888

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 220 1 510 

167 937 4 541

Kassa och bank 70 308 185

Summa omsättningstillgångar 247 688 7 121

Summa tillgångar 279 953 32 563
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Balansräkning

Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 770 592

Reservfond 175 175 

Fond för utvecklingsutgifter 16 380 13 581

17 325 14 348 

Fritt eget kapital

Överkursfond 113 914 59 040

Balanserad vinst eller förlust -60 035 -40 225

Arets	resultat 97 854 -19 323

151 734 -508

Summa eget kapital 169 059 13 841

Obeskattade reserver 27 144 –

Långfristiga skulder  

Övriga skulder till kreditinstitut 0 2 690

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 523 2 021

Checkräkningskredit – 121 

Leverantörsskulder 44 899 8 838

Övriga kortfristiga skulder 25 737 755 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 590 4 299

83 750 16 033 

Summa eget kapital och skulder 279 953 32 563 
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Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr
okt - dec

2020
okt - dec

2019
jan - dec

2020
jan - dec

2019

Den löpande verksamheten

Resultat	efter	finansiella	poster 126 568 -5 476 138 965 -19 323

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 9 220 2193 12 918 4 758

Betald skatt -105 -83 -261 -196

135 683 -3 366 151 622 -14 761

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -2 060 74 -7 048 102

Rörelsefordringar -139 930 1950 -163 851 8 511

Rörelseskulder 37 130 6 565 54 889 4 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 823 5 223 35 612 -2 044

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar -10 962 -6 895 -16 934 -11 694

Förvärv av materiella tillgångar -1 529 -364 -3 609 -1 419

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 491 -7 259 -20 543 -13 113

Finansieringsverksamheten

Nyemission – – 55 052 –

Optionspremier 735 – 2 312 –

Förändring checkräkningskredit – 121 -121 121

Upptagna lån – – 5000 –

Amortering	av	låneskulder -526 -526 -7 188 -2 021

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 209 -405 55 055 -1 900

Periodens kassaflöde 18 541 -2 441 70 124 -17 057

Likvida medel vid periodens början 51 719 2626 185 17 242

Livida medel vid periodens slut 70 308 185 70 308 185

18 589 -2 441 70 124 -17 057
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Dynamic Code erbjuder smarta diagnos- och hälsotestlösningar, ofta baserade på DNA-teknik, både till vården och 
direkt till konsument. Våra självprovtagningskit beställs enkelt online och kan utföras vart du än befinner dig. Proven 

analyseras i vårt labb och provsvaren hämtas via en kod på webben inom några dagar, säkert och helt anonymt. 
Vi erbjuder dessutom efterföljande vård och behandling via digitala vårdgivare. Smidigare än så blir det inte.

Dynamic Code AB 

Fridtunagatan 24, 582 13 Linköping | +46 13-465 53 23  | support@dynamiccode.com | www.dynamiccode.com


