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Fokus på fortsatt tillväxt 
och internationell expansion

1 jan – 31 mars 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 80,4 Mkr (121,1), varav omsättningen i den totala kärnaffären uppgick 

till 13,1 Mkr (16,1) och avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till 67,4 Mkr (105,0)

• Kärnaffären exkl. Covid uppgick till 6,7 Mkr (5,6), en tillväxt med 20 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 17,8 Mkr (47,3)

• Periodens kassaflöde uppgick till 26,7 Mkr (146,3)

B50:I57
Operativa nyckeltal
Belopp i Tkr jan-mar 

2022
jan-mar 

2021
Förändring 
jmf. period

jan-dec 
2021

apr 2021-
mar 2022

Nettoomsättning 80 419 121 140 -33,6% 365 515 324 794

varav kärnaffär exkl. Covid 19 6 703 5 592 19,9% 6 703 22 851

Bruttovinstmarginal, % 69,3 71,1 -1,8 73,9 73,9

Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, % 22,2 39,4 -17,2 30,1 24,6

Rörelsekostnader -46 024 -40 443 13,8% -167 294 -172 875



Kommentar 
från VD 

Årets första kvartal innehöll verkligen stora kontraster – 
inledningsvis noterade vi den hittills högsta toppen på 
smittspridning och testning av covid-19, och kort därpå 
påbörjade Folkhälsomyndigheten avvecklingen av den 
storskaliga testningen. Under kvartalet breddade vi både 
kundbas och distribution med nya digitala vårdgivare och 
återförsäljare samt genomförde flera ledningsrekryteringar. 
Samtidigt nåddes vi av nyheten om kriget i Ukraina som 
påverkar människor, organisationer och ekonomier på olika 
sätt över hela världen. 

Under januari och februari var trycket på testning otroligt 
högt. Utöver att öka testvolymerna med Region Skåne 
och Kalmar kunde vi återigen bistå med analyskapacitet till 
Region Halland när deras egen kapacitet nått sitt maxtak. 
Det var svårt att boka tid för testning i flera regioner med 
långa svarstider som följd. Dynamic Codes konsumenttester 
visade sig återigen vara ett bra komplement till den 
överbelastade vården. Vi lyckades under hela kvartalet 
leverera beställda volymer till våra distributörspartners och 
genom vår e-handel med bibehållna svarstider till våra 
slutkunder. En bedrift med tanke på att vi både under januari 
och februari levererade cirka 30 procent högre volym än en 
genomsnittlig månad 2021. Det här är ytterligare ett kvitto 
på värdet av Dynamic Codes produkter för individen, vården 
och samhället. 

Under kvartalet gjorde vi betydande framsteg i att bredda 
vår kundbas och distribution. Vi är stolta över att ha adderat 
digitala vårdgivare såsom Medicheck och Ester Care som 
samarbetspartners. De representerar en ny kategori av mer 
specialiserade vårdgivare med övervägande digital närvaro. 
Vi adderade även ett antal återförsäljare, såsom Happy 
Green, 24Food och Kavall, breddade vårt sortiment hos alla 
våra apotekskunder och utökade andelen tester i fysiska 
butiker. I Norge inleddes nya samarbeten med både ett nytt 
apotek, Farmasiet, och en digital vårdgivare, Nettlegevakt. 

Vi ser fortsatt stor utvecklingspotential på den internationella 
arenan och det är här vårt stora tillväxtfokus ligger. Under 
kvartalet har vi stärkt organisationen för att säkerställa 
genomförandet av våra expansionsambitioner. Vi gjorde flera 
nyckelrekryteringar och välkomnar under andra kvartalet en 
Chief Commercial Officer, en Country Manager i Tyskland 
och en Lab Manager i Storbritannien. I Storbritannien 
jobbar vi med etableringen av vårt labb samtidigt som vi 
för diskussioner med potentiella kunder som vi planerar att 
konkretisera under andra halvåret 2022. 

Från och med den 1 april 2022 gick ansvaret för testning 
av covid-19 över från Folkhälsomyndigheten till regionerna. 
Ett antal regioner har annonserat upphandlingar för att 
säkra analyskapacitet vid en eventuell ökad smittspridning 

och Dynamic Code har glädjande nog redan vunnit två 
upphandlingar – med Region Skåne och Region Kalmar. Det 
känns naturligtvis väldigt roligt att få fortsatt förtroende och 
detta är ett fint bevis på att vårt tidigare samarbete fungerat 
väl. 

Totala intäkter under kvartalet uppgick till 80,4 Mkr (121,1). 
Omsättningen visar styrka för vår kärnaffär. Den del av 
kärnaffären som exkluderar covid-19 hade en tillväxt om 
20 procent jämfört med samma period föregående år. Jag 
vill poängtera att mycket fokus från kunderna alltjämt låg 
på covid-19-produkter, vilka genererade intäkter om 6,4 
Mkr under perioden. Intäkterna från Folkhälsomyndigheten 
landade på 67,4 Mkr och bidrog till det positiva resultatet för 
perioden. Bolagets EBITDA blev 20,2 Mkr (49,0). Resultatet 
minskade jämfört med föregående år, dels på grund av 
lägre intäkter, dels för att vi gjort stora investeringar i vår 
organisation inom framför allt IT-utveckling, regelefterlevnad 
och internationalisering. Den stärkta strukturen ger rätt 
förutsättningar att hantera en bredare produktportfölj, på 
fler marknader, i fler kanaler och till fler kunder. Vår starka 
kassa ger oss möjligheter att göra just detta på ett klokt sätt.

Sammanfattningsvis levererar vi ett stabilt kvartal i 
kärnaffären exklusive covid-19 och tar flera viktiga steg i 
bolagets utveckling i internationalisering och nya kunder. 
Det rådande marknadsläget med en orolig omvärld gör 
dock att styrelsen beslutat att skjuta på planerna om en 
börsnotering som tidigare planerats till första halvåret 2022. 
Andra strategiska alternativ kan komma att utvärderas i syfte 
att säkerställa en optimal tillväxtmiljö för Dynamic Code. 

Vi för flera intressanta diskussioner med kunder och 
partners som stegvis leder till nya affärer och ökade intäkter. 
Samtidigt är det tydligt att det, trots ett enormt stort intresse, 
tar tid att driva förändring och bygga en helt ny marknad. Vi 
har tagit fram en ny grafisk identitet för att än mer tydliggöra 
Dynamic Codes varumärke gentemot våra kunder. För oss 
råder inga tvivel om att självprovtagning kommer vara en 
viktig komponent i primärvården framöver.

Vi jobbar långsiktigt, uthålligt och dedikerat mot vår passion 
och syfte: Shaping tomorrow’s diagnostics – enabling 
more people to live a healthier life.

Louise Nylén, VD
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Finansiell översikt

 (Tkr)

Nettoomsättning 80 419 121 140 365 515 324 794

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 20 171 49 001 113 088 84 258

Rörelseresultat 17 768 47 319 100 558 71 006

Resultat efter skatt 14 095 37 164 63 263 40 194

Balansomslutning 340 063 308 789 352 523 279 953

Periodens kassaflöde 26 710 146 256 177 535 57 989

Antal utestående aktier 7 700 276 7 700 276 7 700 276 7 700 276

Resultat per aktie före utspädning 1,83 4,83 8,22 5,22

Resultat per aktie efter utspädning 1,83 4,35 7,40 4,71

Nyckeltal – finansiell översikt

jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021 apr 2021-mar 2022
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Väsentliga händelser 
för perioden 1 januari 
– 31 mars 2022

Dingdong levererar test för självprovtagning till dörren inom 10 minuter
Dynamic Code startar ett samarbete med matleveransföretaget Dingdong för att kunna 
erbjuda expressnabba leveranser av provtagningskit till hemmet. 

Dynamic Codes DNA-analys för hud utsedd till årets innovation
När Sthlm Beauty Week Award utsåg årets bästa skönhetsprodukter vann Dynamic Codes 
DNA-analys för hud, produkten SKIN, priset som årets bästa innovation.

Dynamic Code och Medicheck underlättar diagnos för Celiaki
Medicheck är en digital vårdgivare som erbjuder möten med specialistläkare via videosamtal och utan krav på remiss. 
Nu integreras Dynamic Codes test i processen för de patienter som söker sig till Medicheck för misstänkt celiaki, 
vilket innebär att tiden till diagnos förkortas avsevärt samtidigt som patienten inte behöver uppsöka fysisk vård. 

Dynamic Code och Ester Care i samarbete för 
att avlasta vården för kvinnohälsa
Dynamic Code och EsterCare, en digital vårdgivare för kvinnohälsa, inleder samarbete kring självprovtagning. 
Samarbetet gäller samtliga Dynamic Codes tester för självprovtagning inom kvinnohälsa såsom HPV och 
bakteriell vaginos. EsterCare genomför användartester och kommer att lansera tjänsten till sommaren.

Nyckelrekryteringar
Under första kvartalet genomfördes ett antal nyckelrekryteringar. För att stärka Dynamic Codes 
organisation, tillväxt och geografiska expansion anställdes en Chief Commercial Officer, en Country 
Manager i Tyskland och en Lab Manager i Storbritannien. Bolagets CFO Johan Mark har valt att lämna 
bolaget för andra uppdrag, han kommer att efterträdas av Per Alnefelt, närmast från Storskogen.
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Väsentliga händelser 
efter periodens utgång

Anne Kihlgren nominerad till Årets Affärsbragd i SvD
Dynamic Codes grundare Anne Kihlgren är en av tio entreprenörer nominerade till 
Årets Affärsbragd, en tävling arrangerad av Svenska Dagbladet.

Dynamic Code vinner upphandlingar för covid-19
1 april lämnade Folkhälsomyndigheten över en stor del av ansvaret för testning av covid-19 till regionerna. 
I samband med detta fick Dynamic Code fortsatt förtroende från Region Skåne och Region Kalmar i 
upphandlingar kring testkapacitet för covid-19. Avtalet med Region Skåne löper året ut med option till förlängning 
i sex månader medan avtalet med Region Kalmar löper till 30 september 2022. Utöver det är Dynamic 
Code ett av de labb som ingår i Folkhälsomyndighetens övergripande och fortsatta beredskap.

Dynamic Code stärker sin position på den norska 
marknaden genom två nya avtal
Dynamic Code tecknade avtal med Farmasiet, Norges största nätapotek som tar in 14 av Dynamic Codes tester för 
självprovtagning. Samtidigt integrerar den digitala vårdgivaren Nettlegevakt fler tester i sitt vårdflöde, vilket innebär att de 
nu har fem tester från Dynamic Code, där hantering av remisser och provsvar integreras i Nettlegevaktens system.

Makulering av incitamentsprogram 2021/2025 
Årsstämman den 23 juni 2021 beslutade att införa ett incitamentsprogram för ledningsgruppen och vissa övriga 
nyckelanställda i bolaget genom emission av 174 000 teckningsoptioner. På grund av att inga teckningsoptioner under 
programmet ännu har överlåtits till någon anställd har styrelsen beslutat att makulera samtliga teckningsoptioner 
under incitamentsprogrammet. Makuleringen registrerades hos Bolagsverket den 11 maj 2022.

Noteringsplaner
Tidigare i år fattade Dynamic Codes styrelse beslut om att inleda arbetet med en notering av bolaget. 
Till följd av rådande marknadsläge med en orolig omvärld har styrelsen beslutat att skjuta på planerna 
om en börsnotering som tidigare planerats till första halvåret 2022. Andra strategiska alternativ kan 
komma att utvärderas i syfte att säkerställa en optimal tillväxtmiljö för Dynamic Code.
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Bolagets utveckling

Nettoomsättning 

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2022
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 80,4 Mkr (121,1), en minskning med 34 procent.

jan-mar jan-mar Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2022 2021 Tkr %

Kärnaffär exkl. Covid 19 6 703 5 592 1 111 19,9

Covid 19 i kärnaffär 6 348 10 535 -4 187 -39,7

Totalt kärnaffär 13 051 16 128 -3 077 -19,1

Folkhälsomyndigheten 67 367 105 012 -37 645 -35,8

Total 80 418 121 140 -40 723 -33,6

Kärnaffären exkl. covid 19 utvecklades positivt under årets första kvartal och uppgick till 6,7 Mkr (5,6), en 
tillväxt med 20 procent. Produktkategorin könssjukdomar utvecklades starkt under första kvartalet, även den 
relativt nya kategorin livsstil och hälsa visade stark tillväxt. Covid 19 i kärnaffären visade en negativ utveckling 
huvudsakligen till följd av de ändrade allmänna rekommendationerna kring testning för covid 19.

jan-mar jan-mar Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2022 2021 Tkr %

Försäljning B2B 10 839 12 781 -1 942 -15,2

Försäljning B2C 2 002 2 452 -450 -18,3

Övrigt 209 895 -686 -76,6

Folkhälsomyndigheten 67 367 105 012 -37 645 -35,8

Total 80 418 121 140 -40 722 -33,6

Omsättningen i B2B-kanalen (vårdgivare och distributörer) uppgick till 10,8 Mkr (12,8), en minskning med 15 
procent i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Vårdgivare stod för den negativa utvecklingen driven 
av minskad efterfrågan på covid 19-tester. Distributörer visade tillväxt under första kvartalet. Omsättningen i B2C-
kanalen (egen E-handel) uppgick till 2,0 Mkr, en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år och förklaras av minskad försäljning av covid 19-relaterade produkter. Omsättningen från avtalet 
med Folkhälsomyndigheten uppgick till 67,4 Mkr (105,0) vilket motsvarar 84 procent av kvartalets omsättning.



”Det råder inga tvivel – 
självprovtagning kommer 
vara en viktig komponent 
i primärvården framöver.
Vi jobbar långsiktigt, 
uthålligt och dedikerat.”
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Resultat 
Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2022
Rörelseresultatet uppgick under första kvartalet till 17,8 Mkr (47,3). Resultatförsämringen i jämförelse med motsvarande 
kvartal föregående år förklaras främst av den minskade omsättningen från avtalet med Folkhälsomyndigheten.

Bruttovinstmarginalen för första kvartalet uppgick till 69,3 procent (71,1 procent). Bruttovinsten 
påverkas av produkt- och säljkanalsmix, distributionskostnader och direkta varukostnader. 

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar och råvaror och förnödenheter uppgick under första kvartalet till 46,0 Mkr 
(40,4), vilket är en ökning med 5,6 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen av kostnadsmassan 
är framför allt hänförlig till investeringar redovisade genom resultaträkningen. Det avser utveckling av ny IT-plattform 
(4,2) samt regulatoriska anpassningar (IVDR). Då dessa kostnader aktiveras i balansräkningen återfinns motsvarande 
belopp redovisat som övrig omsättning. Redovisningsprincipen har därmed ingen resultatpåverkan. 

Den totala kostnadsmassan inkluderar fortsatt utveckling av organisationen samt utökade 
sälj- och marknadsinsatser för nationell och internationell expansion. 

Investeringar, avskrivningar och kassaflöde
Investeringarna under första kvartalet uppgick till 11,2 Mkr (4,2). Investeringarna härrör huvudsakligen från utveckling av IT-
plattform samt anpassning av produkter till nya regulatoriska krav (IVDR). Av- och nedskrivningarna uppgick till 2,4 Mkr (1,7). 
Första kvartalets kassaflöde uppgick till 26,7 Mkr (146,3). Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 274,6 Mkr (216,6).

Övrigt
Antal aktier och nyemissioner
Per den 31 mars 2022 uppgick antal utestående aktier till 7 700 276 och det egna kapitalet 
till 242 165 547 kr. Bolaget har inte genomfört några emissioner under året.

Nyckeltal per aktie jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021

Vägt genomsnitt antal aktier före utspädning 7 700 276 7 700 276 7 700 276

Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning 8 504 956 8 544 956 8 544 956

Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning 31,4 26,8 31,4

Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 28,5 24,1 28,3

Aktieägarinformation
De fem största ägarna per 2022-03-31:

Ägare Antal aktier Procent

Backing Minds Invest AB 1 141 000 14,8%

Anne Kihlgren 1 123 667 14,6%

SIX SIS AG,WIM 478 469 6,2%

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

UBP CLIENTS ASSETS - SWEDEN                     347 888 4,5%

Totalt 5 största ägarna 3 476 376 45,1%



Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2022 10

Incitamentsprogram
Bolaget har tre incitamentsprogram utestående per 2022-03-31. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna 
inom ramen för programmen uppgår utspädningseffekten till cirka 9,5 procent.

Program Antal optioner Lösenpris Lösenperiod

2017/2022 186 670 22,50 2022-04-19  -  2022-10-19

2018/2023 77 310 38,78 2023-07-01  -  2023-12-31

2020/2024 540 700 50,55 2024-04-01  -  2024-06-30

Årsstämman den 23 juni 2021 beslutade om att införa ett incitamentsprogram 2021/2025 med emission 
av 174 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025. Teckningsoptionerna har tecknats av Dynamic 
Codes helägda dotterbolag Dynamic Services AB och har inte överlåtits till några anställda.

Anställda
Genomsnittligt antal anställda för första kvartalet 2022 uppgick till 80 (62).

Moderbolag och koncernstruktur
Denna delårsrapport avser Dynamic Code AB (556601-4683), d v s den juridiska personen. Den 2 september 
2021 registrerades det helägda dotterbolaget Dynamic Services AB (559319-3435) samt den 9 september 2021 
registrerades det helägda dotterbolaget Dynamic Code Ltd (390 5700 96) varför en koncern uppstod. Förutsättningarna 
för obligatorisk koncernredovisning är dock ännu ej uppfyllda varför någon sådan inte upprättats i denna finansiella 
rapport. Dynamic Code avser dock att med start under 2022 presentera koncernredovisning på frivillig basis. Under 
det första kvartalet 2022 har det engelska dotterbolaget inte redovisat några intäkter och inte heller bokfört några 
väsentliga kostnader. Det har inte skett några väsentliga transaktioner mellan moderbolaget och dotterbolaget. 
Nedan redovisas bokförda kostnader i dotterbolaget Dynamic Code Ltd under det första kvartalet.

Rörelsekostnader inkl. dotterbolag i England perioden jan - mars 2022

Belopp i Tkr Dynamic Code AB Dynamic Code LTD Total

Totala rörelsekostnader exkl. 
avskrivningar och varukostnad

-46 024 -804 -46 828

Närstående transaktioner
För perioden januari – mars 2022 finns inga väsentliga närståendetransaktioner att rapportera.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Denna delårsrapport innehåller uttalanden som är framåtblickande. Faktiska framtida resultat kan skilja 
sig väsentligt från dessa uttalanden. Faktorer som kan påverka bolagets resultat utgörs av bland annat 
marknadsutvecklingen, konkurrentsituationen, utveckling och kommersialisering av befintliga och nya 
produkter, effekten av olika makroekonomiska omständigheter, teknisk utveckling, regelefterlevnad 
och myndighetsgodkännanden, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.

Den rådande osäkra omvärldssituationen kan ha en påverkan på verksamheten genom 
stigande bränslepriser och inflation samt osäkerhet kring internationella logistikkedjor.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad med utgångspunkt i årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de 
som beskrivs i årsredovisningen för 2020 på sid 8–11. Redovisningsprinciperna är, med undantag för vad 
som nämns under nedanstående rubrik, oförändrade jämfört med årsredovisningen föregående år.

Ändrad redovisning för jämförelseperioden 
Rättning i denna delårsrapport har gjorts för första kvartalet 2021 gällande aktivering av 
arbete för egen räkning och därmed har även justering gjorts av fond för utvecklingsutgifter. 
Justeringarna innebär inga resultatförändringar utan avser endast omklassificeringar.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 

Linköping 2022-05-19 

Petter Lundström  Mats Anderson   Monika Elling 

Styrelseordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot 

Anne Kihlgren  Julian Lee   Johan Thiel 

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot

Sara Wimmercranz 

Styrelseledamot

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport, april – juni 2022: 25 augusti 2022

Dynamic Code AB, 556601-4683,  
Fridtunagatan 24, 582 13 Linköping, 
Växel: +46 13 465 53 23 
www.dynamiccode.se



”Under kvartalet gjorde 
vi stora framsteg i att 
bredda vår kundbas 
och distribution med 
digitala vårdgivare 
och återförsäljare.”
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Resultaträkning

Belopp i Tkr jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021 apr 2021-mar 2022

Nettoomsättning 80 419 121 140 365 515 324 794

Aktiverat arbete för egen räkning 10 390 3 373 10 134 17 151

Övriga rörelseintäkter 74 0 0 74

90 883 124 512 375 649 342 020

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -24 688 -35 068 -95 268 -84 887

Övriga externa kostnader -26 079 -22 963 -94 205 -97 321

Personalkostnader -19 944 -17 463 -72 094 -74 576

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 404 -1 682 -12 530 -13 252

Övriga rörelsekostnader 0 -17 -995 -978

Rörelseresultat 17 768 47 319 100 558 71 006

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter -7 0 11 5

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 -36 -78 -50

Resultat efter finansiella poster 17 753 47 283 100 492 70 961

Bokslutsdispositioner 0 0 -20 730 -20 730

Resultat före skatt 17 753 47 283 79 761 50 231

Periodens skatt -3 657 -10 118 -16 498 -10 037

Periodens resultat 14 095 37 164 63 263 40 194

Resultat per aktie före utspädning 1,83 4,83 8,22 5,22

Resultat per aktie efter utspädning 1,83 4,35 7,40 4,71

Finansiell information

Resultaträkning
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Balansräkning

Belopp i Tkr 3/31/2022 3/31/2021 12/31/2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 14 147 17 525 11 446

Balanserade utgifter för datorprogram 20 188 12 077 14 572

Varumärken 56 113 70

34 391 29 716 26 087

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 538 5 041 4 074

4 538 5 041 4 074

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 25 0 25

25 0 25

Summa anläggningstillgångar 38 954 34 757 30 187

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter 10 929 10 559 15 865

10 929 10 559 15 865

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 306 42 467 50 583

Övriga fordringar 5 144 16 574

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 177 4 428 7 471

15 627 46 911 58 628

Kassa och bank 274 552 216 563 247 842

Summa omsättningstillgångar 301 108 274 032 322 336

Summa tillgångar 340 063 308 789 352 523

Balansräkning

Belopp i Tkr 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Balansräkning
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Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 770 770 770

Reservfond 175 175 175

Fond för utvecklingsutgifter 26 018 16 380 26 018

26 963 17 325 26 963

Fritt eget kapital

Överkursfond 113 914 113 914 113 914

Balanserad vinst eller förlust 87 193 37 819 24 070

Periodens resultat 14 095 37 164 63 263

215 202 188 898 201 247

Summa eget kapital 242 166 206 223 228 211

Obeskattade reserver 47 874 27 144 47 874

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 105 0

Leverantörsskulder 15 341 19 288 21 277

Skatteskulder 17 130 22 333 28 791

Övriga kortfristiga skulder 2 364 14 114 7 649

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 188 19 582 18 721

50 023 75 422 76 438

Summa eget kapital och skulder 340 063 308 789 352 523

Förändringar i eget kapital 3/31/2022 3/31/2021 12/31/2021

Eget kapital vid årets ingång 228 211 169 059 169 059

Återköp teckningsoptioner 2020/2024 från anställda som slutat sin tjänst -140 -4 090

Fusionsdifferens -22

Nyemisson, netto

Periodens resultat 14 095 37 164 63 263

Eget kapital vid årets utgång 242 166 206 223 228 210

Belopp i Tkr 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Balansräkning

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
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Belopp i Tkr jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021 apr 2021-mar 
2022

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 17 753 47 283 100 492 70 961

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 2 404 1 682 13 469 14 191

Betald skatt -15 318 -231 -204 -15 291

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

4 838 48 734 113 757 69 861

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 4 936 -1 115 -6 421 -371

Förändring rörelsefordringar 43 001 121 026 109 308 31 284

Förändringar av rörelseskulder -14 754 -15 797 -21 133 -20 090

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 021 152 848 195 510 80 684

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -10 390 -3 373 -10 134 -17 151

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -781 -802 -1 230 -1 210

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 172 -4 174 -11 363 -18 361

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 0 0

Återköpta samt köpta optionspremier -140 0 -4 089 -4 229

Förändring checkräkningskredit 0 0 0 0

Upptagna lån 0 0 0 0

Amortering av lån 0 -2 418 -2 523 -105

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -140 -2 418 -6 612 -4 334

Periodens kassaflöde 26 710 146 256 177 535 57 989

Likvida medel vid periodens början 247 842 70 308 70 308 247 842

Livida medel vid periodens slut 274 552 216 563 247 842 305 832

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

Av- och nedskrivningar 2 404 1 682 12 530 14 191

Utrangeringar 0 0 939 0

2 404 1 682 13 469 14 191

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
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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 var 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.
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