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VERKSAMHETSÅRET 2019 VERKSAMHETSÅRET 2019 

  → Nettoomsättningen uppgick till 18 498 Tkr (2018: 13 266 Tkr)

  → Bolagets resultat före skatt uppgick till -19 323 Tkr  
   (2018: -15 312 Tkr)

Ekonomisk översikt (TSKEK)

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 18 498 13 266 13 050 9 661 9 362

EBITDA -14 305 -10 698 -5 403 1 747 1 072

Resultat före skatt -19 323 -15 312 -8 168 368 -326

Balansomslutning 32 563 49 679 28 209 18 951 13 832
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VD HAR ORDETVD HAR ORDET
Dynamic Code har en egenutvecklad logistik- och kommunikations-
plattform som effektiviserar vårdkedjan och tar hälsa, diagnos och 
behandling närmare konsumenten. 

Denna plattform fyller vi med egenutvecklade DNA-baserade 
hälsotest, framförallt för diagnos och livsstil. Exempel är självtester 
för en rad olika sjukdomar såsom infektioner och könssjukdomar men 
även intoleranser samt tester för kost och livsstil.  

Konsumentens testsvar knyts säkert ihop med vårdgivare, apo-
tek och efterbehandling via vår helägda tekniska plattform. Resultatet 
är att konsumenten (patienten) får svar snabbare, säkrare och enklare 
och att vårdgivare kan ställa diagnos utan att patienten behöver lämna 
hemmet. Dynamic Code är unika i att äga hela kedjan, från tester till 
teknik, analys, logistik och kommunikation.

Ett fokusområde är diagnostik inom primärvården såsom 
övreluftvägsinfektion, halsfluss, urinvägsinfektion och könssjukdomar. 
Med vårt diagnostikkoncept kan distansvård ersätta stora delar av de 
uppskattningsvis 40 miljoner fysiska besök som sker i primärvården 
varje år. För Dynamic Code är också kvinnohälsa ett av våra mest 
prioriterade områden, ett område som inte prioriteras tillräckligt inom 
den vanliga hälso- och sjukvården. 

För att få sjukvården att upptäcka alla våra test och testkoncept 
har vi under året etablerat ett medicinskt vetenskapligt råd. Arbetet 
i rådet säkerställer att vi på ett bra sätt informerar våra partners om 
hur våra ”diagnoskoncept” kommer till nytta och förbättrar vård- 
givningen.  Ett annat syfte med rådet och övriga medicinska speci-
alister, som vi samarbetar med, är att stödja vår produktutveckling 
som vi fortsätter att intensifiera inom primärvård, kvinnohälsa och 
framförallt förebyggande hälsa.

Bolagets försäljning utvecklades positivt under 2019, i synnerhet 
under andra halvåret då tillväxten uppgick till 112 procent. Majoriteten 
av tillväxten kom från B2B-försäljning, framförallt till vårdgivare som 
för helåret ökade med 737 procent samt via apotek och andra åter-
försäljare som ökade med 60 procent.  Under 2019 inledde Dynamic 
Code samarbete med vårdgivare i Norge.

Vi har även utfört en lyckad nyemission på 60 miljoner (klar febru-
ari -20) för att främst kunna öka våra sälj- och marknadsaktiviteter.

Under slutet av 2019 drog ett orosmoln in över oss alla då 
Corona/covid-19 började göra sitt intåg och blev den pandemi vi nu 
befinner oss mitt i. Detta är förödande för många, både människor 
och företag, som nu drabbas oerhört hårt. Vi hoppas innerligen, för 
oss alla, att vi snarast ska kunna komma tillbaka till mer normala 
förhållanden. 

Samtidigt har situationen satt fokus på hur en stor del av hälso- och 
sjukvården i framtiden kan utformas baserat på distansvård och på ett 
ökat konsument-/patient-engagemang.  En utveckling helt i linje med 
Dynamic Codes helhetskoncept och det synsätt som vi länge har job-
bat hårt med att etablera i både den privata och i den offentliga vården. 

Det blev därför naturligt för oss att börja utveckla ett test-
koncept för covid-19. Vi räknar med att i maj 2020 kunna erbjuda 
konceptet med vår normala helhetslösning, som är standard idag 
för alla våra test. Innan vi lanserar testet kommer vi att ta hän-
syn till om det är personal i vissa yrkesgrupper såsom sjukvård, 
äldrevård m m, som ska erbjudas möjligheten först, i linje med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dynamic Code är officiell 
partner till Folkhälsomyndigheten i arbetet med att öka tillgänglighe-
ten av laboratorietester för att påvisa covid-19.

Samtidigt arbetar vi med våra övriga fokusområden och fram-
förallt där vi märker undanträngningseffekter i den offentliga vården 
på grund av covid-19. Ett exempel är HPV, det vill säga förstadium 
till livmoderhalscancer.

Under 2020 räknar vi också med att fullt ut lansera vår e-handel 
i flera europeiska länder. Först ut verkar bli Tyskland och Frankrike. 
På tur därefter blir sannolikt Storbritannien och Polen. 

För att möta detta i vår produktion investerar vi i en utökad auto-
mation på våra laboratorier, både för att öka kapacitet och förbättra 
arbetsvillkor, men framför allt för att höja vår kvalitet och säkerhet 
ytterligare. 

Ja sammantaget, så är det drygt 30 entusiastiska medarbetare 
som uträttar ”små underverk” varje dag på jobbet och det är vad som 
krävs för att hjälpa till att motverka spridningen av covid-19 och ta 
hand om alla revolutionära utmaningar i denna föränderliga tid.

Anne Kihlgren,
vd och grundare
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Dynamic Code AB, 556601-
4683, med säte i Linköping får härmed avge årsredovisning för 2019.
 

Allmänt om  Allmänt om  
verksamhetenverksamheten
Dynamic Code är HealthTech-bolaget som revolutionerar vårdens sätt 
att ställa diagnoser. Med en egenutvecklad logistik- och kommuni-
kationsplattform erbjuder vi diagnos- och hälsotestlösningar, ofta 
baserade på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument.

Dynamic Code erbjuder tester för könssjukdomar, infektioner, 
mage och tarm, inom området kvinnohälsa och familj och släktskap. 
Men också motiverande hälsotester inom området livsstil. Våra diag-
nostiska test upptäcker främst bakterier, virus och svampar som orsa-
kar infektioner. 

Med vår Healthtech-lösning erbjuder vi fullservice inom diag-
nostik till vårdgivare och direkt till konsument. Det är konsumenten 
själv som tar testet och skickar det för analys i vårt kvalitetssäk-
rade laboratorium. I vår lösning får konsumenten direkt diagnos och 
behandling av vårdgivare baserat på sitt testsvar. Allt på distans och 
utan att konsumenten behöver lämna hemmet.

Dynamic Code äger hela värdekedjan, från utveckling och design 
av DNA-metodiken, självprovtagningskit och laboratorieanalys till dist-
ribution av testsvar – allt i en skalbar teknologi.

Väsentliga händelser  Väsentliga händelser  
under räkenskapsåretunder räkenskapsåret
Under 2019 har arbetet med att stärka och utöka våra samarbeten 
med digitala vårdgivare, samtliga apotekskedjor och andra aktörer 
med fokus på hälsovård på distans.

Dynamic Code fortsätter att utveckla den egna e-handeln via 
dynamiccode.com och en helt ny hemsida har lanserats. Med en upp-
daterad e-handelsplattform har bolaget nu en grund för den interna-
tionella expansion som inletts under året.

Under året har vi lanserat nya test, bl a test för urinvägsinfektion 
för kvinnor. Arbetet med fler test inom vårt fokusområde Primärvård 
har påbörjats och lansering av nya test har redan skett i början av 
2020, t ex testet för halsfluss. 

Försäljningen ökade med 47% under 2019 jämfört med 2018 och 
med hela 737% till vårdgivare. Årets offensiva satsning på marknad 
och försäljning med flera rekryteringar av kundansvariga säljare och 

nya medarbetare inom kommunikation och e-handel, fick full effekt 
framför allt under andra halvåret med en försäljningsökning på 112% 
jämfört med andra halvåret 2018. 

Fokus 2020 kommer att vara fortsatt satsning på e-handeln med 
etablering på flera marknader. Vi kommer att fördjupa våra marknads-
samarbeten med både vårdgivare och apotekskedjor samt fortsätta 
att utveckla fler test i kompletta HealthTech-lösningar. 

Parallellt fortsätter vi arbetet med vår organisation för tillväxt och 
skalar upp vår kvalitetssäkrade produktion i den takt som krävs för att 
möta efterfrågan från marknaden. Under maj/juni 2019 flyttades verk-
samheten till nya lokaler, där stort fokus lades på laboratorieytorna 
för att säkerställa en hög kvalitet och säkerhet och för att kunna möta 
ökande volymer.

För att säkerställa fortsatt offensiv satsning beslutade styrelsen 
att bolaget skulle tillföras mer kapital från både befintliga aktieägare 
och nya investerare och arbetet med en nyemission inleddes under 
slutet av året. 

Dynamic Code skall fortsätta revolutionera vården och ge 
människor möjlighet att ta en större kontroll över sin hälsa och till 
ett ökat aktivt deltagande i vårdprocessen.
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Väsentliga händelser  Väsentliga händelser  
efter räkenskapsårets slutefter räkenskapsårets slut
Den emission som inleddes under slutet av 2019 avslutades fram-
gångsrikt under februari och april varvid bolaget tillfördes 60 miljo-
ner kronor. Ca 47,5 miljoner kom från befintliga och nya aktieägare 
i Dynamic Code AB och resterande 12,5 miljoner via investerare på 
handelsplatsen Pepins Market.

Påverkan från  Påverkan från  
Covid-19 pandeminCovid-19 pandemin
Redan under inledningen av Corona-pandemin kontaktade Dynamic 
Code Folkhälsomyndigheten för att erbjuda hjälp och Dynamic Code 
blev utnämnt till officiell partner till Folkhälsomyndigheten i kampen 
mot covid-19.

Sedan början av april har Dynamic Code avtal med Region 
Stockholm om samarbete vid testning av covid-19 genom självprov-
tagning för medarbetare inom vård och omsorg i Stockholms-regionen.

Det är ett samarbete mellan vårdgivare (Capio), laboratorium 
(SYNLAB Medilab) och Dynamic Code, där vi hanterar logistikflödet 
genom vår kommunikations- och logistikplattform och i nära sam-
arbete med Airmee. InfoSolutions, med remiss- och svarssystemet 
LabPortalen, är också en viktig del av samarbetet.

Från maj är Dynamic Codes egna laboratorium klart för analys av 
covid-19 test. Vår laboratorieanalys bygger på en helt egenutvecklad 
analysmetod och det samma gäller för självprovtagningskitet. Detta 
innebär att vårt covid-19 test och självprovtagningskit inte skapar 
några undanträngningseffekter i vården.

Dynamic Codes covid-19 test baseras på vårt normala 
HealthTech-koncept. 

AktieägarinformationAktieägarinformation
De fem största ägarna per 2019-12-31:

Antal aktier i bolaget uppgick per 2019-12-31 till 5 919 863 stycken 
fördelat på 3 975 237 stamaktier och 1 944 626 preferensaktier. 

Ägare Antal

Anne Kihlgren 1 103 585

Backing Minds Invest AB 1 051 915

DC Partners Sweden AB 999 449

Arnäs Förvaltning AB 576 188

P.A.L.M. Venture Capital AB 558 678

Summa 5 största ägarna 4 289 815  (72,5%)
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Förslag till disposition  Förslag till disposition  
av företagets vinst  av företagets vinst  
eller förlusteller förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor - 507 828, disponeras 
enligt följande:

Belopp i kr

Balanseras i ny räkning -507 828

Summa -507 828

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande noter

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning (Belopp i kkr)

2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning 18 498 13 266 13 050 9 661 9 362

Resultat efter finansiella poster -19 323 -15 312 -8 168 368 -326

Balansomslutning 32 563 49 679 28 209 18 951 13 832

Soliditet % 43 67 64 42 0

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital/ 

 ej reg aktiekapital
Balanserad fond för 
utvecklingsutgifter

Reservfond

Ingående balans 591 986 8 546 250 175 200

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 5 034 909

Vid årets utgång 591 986 13 581 159 175 200

Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat

Ingående balans 59 040 449 -19 878 130 -15 311 951

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter -5 034 909 –

Omföring enligt beslut på årsstämma -15 311 951 15 311 951

Årets resultat -19 323 287

Vid årets utgång 59 040 449 -40 224 990 -19 323 287
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KOMMENTARER TILL  KOMMENTARER TILL  
DEN FINANSIELLA  DEN FINANSIELLA  
INFORMATIONENINFORMATIONEN
IntäkterIntäkter
Under året steg nettoomsättningen med nästan 40% till 18,5 MSEK 
(13,3 MSEK). Den kundkategori som ökade mest var vårdgivare där 
det nya samarbetet med Kry hade stor effekt men även försäljningen 
via den egna e-handeln och till distributörer ökar. Bolaget har i tidigare 
rapporter uppgett försäljningssiffror där, utöver bokförda intäkter, 
ingår erhållna order.

KostnaderKostnader
Rörelsekostnaderna för 2019 uppgick till 45,5 MSEK (30,9 MSEK). Det 
är en ökning med 47% jämfört med 2018. Personalkostnaderna ökade 
med 26% till 18,8 MSEK (14,9 MSEK) och Övriga externa kostnader 
ökade med 113% till 15,3 MSEK (7,6 MSEK).  

Ökningen av kostnaderna ligger helt i linje med bolagets offen-
siva strategi. Bolaget har ökat resurserna inom marknad och sälj, 
utveckling och produktion och genomfört stora investeringar i bola-
gets produktportfölj och infrastruktur. Bl a har bolaget flyttat till nya 
och ändamålsenliga lokaler som möjliggör fortsatt expansion, det 
finns även möjlighet att utöka lokalerna när behov finns. 

För att öka tillväxttakten ytterligare avser bolaget fortsätta sats-
ningen med investeringar i produktutveckling samt marknadsföring 
och försäljning. För att kunna möta den ökande försäljningen med 
bibehållen kvalitet kommer investeringar i en ökad automatisering 
av produktionen att prioriteras under 2020.

ResultatResultat
EBITDA-resultatet uppgick för helåret 2019 till -14,3 MSEK (-10,7 
MSEK) och resultatet före skatt uppgick till -19,3 MSEK (-15,3 MSEK).

Bolagets strategi med fokus att öka försäljningsintäkterna kom-
mer fortsätta och EBITDA förväntas förbättras under 2020 trots att 
kostnaderna förväntas öka. 

Investeringar och  Investeringar och  
avskrivningaravskrivningar
Investeringarna under 2019 uppgick till 13,1 MSEK (3,9 MSEK). 
Investeringarna härrör i huvudsak från produktutveckling.

Avskrivningar uppgick till 3,9 MSEK (3,4 MSEK) och nedskrivning 
av aktiverade utgifter till 0,8 MSEK (0,8 MSEK).

Kassaflöde och  Kassaflöde och  
finansiell ställningfinansiell ställning
Periodens kassaflöde uppgick till -17,1 MSEK.

Likvida medel uppgick vid årets slut till 185 TSEK. Bolagets 
checkkredit uppgår till 2,4 MSEK.

Under årets sista kvartal genomfördes aktiviteter för att tillföra 
bolaget kapital genom en nyemission. Nyemissionen slutfördes fram-
gångsrikt under februari och april varvid bolaget tillfördes 60 MSEK 
före emissionskostnader. Under början av 2020 har bolaget upptagit 
ett brygglån på 5 MSEK som återbetalats i samband med att emis-
sionslikviden inbetalades till bolaget.

Bolagets soliditet uppgick per 2019-12-31 till 43% (67%).

Föregående år redovisas inom parentes.
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FINANSIELL INFORMATIONFINANSIELL INFORMATION
Resultaträkning (Belopp i kr)

2019-01-01– 
2019-12-31

2018-01-01–  
2018-12-31

Nettoomsättning 18 498 175 13 265 994

Aktiverat arbete för egen räkning 7 777 250 2 688 682

Övriga rörelseintäkter 250 135 6 397

26 525 560 15 961 073

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -6 780 055 -4 147 094

Övriga externa kostnader -15 269 889 -7 570 286

Personalkostnader -18 761 814 -14 928 587

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 725 870 -4 226 487

Övriga rörelsekostnader -18 915 -13 195

Rörelseresultat -19 030 983 -14 924 576

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag -26 592 –

Ränteintäkter och liknande resultatposter -849 -3 145

Räntekostnader och liknande resultatposter -264 863 -384 230

Resultat efter finansiella poster -19 323 287 -15 311 951

Resultat före skatt -19 323 287 -15 311 951

Årets resultat -19 323 287 -15 311 951
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Balansräkning (Belopp i kr)

2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 17 306 233 12 483 317

Balanserade utgifter för datorprogram 5 427 469 2 968 484

Varumärken 174 536 141 338

22 908 238 15 593 139

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 731 092 658 835

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag – 26 592

Uppskjuten skattefordran 802 962 802 962

802 962 829 554

Summa anläggningstillgångar 25 442 292 17 081 528

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 2 395 396 2497 414

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 685 688 1 287 253

Aktuell skattefordran 457 204 261 636

Övriga fordringar 888 086 10 678 366 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 509 926 630 384 

4 540 904 12 857 639

Kassa och bank 184 809 17 242 030

Summa omsättningstillgångar 7 121 109 32 597 083

Summa tillgångar 32 563 401 49 678 611
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Balansräkning (Belopp i kr)

2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 591 986 464 191

Nyemission under registrering – 127 796 

Reservfond 175 200 175 200 

Fond för utvecklingsutgifter 13 581 159 8 546 250

14 348 345 9 313 437 

Fritt eget kapital

Överkursfond 59 040 449 59 040 449 

Balanserad vinst eller förlust -40 224 990 -19 878 130

Arets resultat -19 323 287 -15 311 951

-507 828 23 850 368

Summa eget kapital 13 840 517 33 163 805

Långfristiga skulder  

Övriga skulder till kreditinstitut 2 689 671 4 710 732

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 021 064 2 021 064

Checkräkningskredit 120 726 –

Leverantörsskulder 8 837 539 5 502 255 

Övriga kortfristiga skulder 754 629 422 563 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 299 255 3 858 192 

16 033 213 11 804 074 

Summa eget kapital och skulder 32 563 401 49 678 611 
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Kassaflödesanalys (Belopp i TSEK)

2019-01-31–2019-12-31
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -19 318

Justeringar för poster 4 753

Betald skatt -196

-14 761

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 102

Rörelsefordringar 8 511

Rörelseskulder 4 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 044

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar -11 694

Förvärv av materiella tillgångar -1 419

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 113

Finansieringsverksamheten

Förändring checkräkningskredit 121

Upptagna lån

Amortering av låneskulder -2 021

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 900

Årets kassaflöde -17 057

Likvida medel vid årets början 17 242

Livida medel vid årets slut 185
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NOTERNOTER
Not 1 Redovisnings- Not 1 Redovisnings- 
principer principer 
Belopp i kkr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar 

Utgifter för forskning och utveckling

Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i 
syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt, 
redovisas som kostnad när de uppkommer. 

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodel-
len. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen 
redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar 
är uppfyllda:

•  Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anlägg-
ningstillgången så att den kan användas eller säljas.

•  Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstill-
gången och att använda eller sälja den.

•  Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången.

•  Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kom-
mer att generera framtida ekonomiska fördelar.

•  Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och 
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 
eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

•  De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggnings-
tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anlägg-
ningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter (t.ex. mate-
rial och löner). 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig 
del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer 
än ett obetydligt belopp räknas in i anskaffningsvärdet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.  

Immateriella anläggningstillgångar År

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5

Förvärvade immateriella tillgångar 

Varumärken 5

Dataprogram 5

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig 
del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer 
än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet. 

Tillkommande utgifter 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet.



17

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod 
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgång-
ens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År

Inventarier, verktyg och installationer 5

Nedskrivningar - materiella och  
immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att 
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan 
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärda. 

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nytt-
jandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som till-
gången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när 
den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är 
före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av peng-
ars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskriv-
ning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasingavtal där  
företaget är leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklu-
sive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster 
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Varulager 

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för 
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i 
BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet 
i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har 
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättnings-
tillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Skatt 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avse-
ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tempo-
rära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det 
redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesat-
ser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdesberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje 
balansdag. 

Av försiktighetsskäl har bolaget inte aktiverat uppskjuten skat-
tefordran på upparbetade underskott efter år 2016.

Intäkter 

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kom-
mer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värde-
ras till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, 
med avdrag för rabatter. 
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Försäljning av varor 

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 

Offentliga bidrag 

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida pre-
station redovisas som Övrig intäkt när villkoren för att få uppdraget 
uppfylls. Offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en viss till-
gång redovisas som en minskning av tillgångens anskaffningsvärde. 
Bidraget minskar det avskrivningsbara beloppet och därmed kostna-
den för avskrivningarna. 

Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda 
efter avslutad anställning efter avslutad anställning 
Klassificering 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som 
antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. 

Förmånsbestämda planer 

Företaget har valt att tillämpa de förenlingsregler som finns i BFNAR 
2012:1. 

Planer för vilka pensionspremier som betalas redovisas 
som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i 
resultaträkningen. 

Not 2 Nyckeltals- Not 2 Nyckeltals- 
definitioner definitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordi-
nära intäkter och kostnader. 

Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 

Soliditet: 
(Totalt eget kapital + del av obeskattade reserver)/ Totala tillgångar. 

Not 3 Övriga rörelse- Not 3 Övriga rörelse- 
intäkterintäkter

2019-01-01- 
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Erhållna bidrag 250 000

Försäkringsersättningar – 6 397

Övrigt 135

Summa 250 135 6 397
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Not 4 Anställda och personalkostnaderNot 4 Anställda och personalkostnader

Not 5 Balanserade utgifter för  Not 5 Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten och liknande arbetenutvecklingsarbeten och liknande arbeten

Medelantalet anställda 

2019-01-01– 
2019-12-31

Varav män
2018-01-01– 

2018-12-31
Varav män 

Sverige 22 8 16 6

Totalt 22 8 16 6

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2019-01-01–2019-12-31 2018-01-01–2018-12-31

Löner och andra ersättningar 11 944 686 9 090 388 

Sociala kostnader 6 045 646 4 979 354

(varav pensionskostnader) 1 842 716 1 57 4 902

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 23 943 378 21 254 696

Internt utvecklade tillgångar 7 777 250 2 688 682

Utrangeringar -1 493 920 –

Vid årets slut 30 226 708 23 943 378

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -10 713 101 -8 553 512

Årets avskrivning -2 207 374 -2 159 589

Vid årets slut -12 920 475 -10 713 101

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -746 960

Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar 746 960

Årets nedskrivningar – -746 960

Vid årets slut – -746 960

Redovisat värde vid årets slut 17 306 233 12 483 317
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Not 6 Balanserade utgifter för dataprogramNot 6 Balanserade utgifter för dataprogram
Posten avser webb och e-handelslösning.

Not 7 VarumärkenNot 7 Varumärken

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 5 468 293 4 223 355

Investeringar 3 916 834 1 244 938

Omklassificeringar -85 665 –

Vid årets slut 9 299 462 5 468 293

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 499 809 -1 423 288

Årets avskrivning -1 372 184 -1 076 521

Vid årets slut -3 871 993 -2 499 809

Redovisat värde vid årets slut 5 427 469 2 968 484

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 176 672 176 672

Omklassificeringar 85 665

Vid årets slut 262 337 176 672

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -35 334

Årets avskrivning -52 467 -35 334

Vid årets slut -87 801 -35 334

Redovisat värde vid årets slut 174 536 141 338
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationerNot 8 Inventarier, verktyg och installationer

Not 9 Andelar i koncernföretagNot 9 Andelar i koncernföretag

Not 10 Uppskjuten skattNot 10 Uppskjuten skatt

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 2 393 481 2 284 169

Nyanskaffningar 1 419 142 109 312

Omklassificeringar –

3 812 623 2 393 481

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 734 646 -1 526 563

Årets avskrivning -346 885 -208 083

-2 081 531 -1 734 646

Redovisat värde vid årets slut 1 731 092 658 835

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 26 592 26 592

Avyttring -26 592

Redovisat värde vid årets slut – 26 592

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

2019-12-31

Väsentliga temporära skillnader

Skattemässigt underskottsavdrag 802 962 802 962

Uppskjuten skattefordran/skuld 802 962 802 962

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 802 962 802 962

2018-12-31

Väsentliga temporära skillnader

Skattemässigt underskottsavdrag 802 962 802 962

Uppskjuten skattefordran/skuld 802 962 802 962

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 802 962 802 962
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Not 11 Långfristiga skulderNot 11 Långfristiga skulder

Not 12 CheckräkningskreditNot 12 Checkräkningskredit

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 14 Ställda säkerheterNot 14 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen

Övriga skulder till kreditinstitut 2 689 671 4 710 732

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen – –

2019-12-31 2018-12-31

Beviljad kreditlimit 2 400 000 2 400 000

Outnyttjad del -2 279 274 -2 400 000

Utnyttjat kreditbelopp 120 726 –

2019-12-31 2018-12-31

Personalrelaterade kostnader 2 070 231 1912 787

Förutbetalda intäkter 437 142 995 124

Upplupna pensionskostnader 824 018 26 158

Övrigt 962 706 244 524

4 294 097 3178 593

2019-12-31 2018-12-31

För egna skulder och avsättningar 

Företagsinteckningar 13 100 000 13 100 000

13 100 000 13 100 000

Summa ställda säkerheter 13 100 000 13 100 000
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Dynamic Code erbjuder smarta diagnos- och hälsotestlösningar, ofta baserade på DNA-teknik, både till 
vården och direkt till konsument. Våra test beställs enkelt online och kan utföras vart du än befinner 
dig. Testen 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.
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