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1 april – 30 juni 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 8,2 Mkr (114,2 Mkr), varav omsättningen i den totala kärnaffären uppgick 

till 8,2 Mkr (14,7 Mkr) och avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till 0 Mkr (99,4 Mkr)

• Kärnaffären exkl. Covid uppgick till 8,1 Mkr (6,0 Mkr), en tillväxt med 34%

• Rörelseresultatet uppgick till -37,1 Mkr (43,8 Mkr)

• Periodens kassaflöde uppgick till -51,9 Mkr (45,3 Mkr)

1 januari – 30 juni 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 88,6 Mkr (235,3 Mkr), varav omsättningen i den totala kärnaffären uppgick 

till 21,2 Mkr (30,9 Mkr) och avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till 67,4 Mkr (204,5 Mkr)

• Kärnaffären exkl. Covid uppgick till 14,8 Mkr (11,6 Mkr), en tillväxt med 27%

• Rörelseresultatet uppgick till -19,3 Mkr (91,1 Mkr)

• Periodens kassaflöde uppgick till -25,2 Mkr (191,6 Mkr)

B60:H67

Operativa nyckeltal

Belopp i Tkr apr-jun 
2022

apr-jun 
2021

jan-juni 
2022

jan-juni 
2021

jan-dec 
2021

apr 2021-
mar 2022

Nettoomsättning 8 180 114 183 88 599 235 322 365 515 218 792

varav kärnaffär exkl. Covid 19 8 085 6 012 14 788 11 604 14 788 11 604

Bruttovinstmarginal, % 42,5 72,6 66,8 71,8 73,9 73,4

Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, % -208,9 38,7 -13,1 39,1 30,1 1,9

Rörelsekostnader -45 865 -40 687 -91 889 -81 130 -167 294 -178 053



Kommentar 
från VD 

Vi har under de senaste åren haft förmånen att hjälpa Sverige 
och Folkhälsomyndigheten i arbetet att bekämpa covid-19. 
Det är positivt att vi haft möjligheten att hjälpa till, att få visa 
på både bolagets och konceptets styrkor. Det har samtidigt 
varit en god affär för Dynamic Code inte minst genom att vi har 
kunnat visa vår konkurrenskraft och kostnadseffektivitet. Vi 
vet att vår långsiktiga affärsmodell är stark när vi får volym på 
enskilda tester. Utmaningen i det andra kvartalet är att vi fått 
stora svängningar i vårt kapacitetsbehov. Nu övergår covid- 
affären till en situation där vi har Regioner som kunder och 
där affär endast kommer uppkomma om rekommendationer 
för testning förändras av Folkhälsomyndigheten. I denna 
situation har vi tagit beslut om en större justering av våra 
fasta kostnader. Vi kommer att jobba mer fokuserat 
med återförsäljning genom partners, mer fokuserat i 
produktutvecklingen och mer fokuserat i arbetet med att 
sträva efter att samhället skall se de stora potentialerna med 
mer användning av tester med självprovtagning. Det här får 
konsekvenser på antalet anställda, inhyrda konsulter och 
den generella investeringstakten. 

Årets andra kvartal har som sagt varit utmanande men vi 
har också  gjort goda framsteg i det strategiska arbetet 
att internationalisera Dynamic Code. Vi har slutit avtal 
med Norges största nätapotek, Farmasiet, och ytterligare 
ett nätapotek i Norge, Apotera. Samtidigt har den digitala 
vårdgivaren Nettlegevakt i Norge utökat antalet tester 
som de erbjuder i sin vårdgivning. Efter kvartalets slut har 
vi även tecknat ett återförsäljaravtal med Boots i Norge. I 
Storbritannien är fokus på att etablera och bygga ett lab 
för att erbjuda en attraktiv produkt och tjänst till kunderna. 
Parallellt för vi ett antal intressanta dialoger med potentiella 
kunder som vi hoppas kunna berätta mer om under andra 
halvan av året. I Tyskland har vi rekryterat en landschef som 
kom på plats i april. På den tyska marknaden är vi fortfarande 
i ett tidigt stadie av att etablera logistikflöden och dialoger 
med kunder. 

Under covid-19 pandemin har kärnaffären naturligt fått stå 
tillbaka i form av satsningar. Med mer normalt fokus ser 
vi nu under kvartalet en tillväxt på 35% (exkl covid-19). Vi 
har bland annat tecknat nya avtal med aktörer i Sverige 
som Benify samt utökat vårt samarbete med Pressbyrån 
(Reitan Convenience AB). Kanalen Släktskap har krympt 
sedan regeringsbeslutet som trädde i kraft i januari i år 
där Rättsmedicinalverket gavs uppdraget att utföra all 
släktskapsanalys i Sverige. En jämförelse mellan kvartalen 
för våra kanaler exklusive släktskap visar en tillväxt på 52%. 
Det operativa resultatet under kvartalet uppgick till -37,1 Mkr 
(43,8 Mkr). Resultatet har påverkats negativt främst av den 
minskade omsättningen från Folkhälsomyndigheten, behov 
av lagernedskrivning efter covid-19 men även belastats 
med kostnader för noteringsförberedelser och avskrivningar 

på gjorda investeringar. Vi fortsätter våra satsningar på att 
internationalisera Dynamic Code, vilket belastar resultatet 
innan vi får volym.

Det nya regelverk som Dynamic Codes produkter lyder under 
(IVDR), den tekniska plattformen och övrig komplexitet för 
att möjliggöra drift av verksamheten på flertalet marknader 
kräver en relativt tung kostnadsbas. Därför behöver affären 
generera höga volymer för att nå lönsamhet. Vi jobbar 
intensivt med att addera återförsäljare och vårdgivarpartners 
samt med att öka försäljningen hos befintliga kunder. En 
viktig del för att uppnå detta är även vår marknadsföring som 
bygger kännedom om både varumärket och konceptet med 
diagnos på distans genom självprovtagning. Vi förväntar 
oss en god tillväxt i kärnaffären, men vi kommer fortsatt att 
redovisa negativa resultat när vi bygger vår verksamhet för 
framtiden. 

Vi har en stark kassa som vid periodens utgång uppgick till 
222,7 Mkr (261,9 Mkr). Samtidigt är det viktigt att vi i dagens 
makromiljö inte blir beroende av nytt externt kapital speciellt 
innan vi bevisat Dynamic Codes potential. Det är också i det 
perspektivet våra neddragningar av vår kostnadskostym 
skall ses. 

Sammanfattningsvis så har vi fortsatt fokus på transitionen 
från den covid-relaterade affären, till att bygga upp 
försäljningsvolymerna i kärnaffären i Norden och de nya 
marknaderna Storbritannien och Tyskland. Vi har fördelat 
om våra personalresurser genom att rekrytera inom 
marknadsföring och försäljning samtidigt som vi genomför 
minskningar inom produktion och produktutveckling. 
Kassaflödesmässigt ser vi även att de investeringstunga 
projekten med utveckling av verksamhetssystem och IVDR-
anpassning, ligger bakom oss.  

  

Louise Nylén, VD
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Finansiell översikt

 (Tkr) apr-jun 
2022

apr-jun 
2021

jan-jun 
2022

jan-jun 
2021

jan-dec 
2021

jul 2021 - 
jun 2022

Nettoomsättning 8 180 114 183 88 599 235 322 365 515 218 792

Rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar

-34 201 45 539 -14 030 94 540 113 088 4 518

Rörelseresultat -37 056 43 824 -19 288 91 143 100 558 -9 874

Resultat efter skatt -33 573 34 425 -19 478 71 589 63 263 -27 804

Balansomslutning 293 522 347 618 293 522 347 618 352 523 279 953

Periodens kassaflöde -51 860 45 338 -25 150 191 593 177 535 -39 208

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

Resultat per aktie före utspädning -4,36 4,47 -2,53 9,30 8,22 -3,61

Resultat per aktie efter utspädning -3,95 4,03 -2,28 8,38 7,40 -3,26

Nyckeltal – finansiell översikt
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Väsentliga händelser 
för perioden 1 april 
– 30 juni 2022

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.

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.

Införande av incitamentsprogram 2022/2026 genom 
emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt 
makulering av incitamentsprogram 2021/2025
Årsstämman den 21 juni 2022 beslutade om att införa ett incitamentsprogram 2022/2026 med 
emission av 174 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026. Teckningsoptionerna har tecknats av 
Dynamic Codes helägda dotterbolag Dynamic Services AB och har ännu inte överlåtits till några 
anställda. Under kvartalet makulerades även 174 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025.
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Nytt avtal med Benify
Dynamic Code inleder nu ett samarbete med HR-techbolaget Benify för att hjälpa 
arbetsgivare att få friskare medarbetare. Genom samarbetet får 1,2 miljoner användare 
möjlighet att beställa hem tester för självprovtagning från Dynamic Code.

Utökat samarbete med Pressbyrån (Reitan Convenience AB)
Efter det pilotprojekt som drivits mellan Dynamic Code och Reitan utökas nu samarbetet till att 
omfatta 150 butiker i Stockholmsområdet. Samarbetet ökar tillgängligheten och gör det enklare att 
genom ett säkert testsvar få rätt diagnos för exempelvis könssjukdomar, gluten- och laktosintolerans 
eller kvinnosjukdomar som bakteriell vaginos och candida samt urinvägsinfektion.

Ny sammansättning av styrelsen
På stämman den 21 juni valdes en ny styrelse för Dynamic Code. Petter Lundström, Anne Kihlgren, Sara 
Wimmercranz, Johan Thiel och Monika Elling är omvalda medan Mats Andersson och Julian Lee avböjde omval.
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Väsentliga händelser 
efter periodens utgång

Dynamic Code skapar arena för 
”Det nya vårdlandskapet” i Almedalen
Under Almedalsveckan arrangerade Dynamic Code arenan “Det nya vårdlandskapet” som 
samlade aktörer som bryter ny mark inom vården och för vårdtagarna. Syftet var att inspirera 
och visa på olika lösningar för att effektivisera vården och göra den mer tillgänglig. Aktörer 
som deltog var bland annat Kronans Apotek, Min Doktor, Medicheck och Funmed.

Dynamic Code inleder samarbete med Boots Apotek i Norge
Dynamic Code har tecknat ett avtal med apotekskedjan Boots Apotek i Norge om återförsäljning av klamydiatester. 
Samarbetet innebär att Dynamic Codes produkter för första gång finns i fysiska apotek i Norge, men kommer 
även att säljas online via Boots Apotek och dess ägare Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS.



”Vi vet att vår 
långsiktiga 
affärsmodell är 
stark när vi får 
volym på enskilda 
tester.”
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Bolagets utveckling

Nettoomsättning 

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2022
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 8,2 Mkr (114,2 Mkr), en minskning med 93 procent.

apr-jun apr-jun          Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2022 2021 Tkr %

Kärnaffär exkl. Covid 19 8 084 6 012 2 072 34,5

Covid 19 i kärnaffär 100 8 723 -8 623 -98,9

Totalt kärnaffär 8 184 14 735 -6 551 -44,5

Folkhälsomyndigheten -4 99 449 -99 453 -100,0

Total 8 180 114 183 -106 004 -92,8

apr-jun apr-jun          Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2022 2021 Tkr %

Försäljning B2B 5 437 12 147 -6 710 -55,2

Försäljning B2C 2 495 1 728 766 44,3

Övrigt 253 859 -607 -70,6

Folkhälsomyndigheten -4 99 449 -99 453 -100,0

Total 8 180 114 183 -106 003 -92,8

Kärnaffären exkl. covid-19 utvecklades positivt under årets andra kvartal och uppgick till 8,1 Mkr (6,0 Mkr), 
en tillväxt med 34 procent. Produktkategorin könssjukdomar utvecklades starkt under perioden, även 
den relativt nya kategorin livsstil och hälsa visade stark tillväxt. Covid-19 i kärnaffären visade en negativ 
utveckling till följd av de ändrade allmänna rekommendationerna kring testning för covid-19.

Den totala omsättningen i B2B-kanalen inkl. covid-19 (vårdgivare och distributörer) uppgick till 5,4 Mkr (12,1 
Mkr), en minskning med 55 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vårdgivare stod för 
den negativa utvecklingen driven av minskad efterfrågan på covid-19 tester. Även distributörer visade av samma 
anledning negativ tillväxt under perioden. Omsättningen i B2C-kanalen (egen E-handel) uppgick till 2,5 Mkr, 
en ökning med 44 procent jämfört med motsvarande period föregående år och förklaras av en ökad satsning 
på e-handel. Omsättningen från avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till 0 Mkr (99,4 Mkr).
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Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022

jan-jun jan-jun           Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2022 2021 Tkr %

Kärnaffär exkl. Covid 19 14 788 11 604 3 184 27%

Covid 19 i Kärnaffär 6 448 19 258 -12 810 -67%

Totalt Kärnaffär 21 236 30 862 -9 626 -31%

Folkhälsomyndigheten 67 363 204 461 -137 098 -67%

Total 88 599 235 323 -146 724 -62%

jan-jun jan-jun           Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2022 2021 Tkr %

Försäljning B2B 16 277 24 928 -8 651 -35%

Försäljning B2C 4 497 4 180 317 8%

Övrigt 462 1 754 -1 292 -74%

Folkhälsomyndigheten 67 363 204 461 -137 098 -67%

Total 88 599 235 323 -146 724 -62%

Kärnaffären exkl. covid-19 utvecklades positivt under första halvåret och uppgick till 14,8 Mkr (11,6 Mkr), 
en tillväxt med 27 procent. Produktkategorin könssjukdomar utvecklades starkt under perioden, även 
den relativt nya kategorin livsstil och hälsa visade stark tillväxt. Covid-19 i kärnaffären visade en negativ 
utveckling till följd av de ändrade allmänna rekommendationerna kring testning för covid-19.

Den totala omsättningen i B2B-kanalen inkl. covid-19 (vårdgivare och distributörer) uppgick till 16,3 Mkr (24,9 
Mkr), en minskning med 35 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vårdgivare stod för 
den negativa utvecklingen driven av minskad efterfrågan på covid-19 tester. Även distributörer visade av samma 
anledning negativ tillväxt under perioden. Omsättningen i B2C-kanalen (egen E-handel) uppgick till 4,5 Mkr, 
en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år och förklaras en ökad satsning på 
e-handel. Omsättningen från avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till 67,4 Mkr (204,5 Mkr).
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Resultat 
Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022
Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -37,1 Mkr (43,8 Mkr). Resultatförsämringen i jämförelse med motsvarande 
kvartal föregående år förklaras främst av den minskade omsättningen från avtalet med Folkhälsomyndigheten. Även 
ökade kostnader i form av noteringsförberedelser, personalökning och avskrivningar bidrog till resultatförsämringen. 
Kostnadsökningarna för personal avser rekrytering av kommersiell personal som rekryterats under andra halvåret 
2021. Samtidigt har personalstyrkan inom produktion och utveckling reducerats i takt med minskade Covid-volymer. 

Bruttovinstmarginalen för andra kvartalet uppgick till 42,5% (72,6%). Marginalminskningen hänförs främst till 
nedskrivningar av restlager med avslutade Covid-produkter. Andra faktorer som inverkat på bruttovinsten är 
produkt- och säljkanalsmix där Covidförsäljningen stod för ett starkt marginaltillskott under föregående år.

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar och kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick under 
kvartalet till 46,3 Mkr (40,7 Mkr), vilket är en ökning med 5,6 Mkr jämfört med motsvarande period 
föregående år. Ökningen beror främst på ökade kostnader för egenutvecklade system. Dessa kostnader 
har samtidigt intäktsförts på raden ”Aktiverat arbete för egen räkning” i samband med aktivering.

Företaget har under första halvåret visat negativt beskattningsbart resultat varför den 
beräknade bolagsskatten för föregående kvartal har lösts upp under andra kvartalet.  

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022
Rörelseresultatet uppgick första halvåret till -19,3 Mkr (91,1 Mkr). Resultatförsämringen i jämförelse med motsvarande 
halvår föregående år förklaras främst av den minskade omsättningen från avtalet med Folkhälsomyndigheten. Även 
ökade kostnader i form av noteringsförberedelser, personalökning och avskrivningar bidrog till resultatförsämringen. 
Kostnadsökningarna för personal avser rekrytering av kommersiell personal som rekryterats under andra halvåret 
2021. Samtidigt har personalstyrkan inom produktion och utveckling reducerats i takt med minskade Covid-volymer.

Bruttovinstmarginalen för första halvåret uppgick till 66,8 procent (71,8 procent). 

Marginalminskningen hänförs främst till nedskrivningar av restlager med avslutade Covid-
produkter. Andra faktorer som inverkat på bruttovinsten är produkt- och säljkanalsmix där 
Covidförsäljningen stod för ett starkt marginaltillskott under föregående år.

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar och råvaror och förnödenheter uppgick under första halvåret 
till 91,9 Mkr (81,1 Mkr), vilket är en ökning med 10,8 Mkr jämfört med motsvarande period föregående 
år. Ökningen beror främst på ökade kostnader för egenutvecklade system. Dessa kostnader har 
samtidigt intäktsförts på raden ”Aktiverat arbete för egen räkning” i samband med aktivering.

Företaget har under första halvåret visat negativt beskattningsbart resultat varför den 
beräknade bolagsskatten för föregående kvartal har lösts upp under andra kvartalet.

Investeringar, avskrivningar och kassaflöde
Investeringarna under andra kvartalet uppgick till 8,3 Mkr (4,0 Mkr) och för första halvåret till 19,4 Mkr (8,2 
Mkr). Investeringarna härrör huvudsakligen från utveckling av IT-plattform samt anpassning av produkter till 
nya regulatoriska krav (IVDR). Dessa investeringsprojekt har slutförts under andra kvartalet och investeringarna 
är nu i full drift och ger operationell såväl som kommersiell avkastning. Av- och nedskrivningarna uppgick 
under kvartalet till 2,9 Mkr (1,7 Mkr). För första halvåret uppgick av- och nedskrivningarna till 5,3 Mkr (3,4 
Mkr). Andra kvartalets kassaflöde uppgick till -51,9 Mkr (45,3 Mkr). Första halvårets kassaflöde uppgick 
till -25,2 Mkr (191,6 Mkr). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 222,7 Mkr (261,9 Mkr).

För att vända tillbaka till positivt kassaflöde har vi nu fokus på tillväxt genom volymdrivande satsningar i Norden 
såväl som internationellt. Vi har anpassat organisationen för att driva volymtillväxt och är nu mindre beroende 
av externa resurser. Vi kan även kapitalisera på genomförda investeringar i skalbara operationella system. 
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Övrigt
Antal aktier och nyemissioner
Per den 30 juni 2022 uppgick antal utestående aktier till 7 700 276 och det egna kapitalet 
till 208,6 Mkr. Bolaget har inte genomfört några emissioner under året.

Nyckeltal per aktie jan-jun 2022 jan-jun 2021 jan-dec 2021 jan-dec 2020

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

Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning 8 504 956 8 544 956 8 544 956 8 534 956

Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning 27,1 31,3 27,1 31,3

Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 24,5 28,2 24,4 28,2

Aktieägarinformation
De fem största ägarna per 2022-06-30:

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%

Incitamentsprogram
Bolaget har tre incitamentsprogram utestående per 2022-06-30. 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 21 juni 2022 beslutade om att införa ett incitamentsprogram 2022/2026 med emission av 174 000 
teckningsoptioner av serie 2022/2026. Teckningsoptionerna har tecknats av Dynamic Codes helägda dotterbolag 
Dynamic Services AB och har ännu inte överlåtits till några anställda. Teckningsoptionerna ingår därmed ej i 
sifferunderlag i denna rapport. Under kvartalet makulerades även 174 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025.

Anställda
Genomsnittligt antal anställda för kvartalet uppgick till 79 (77).
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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 halvåret 2022 har det engelska dotterbolaget inte redovisat några intäkter medan 
bokförda kostnader uppgick till 1,5 Mkr. 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 -45 865 -1 512 -47 377

Närstående transaktioner
För perioden april – juni 2022 finns inga väsentliga närståendetransaktioner att rapportera

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.

Rådande instabila världsläge 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 2021 sidan 11-15. 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 halvåret 2021 gällande aktivering av arbete för 
egen räkning och därmed har även justering gjorts av fond för utvecklingsutgifter. Justeringarna 
innebär inga resultatförändringar för första halvåret 2021 utan avser endast omklassificeringar.
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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 2022-08-25 

Petter Lundström Monika Elling Sara Wimmercranz
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Anne Kihlgren Johan Thiel
Styrelseledamot Styrelseledamot

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport, juli – september 2022: 24 november 2022

Dynamic Code AB, 556601-4683 
Fridtunagatan 24, 582 13 Linköping

 
Växel: +46 13 465 53 23 
www.dynamiccode.se



”Sammanfattningsvis så 
har vi fortsatt fokus på 
transitionen från den covid-
relaterade affären, till att bygga 
upp försäljningsvolymerna 
i kärnaffären i Norden 
och de nya marknaderna 
Storbritannien och Tyskland.”
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Resultaträkning

Belopp i Tkr apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021 jan-dec 2021 jul 2021-jun 2022

Nettoomsättning 8 180 114 183 88 599 235 322 365 515 218 792

Aktiverat arbete för egen räkning 8 191 3 368 18 582 6 741 10 134 21 975

Övriga rörelseintäkter 436 0 510 0 0 510

16 808 117 550 107 691 242 063 375 649 241 277

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -4 707 -31 324 -29 395 -66 392 -95 268 -58 271

Övriga externa kostnader -27 289 -23 075 -53 368 -46 039 -94 205 -101 535

Personalkostnader -19 012 -17 588 -38 957 -35 050 -72 094 -76 000

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-2 855 -1 715 -5 259 -3 397 -12 530 -14 392

Övriga rörelsekostnader 0 -24 0 -41 -995 -954

Rörelseresultat -37 056 43 824 -19 288 91 143 100 558 -9 874

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 0 -2 0 11 9

Räntekostnader och liknande resultatposter -179 -26 -187 -63 -78 -202

Resultat efter finansiella poster -37 230 43 798 -19 478 91 081 100 492 -10 067

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 -20 730 -20 730

Resultat före skatt -37 230 43 798 -19 478 91 081 79 761 -30 797

Periodens skatt 3 657 -9 373 0 -19 491 -16 498 2 993

Periodens resultat -33 573 34 425 -19 478 71 589 63 263 -27 804

Resultat per aktie före utspädning -4,36 4,47 -2,53 9,30 8,22 -3,61

Resultat per aktie efter utspädning -3,95 4,03 -2,28 8,38 7,40 -3,26

Finansiell information

Resultaträkning
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Balansräkning

Belopp i Tkr 6/30/2022 6/30/2021 12/31/2021 12/31/2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 16 865 18 648 11 446 16 380

Balanserade utgifter för datorprogram 23 211 13 575 14 572 11 211

Varumärken 0 104 70 122

40 076 32 327 26 087 27 713

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 521 4 724 4 074 4 552

4 521 4 724 4 074 4 552

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 25 25 25 0

25 25 25 0

Summa anläggningstillgångar 44 622 37 076 30 187 32 265

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter 10 116 16 331 15 865 9 444

10 116 16 331 15 865 9 444

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 852 27 290 50 583 164 073

Övriga fordringar 6 023 22 574 644

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 216 4 998 7 471 3 220

16 091 32 310 58 628 167 937

Kassa och bank 222 692 261 901 247 842 70 308

Summa omsättningstillgångar 248 900 310 542 322 336 247 688

Summa tillgångar 293 522 347 618 352 523 279 953

Balansräkning

Belopp i Tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2020-12-31

Balansräkning
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Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 770 770 770 770

Reservfond 175 175 175 175

Fond för utvecklingsutgifter 26 018 16 380 26 018 16 380

26 963 17 325 26 963 17 325

Fritt eget kapital

Överkursfond 113 914 113 914 113 914 113 914

Balanserad vinst eller förlust 87 193 37 819 24 070 -60 035

Periodens resultat -19 478 71 589 63 263 97 854

181 629 223 323 201 247 151 734

Summa eget kapital 208 592 240 648 228 211 169 059

Obeskattade reserver 47 874 27 144 47 874 27 144

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 2 523

Leverantörsskulder 11 359 16 660 21 277 32 454

Skatteskulder 9 672 32 030 28 791 12 445

Övriga kortfristiga skulder 2 475 8 724 7 649 25 737

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 549 22 412 18 721 10 590

37 056 79 826 76 438 83 750

Summa eget kapital och skulder 293 522 347 618 352 523 279 953

Förändringar i eget kapital 6/30/2022 6/30/2021 12/31/2021 12/31/2020

Eget kapital vid årets ingång 228 211 169 059 169 059 13 840

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

Fusionsdifferens -22

Nyemisson, netto 57 365

Periodens resultat -19 478 71 589 63 263 97 854

Eget kapital vid årets utgång 208 592 240 649 228 210 169 059

Belopp i Tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2020-12-31

Balansräkning

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2020-12-31
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr apr-jun 
2022

apr-jun 
2021

jan-jun 
2022

jan-jun 
2021

jan-dec 
2021

jul 2021- 
jun 2022

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -37 230 43 814 -19 478 91 081 100 492 -10 067

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 2 593 1 715 4 997 3 397 13 469 15 068

Betald skatt -3 800 282 -19 119 -38 -204 -19 284

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

-38 438 45 811 -33 600 94 440 113 757 -14 283

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 813 -5 772 5 749 -6 887 -6 421 6 214

Förändring rörelsefordringar -464 14 601 42 537 135 627 109 308 16 219

Förändringar av rörelseskulder -5 510 -5 187 -20 264 -20 985 -21 133 -20 412

Kassaflöde från den löpande verksamheten -43 599 49 453 -5 578 202 194 195 510 -12 262

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 929 -4 009 -18 319 -7 382 -10 134 -21 071

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -332 0 -1 113 -802 -1 230 -1 541

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 261 -4 009 -19 432 -8 183 -11 363 -22 612

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 0 0 0 0

Återköpta samt köpta optionspremier 0 0 -140 0 -4089 -4 229

Förändring checkräkningskredit 0 0 0 0 0 0

Upptagna lån 0 0 0 0 0 0

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -105 -140 -2 418 -6 612 -4 334

Periodens kassaflöde -51 860 45 338 -25 150 191 593 177 535 -39 208

Likvida medel vid periodens början 274 552 216 563 247 842 70 308 70 308 247 842

Livida medel vid periodens slut 222 692 261 901 222 692 261 901 247 842 208 633

-51 860 45 338 -25 150 191 594 177 535 -39 209

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

Av- och nedskrivningar 2 855 1 715 5 259 3 397 12 530 15 068

Utrangeringar -262 -262 0 939 0

2 593 1 715 4 997 3 397 13 469 15 068



Shaping
tomorrow’s
diagnostics



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.

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


