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Uppskalning och tillväxt i fokusUppskalning och tillväxt i fokus

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

1 okt - 31 dec 20211 okt - 31 dec 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 75,3 Mkr (188,5),
 varav omsättningen i den totala kärnaffären uppgick till 11,9 Mkr  
 (11,0) och avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till
 63,4 Mkr (177,5)  
• Kärnaffären exkl. Covid uppgick till 7,9 Mkr (6,1),
 en tillväxt med 30 procent 
• Rörelseresultatet minskade till 7,2 Mkr (126,6)
•	 Periodens	kassaflöde	uppgick	till	-3,2	Mkr	(18,6)

1 jan - 31 dec 20211 jan - 31 dec 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 365,5 Mkr (278,2),
 varav omsättningen i den totala kärnaffären uppgick till 52,8 Mkr 
 (31,6) och avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till   
 312,7 Mkr (246,6)  
• Kärnaffären exkl. Covid uppgick till 27,3 Mkr (22,9), 
 en tillväxt med 19 procent 
• Rörelseresultatet minskade till 100,6 Mkr (139,4)
•	 Periodens	kassaflöde	uppgick	till	177,5	Mkr	(70,1)

Operativa nyckeltal

Belopp i Tkr okt-dec 
2021

okt-dec 
2020

Förändring 
okt-dec, %

jan-dec 
2021

jan-dec 
2020

Förändring 
jan-dec, %

Nettoomsättning 75 316 188 499 -60,0% 365 515 278 189 31,4%

varav kärnaffär exkl. Covid 19 7 944 6 116 29,9% 27 273 22 851 19,4%

Bruttovinstmarginal,	% 75,3% 81,9% -8,0% 73,9% 74,9% -1,3%

Rörelsemarginal	före	av-	och	nedskrivningar,	% 10,6% 66,1% -83,9% 30,1% 51,6% -41,6%

Rörelsekostnader -54	012 -35	430 52,4% -167	294 -73	157 128,7%
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Passion & Purpose:Passion & Purpose: Shaping tomorrow’s diagnostics  Shaping tomorrow’s diagnostics 
– enabling more people to live a healthier life– enabling more people to live a healthier life

Egen plattform hanterar hela kedjanEgen plattform hanterar hela kedjan
Dynamic Code har byggt en helt unik plattform som hanterar hela kedjan och kopplar ihop labbanalys, förmedlande av prov-
resultat, de digitala vårdgivarna till individen i ett komplett erbjudande som är helt platsoberoende. Individen får tillgång till 
både	prov,	labbsvar	och	läkare	direkt	via	sin	smartphone	oavsett	var	de	befinner	sig.

Dynamic Code är en stolt partner till framståendeDynamic Code är en stolt partner till framstående
vårdgivare och apotek i Sverige och Europavårdgivare och apotek i Sverige och Europa

Konsument eller digital 
vårdgivare beställer ett 

självprovtagningskit

Dynamic Code 
skickar ut kitet

Leverans till patient 
eller konsument

Provet tas genom 
självprovtagning

Vårdbesök vid behov Provsvaret levereras via 
vår hemsida eller direkt av 

digital vårdgivare

Provet
analyseras i labbet

Provet levereras 
till vårt labb

Vårdgivare Distributörer Folkhälsomyndigheten Släktskap
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VD HAR ORDETVD HAR ORDET
Dynamic Code visar styrka
Ytterligare ett år präglat av pandemin är till ända – en 
pandemi som gång på gång visat sig vara omöjlig att förutspå 
men där Dynamic Code bevisat sin förmåga att möta starka 
variationer i efterfrågan. Under det fjärde kvartalet kunde vi 
återigen bistå det överbelastade vårdsystemet genom vårt 
etablerade testsystem. Den eskalerande smittspridningen 
av den nya virusvarianten omikron bidrog till att det framför 
allt	i	december	och	januari	var	väldigt	svårt	att	boka	PCR-
tester genom regionerna. Genom att snabbt ställa om vår 
verksamhet för att möta det rådande behovet av tester 
tydliggörs vikten av privata aktörer för att både avlasta 
och effektivisera vården. Vår långsiktiga målsättning är 
att genom en bred distribution av självprovtagning och 
diagnostik på distans vara en starkt bidragande faktor till 
en mer effektiv vård.

Vi arbetar varje dag utifrån vårt tydliga syfte: Shaping 
tomorrow’s diagnostics – enabling more people to live a 
healthier life.

Under det fjärde kvartalet förlängdes Dynamic Codes 
avtal med Folkhälsomyndigheten fram till den sista mars 
2022. Vi har redan fått signaler om att ett antal regioner 
kommer att gå ut i upphandling för att säkerställa tillgång 
till analyskapacitet efter avtalets slut. Vi bevakar läget och 
kommer att vara redo att lägga anbud om upphandling blir 
aktuellt.

Vi gör morgondagens diagnostik tillgänglig
Dynamic Code möjliggör morgondagens diagnostik – det 
ska vara enkelt och säkert att testa sig, våra produkter ska 
finnas där konsumenten är. Under 2021 etablerade och 

utvecklade	vi	nära	samarbeten	med	flera	nyckelaktörer	inom	
det nya vårdlandskapet i Sverige. Under det fjärde kvartalet 
skrev vi ett antal viktiga avtal med nya samarbetspartners 
för att bredda distributionen av våra tester. Idag distribuerar 
vi våra självprovtagninskit direkt till konsument genom vår 
egen	e-handelsplattform	eller	via	distributionspartners,	som	
exempelvis alla de större apotekskedjorna och Mathem. 
Vi har även startat ett pilotprojekt med Pressbyrån och 
7-Eleven	 samt	 ingått	 samarbetsavtal	 med	 aktörer	 inom	
quick-commerce	som	Vembla,	 DingDong	 och	 Bolt,	 vilka	
exempelvis möjliggör hemkörning av tester inom 15 minuter 
i Stockholms innerstad. 

Under 2021 har vi tagit stora steg i vår internationalisering, 
framförallt	i	Storbritannien.	Våra	produkter	finns	nu	att	köpa	
på Amazon i Storbritannien och vi tog också beslut om att 
etablera ett mindre ett lab på marknaden som väntas stå 
färdigt andra halvåret 2022. Jag är också stolt över att vi 
under årets sista kvartal presenterade två nya samarbeten 
i	 Norge	 med	 online-apoteket	 Apotera	 och	 den	 digitala	
vårdgivaren Nettlegevakt. Det är ytterligare ett kvitto på det 
intresse	som	finns	för	våra	produkter	utanför	Sverige	och	att	
vår modell kan appliceras i andra länder, vilket är ett stort 
fokus framåt.
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Louise Nylén,
VD

Trots att mycket av våra resurser gått till att möta 
den	 starka	 covid-relaterade	 ef terfrågan	 pågår	 ett	
ambitiöst produktutvecklingsarbete inom vår kärnaffär. 
Produktportföljen har under kvartalet utökats med tre 
livsstilstester: Body, Nutrition och Training som alla tagits 
emot väldigt väl av marknaden och ger användaren konkreta 
råd för att anpassa kost, träning och livsstil till kroppens 
förutsättningar.

Det är även väldigt glädjande att vi erhöll ett prestigefullt pris 
för livsstilstestet Skin som utnämndes till Årets innovation 
på Sthlm Health and Beauty Week. Hälsa är en stark trend i 
samhället och vi ser att intresset för att förstå sin kropp och 
sina unika förutsättningar ökar, vilket är precis vad Dynamic 
Codes tester hjälper till med.

Vi investerar för att skapa en ny marknad
Under 2021 har vi fokuserat på att bygga en professionell 
och effektiv organisation, för att kunna fortsätta skala 
och internationalisera med kvalité. Vi bygger en central 
huvudverksamhet som kommer fyllas på med mindre lokala 
verksamheter framförallt inom sälj och logistik men även 
labproduktion i de länder vi går in i. Vi investerar även i 
marknadsföring för att öka kännedomen om Dynamic Code 
och självprovtagning. Detta har medfört rejält ökade operativa 
kostnader vilket tillsammans med lägre intäkter ledde 
till	en	nedgång	i	resultat.	EBITDA	landade	på	7,2	Mkr	mot	
föregående års höga siffra för fjärde kvartalet på 117,9 Mkr. 

Omsättningen i kärnaffären uppgick under kvartalet till 
11,9	Mkr	(11,0).	Exklusive	covid-19	är	ökningen	30	procent	
dvs 7,9 Mkr att jämföra med 6,1 Mkr. Omsättningen till 
Folkhälsomyndigheten och regionerna uppgick till 63,4 Mkr 
(177,5).	På	årsbasis	hade	vi	en	mycket	fin	tillväxt	i	kärnaffären,	
trots en svagare utveckling av tester för könssjukdomar, till 
följd av restriktioner i spåren av pandemin. Omsättningen 
2021 blev 52,8 Mkr, en tillväxt på 67 procent jämfört med 
2020,	31,6	Mkr.	Kärnaffären	exklusive	covid-19	växte	med	
19 procent från 22,9 Mkr 2020 till 27,3 Mkr 2021. Vårt fokus 

på samarbeten med starka och trovärdiga återförsäljare 
har bidragit till goda resultat med en försäljningstillväxt 
för kärnaffären genom apotek på 77 procent och digitala 
vårdgivare med 200 procent för helåret. Motsvarande tillväxt 
för det fjärde kvartalet var 92 procent för apotek och 79 
procent för digitala vårdgivare.

Bruttomarginalen har under fjärde kvartalet 2021 gått från 
81,9 procent till 75,3 procent. Bruttomarginalen påverkas av 
produkt-,	säljkanalsmix	och	volym.	

Vi har en stark finansiell grund 
och är väl rustade för fortsatta investeringar
Vi arbetar långsiktigt och konsekvent med att forma 
det nya vårdlandskapet där självprovtagning är en viktig 
komponent för att nå högre effektivitet. Självprovtagning är 
mer tidseffektivt och frigör viktiga resurser i vården. Många 
har introducerats till självprovtagning under pandemin, 
vilket	ökat	medvetenheten	att	det	går	att	applicera	inom	fler	
områden. Potentialen är enorm och hur snabbt vi kan bidra 
till att utveckla marknaden får framtiden utvisa, men vi står 
väl rustade att ta oss an uppgiften och vi har ambitiösa mål. 
Med en utbyggd organisation, en attraktiv produktportfölj och 
en stärkt kassa från covidaffären står vi redo att accelerera.

Sammantaget är vi väldigt stolta över den samhällsinsats 
vi gjort under pandemin. Nu fortsätter vårt arbete med att 
göra självprovtagning till en självklar del inom vården både i 
Sverige och internationellt.



Ekonomisk översikt

 (Tkr)

Nettoomsättning 75 316 188 499 365 515 278 189

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 8 640 135 831 113 088 152 285

Rörelseresultat 7 206 126 612 100 558 139 367

Resultat efter skatt -10	057 85 458 63 263 97 855

Balansomslutning 352 523 279 953 352 523 279 953

Periodens	kassaflöde -3	197 18 588 177 535 70 123

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

Resultat per aktie före utspädning -1,31 11,10 8,22 12,71

Resultat per aktie efter utspädning -1,31 9,91 7,40 11,35

okt - dec
2021

okt - dec
2020

jan - dec
2021

jan - dec
2020
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Nyckeltal – ekonomisk översiktNyckeltal – ekonomisk översikt
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Q1 – 2021
Aktivering av ramavtal med Folkhälsomyndigheten 
Nytt avtal med Folkhälsomyndigheten aktiverades den 1 januari där 
Dynamic Code enligt avtal håller en kapacitet på 50 000 analyser i 
veckan till den nationella storskaliga testningen. 

Utökat samarbete med Apoteket AB
Apoteket AB tog in Dynamic Codes tester med självprovtagning för 
Covid-19	PCR	och	antikroppstester	i	sitt	sortiment.

Lansering av reseintygsflöde 
Dynamic	Code	har	startat	upp	ett	flöde	för	att	leverera	analyser	för	
reseintyg i samarbete med några digitala vårdgivare. I upplägget 
ingår logistik och garanterad labbanalys och testsvar inom givna 
tidsramar.

Q2 – 2021
Milstolpar i etableringen i Storbritannien 
Under perioden knöts två viktiga avtal med digitala vårdgivare  i 
Storbritannien, det ena för att remittera Dynamic Codes tester och 
det andra med en vårdgivare som kommer att ta hand om alla 
Dynamic	 Codes	 kunder	 som	 köper	 tester	 via	 egen	 e-handel	 och	
apotek.

Riksdagsbeslut om faderskapsärenden 
I juni tog riksdagen ett beslut om att alla faderskapsärenden 
som beställs av domstol och kommuner ska, från och med den 
1 januari 2022, utföras av Rättsmedicinalverket. Det betyder att 
Dynamic Codes affär med ett stort antal kommuner vad gäller 
faderskapsbestämning försvinner.

Ny styrelse 
På stämman den 23 juni valdes en ny styrelse för Dynamic Code. 
Petter Lundström, Anne Kihlgren, Sara Wimmercranz och Mats 
Andersson ställde upp för omval medan Carl Johan Grandinson 
och Kim Persson avböjde omval. Som nya ledamöter valdes 
Tomas	Settevik,	Monika	Elling,	Julian	Lee	och	Johan	Thiel	in.	På	ett	
konstituerande styrelsemöte samma dag valdes Petter Lundström 

till ordförande för styrelsen.

Q3 – 2021
Bud på bolaget
I september lade företaget AegirBio AB (publ) ett bud på Dynamic 
Code. Den potentiella affären avbröts på grund av den negativa 
utvecklingen som skedde med AegirBios aktiekurs.

Upphandling av UDI i Norge 
Dynamic Code har sedan 2017 bistått norska migrationsverket 
(Utlendingsdirektoratet, UDI) med faderskapsbestämningar. 
Dynamic Code vann ny upphandling som började gälla ifrån 1 
oktober 2021. 

Ökad tillgänglighet för Dynamic Codes produkter 
Dynamic Code fokuserar på att skapa samarbeten som ökar 
tillgängligheten	 av	 bolagets	 produkter.	 Våra	 produkter	 finns	 nu	
att köpa hem hos Mathem, genom Kronans apotek som har ett 
samarbete med Mathem. 

Nya avtal i Norge 
Dynamic Code har signerat avtal med den norska digitala 
vårdgivaren Nettlegevakt och Apotera, en snabbväxande digital 
apoteksaktör. Nettlegevakt ska inledningsvis remittera patienter 
med misstänkt Bakteriell vaginos eller Candida. Avtalet med 
Apotera	innebär	att	de	blir	återförsäljare	för	ett	15-tal	produkter.

Q4 – 2021
Dynamic Code lanserar helt nytt 
DNA-test för träning och hälsa
Dynamic	 Code	 lanserar	 ett	 helt	 nytt	 DNA-test	 som	 är	 baserat	
på de senaste forskningsrönen och som ger konsumenten ett 
personligt svar med information om de genetiska förutsättningar 
som kan interagera med din kost och träning. 16 genetiska 
markörer undersöks och ger svar på de genetiska förutsättningar 
kroppen har för att maximera träningen samt samspelet mellan 
kost och kropp.

Dynamic Code inleder samarbete 
med Pressbyrån och 7-Eleven
I ett pilotprojekt med Reitan Convenience Sweden AB blir det 
möjligt för konsumenter att köpa Dynamic Codes tester med 
självprovtagning	i	ett	utvalt	antal	Pressbyrån	och	7-Eleven-butiker.

Dynamic Code ökar tillgängligheten av självprovtagning - 
erbjuder tester inom 15 minuter genom Vembla
Dynamic Code inleder ett samarbete med matleveransföretaget 
Vembla för att kunna erbjuda expressnabba leveranser av test med 
självprovtagning till hemmet. 

Dynamic Code minskar tid från 
symtom till behandling med Airmee
Dynamic Code inleder ett samarbete med leveransföretaget Airmee 
för att kunna erbjuda kunderna snabbare leveranser av test med 
självprovtagning till hemmet.

Väsentliga händelser 1 januari – 31 december 2021Väsentliga händelser 1 januari – 31 december 2021

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021
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Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Väsentliga händelser efter periodens utgångVäsentliga händelser efter periodens utgång
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 Code förbereder notering under 
första halvåret 2022
Dynamic Codes styrelse har fattat beslut om att inleda arbetet 
med en notering av bolaget. Som rådgivare för processen har Skills 
Corporate Finance valts och målet är att notera bolaget under 
första halvåret 2022. Den tidigare kommunicerade fusionen mellan 
DC Partners och Dynamic Code AB är nu genomförd och bolaget är 
redo för nästa steg och siktar på en notering under första halvåret 

2022.	 Huvudägare	 i	 bolaget	 är	 Backing	 Minds	 (14,8%),	 Anne	
Kihlgren	(14,5%),	SIX	SIS	AG	(5,8%)	och	P.A.L.M.	Ventures	Capital	
(5%).	 Resterande	 59,9%	 ägs	 av	 tidigare	 investerare,	 medarbetare	
och	drygt	1200	aktieägare	(motsvarande	17,8%)	som	kommer	via	
DC Partners.

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.
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Nettoomsättning Nettoomsättning 
Fjärde kvartalet 1 okt - 31 dec 2021
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 75,3 Mkr (188,5), 
en minskning med 60 procent. 

Kärnaffären exkl. Covid 19 utvecklades positivt under årets fjärde 
kvartal och uppgick till 7,9 Mkr (6,1), en tillväxt med 30 procent. 
Framför allt utvecklades produktkategorin könssjukdomar väldigt väl. 
Covid 19 i kärnaffären visade en negativ utveckling med anledning 
av den ökade graden av vaccinering i samhället och trots en mycket 
god utveckling under december månad.    

Omsättningen	i	B2B-kanalen	(digitala	vårdgivare,	företagshälsovård	
och apotek) uppgick till 8,5 Mkr, en ökning med 32 procent i 
jämförelse med motsvarande period föregående år. Apoteken stod 
för	den	största	andelen	av	tillväxten.	Omsättningen	i	B2C-kanalen	
(egen	E-handel)	uppgick	till	2,3	Mkr,	en	minskning	med	37	procent	
i jämförelse med motsvarande period föregående år och förklaras 
framför allt av minskad försäljning av covid 19 relaterade produkter.

Omsättningen från avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick 
till 63,4 Mkr (177,5) vilket motsvarar 84 procent av kvartalets 
omsättning.  

Perioden 1 jan - 31 dec 2021
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 365,5 Mkr (278,2), 
en ökning med 31 procent.

Kärnaffären exkl. Covid 19 utvecklades positivt för hela perioden 
och uppgick till 27,3 Mkr (22,9), främst till följd av stark tillväxt i 
produktkategorin könssjukdomar. Även produktområdet kvinnohälsa 
visar en positiv utveckling. 

Omsättningen	i	B2B-kanalen	(digitala	vårdgivare,	företagshälsovård	
och apotek) uppgick till 41,0 Mkr (19,0), en ökning med 116 procent i 
jämförelse med motsvarande period föregående år. Omsättningen i 
B2C-kanalen	(egen	E-handel)	uppgick	till	8,2	Mkr	(8,9),	en	minskning	
med 8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år 
och förklaras till största delen av en kraftig minskning av försäljningen 
av covid relaterade produkter. 

Omsättningen från avtalet med Folkhälsomyndigheten uppgick till 
312,7 Mkr (246,6) vilket motsvarar 86 procent av årets omsättning. 
Dynamic	Code	har	tecknat	en	förlängning	av	befintligt	avtal	med	
Folkhälsomyndigheten om att leverera analyskapacitet till och med 
31 mars 2022.

BOLAGETS UTVECKLINGBOLAGETS UTVECKLING

okt - dec okt - dec Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2021 2020 Tkr %

Kärnaffär exkl. Covid 19 7 944 6 116 1 828 30%

Covid 19 i Kärnaffär 3 966 4 895 -929 -19%

Totalt Kärnaffär 11 910 11 010 900 8%

Folkhälsomyndigheten 63 406 177 488 -114	082 -64%

Total 75 316 188 499 -113 183 -60%

okt - dec okt - dec Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2021 2020 Tkr %

Försäljning B2B 8 528 6 481 2 047 32%

Försäljning B2C 2 295 3 644 -1	349 -37%

Övrigt 1 087 886 201 23%

Folkhälsomyndigheten 63 406 177 488 -114	082 -64%

Total 75 316 188 499 -113 183 -60%

jan - dec jan - dec Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2021 2020 Tkr %

Kärnaffär exkl. Covid 19 27 273 22 851 4 422 19%

Covid 19 i Kärnaffär 25 507 8 713 16 793 193%

Totalt Kärnaffär 52 779 31 564 21 216 67%

Folkhälsomyndigheten 312 735 246 625 66 111 27%

Total 365 515 278 189 87 326 31%

jan - dec jan - dec Förändring

Nettoomsättning (Tkr) 2021 2020 Tkr %

Försäljning B2B 40 999 19 022 21 977 116%

Försäljning B2C 8 160 8 867 -707 -8%

Övrigt 3 621 3 675 -54 -1%

Folkhälsomyndigheten 312 735 246 625 66 111 27%

Total 365 515 278 189 87 326 31%

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021
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Resultat Resultat 
Fjärde kvartalet 1 oktober 
- 31 december 2021
Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 7,2 Mkr (126,6). 
Resultatförsämringen i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år förklaras främst av den minskade omsättningen 
från avtalet med Folkhälsomyndigheten men också till följd av 
ökade rörelsekostnader avseende personal och konsulter främst 
för	utveckling	av	ny	 IT-plattform	men	också	för	anpassningar	
till nya regulatoriska krav (IVDR) som träder i kraft under andra 
kvartalet, 2022. 

Bruttovinstmarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 75,3 procent 
(81,9).	 Bruttovinsten	 påverkas	 av	 produkt-	 och	 säljkanalsmix,	
distributionskostnader och direkta varukostnader.   

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar och råvaror och 
förnödenheter uppgick under kvartalet till 53,1 Mkr (35,4), 
vilket är en ökning med 17,6 Mkr jämfört med motsvarande 
period föregående år. Ökningen av kostnadsmassan är framför 
allt hänförlig till kostnader avseende framtida expansion dvs. 
utveckling	av	ny	IT-plattform	och	regulatoriska	anpassningar	(9	
Mkr) men inkluderar fortsatt utveckling av organisationen samt 
utökade	sälj-	och	marknadsinsatser	(8	Mkr).

Perioden 1 januari - 31 december 2021
Rörelseresultatet uppgick under helåret till 100,6 Mkr (139,4). 
Resultatförsämringen i jämförelse med föregående år förklaras 
främst av ökad kostnadsmassa till följd av stora investeringar i ny 
organisation,	 ny	 uppgraderad	 IT-plattform	 samt	 regulatoriska	
anpassningar för att kunna säkerställa och supportera framtida 
tillväxt. 

Bruttovinstmarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 73,9 procent 
(74,9).	 Bruttovinsten	 påverkas	 av	 produkt-	 och	 säljkanalsmix,	
distributionskostnader och direkta varukostnader.  

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar och råvaror och 
förnödenheter uppgick under helåret till 166,4 Mkr (73,2), vilket 
är en ökning med 93,2 Mkr jämfört med motsvarande period 
föregående år. Ökningen av kostnadsmassan är hänförlig till den 
ökade omsättningen (16,8 Mkr) men inkluderar även kostnader 
för	 framtida	 expansion	 dvs.	 utveckling	 av	 ny	 IT-plattform	
(13,1 Mkr), utökad organisation (22,1 Mkr), anpassningar till 
kommande regulatoriska krav samt ökade marknadsinsatser 
(29 Mkr). Framledes avser bolaget fortsatt att fokusera på 
fortsatt internationell expansion, teknikutveckling men även för 
marknadsföring och försäljning.

Investeringar, avskrivningar 
och kassaflöde
Investeringarna under fjärde kvartalet uppgick till 1,0 Mkr 
(7,6). Investeringarna härrör huvudsakligen från utveckling av 
IT-infrastruktur	och	ny	utveckling	av	tester.
Av-	och	nedskrivningarna	uppgick	till	-1,4	Mkr	(-9,2).	Nedskrivningar	
av immateriella tillgångar påverkade kostnaderna under kvartalet 
positivt	med	1,4	Mkr	med	anledning	av	omklassificeringar	från	det	
tredje kvartalet.

Fjärde	kvartalets	kassaflöde	uppgick	till	-3,2	Mkr	(18,6).	Utestående	
större fordringar mot Folkhälsomyndigheten har inbetalats i januari 
2022. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 247,8 Mkr (70,3) 

För helåret 2021 uppgick investeringarna till 11,3 Mkr (18,6).  
Investeringarna härrör huvudsakligen från utveckling av 
IT-infrastruktur	och	ny	utveckling	av	tester.	Av-	och	nedskrivningar	
för	 helåret	 uppgick	 till	 -12,5	 Mkr	 (-12,9).	 Nedskrivningar	 av	
immateriella tillgångar har ökat kostnaderna under helåret med 
4,5 Mkr.

Kassaflödet	för	helåret	uppgick	till	180,7	Mkr	(70,1).	Likvida	medel	
uppgick vid årets slut till 247,8 Mkr (70,3). Förutom det positiva 
resultatet	för	perioden	1	januari-31	december	2021	har	kassaflödet	
påverkats positivt av en större betalning från Folkhälsomyndigheten 
om 80 Mkr för utestående fordringar hänförbara till 2020.

BOLAGETS UTVECKLINGBOLAGETS UTVECKLING

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021
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ÖVRIGT ÖVRIGT 
Antal aktier och nyemissionerAntal aktier och nyemissioner
Per den 31 december 2021 uppgick antal utestående aktier till 7 700 296 stycken och aktiekapitalet till 770 028 kr. 
Bolaget har inte genomfört några emissioner under året.

AktieägarinformationAktieägarinformation
De	fem	största	ägarna	per	2021-12-31.

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%)

SIX	SIS	AG,	W8IMY 449 443 (5,8%)

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

Summa 5 största ägarna 4 461 681 (57,9%)

IncitamentsprogramIncitamentsprogram
Bolaget	har	tre	incitamentsprogram	utestående	per	2021-12-31.	Vid	fullt	utnyttjande	av	teckningsoptionerna	inom	ramen	
för programmen uppgår utspädningseffekten till cirka 9,89 procent.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

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 580 700 50,55 2024-04-01		-		2024-06-30

Nyckeltal per aktie okt-dec 
2021

okt-dec 
2020

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 8 544 956 8 624 956 8 544 956 8 624 956

Eget	kapital	per	genomsnittligt	antal	aktier	före	utspädning	 29,6 22,0 29,6 22,0

Eget	kapital	per	genomsnittligt	antal	aktier	efter	utspädning	 26,7 19,6 26,7 19,6

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.
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AnställdaAnställda
Genomsnittligt antal anställda för fjärde kvartalet uppgick till 81 (38), för perioden januari – december 2021 uppgick antalet till 73 personer (39).

Moderbolag och koncernstrukturModerbolag och koncernstruktur
Denna bokslutskommuniké avser Dynamic Code AB (556601-4683), d v s den juridiska personen. Den 2 september 2021 registrerade 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	i	2022	års	delårsrapporter	presentera	
koncernredovisning på frivillig basis. Under 2021 har det engelska dotterbolaget inte redovisat några intäkter och bokfört kostnader om 0,6 
Mkr utan att några väsentliga transaktioner skett mellan moderbolaget och dotterbolaget.
   

NärståendetransaktionerNärståendetransaktioner
För	perioden	januari	–	december	2021	finns	inga	väsentliga	närståendetransaktioner	att	rapportera.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorerVäsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Denna	finansiella	rapport	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.	

Covid-19-pandemins effekter har haft väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning
Bolaget	har	sedan	utbrottet	av	Covid-19-pandemin	under	våren	2020	tagit	fram	ett	flertal	Covid-19	relaterade	tester.	Avtal	tecknades	med	
Folkhälsomyndigheten i syfte att leverera tester och analyser inom ramen för den nationella testningen. I december 2020 levererade Dynamic 
Code 50 000 analyser i veckan till några av Sveriges regioner genom ramavtal med Folkhälsomyndigheten, samt ytterligare volymer direkt till 
konsument,	apotek	och	digitala	vårdgivarpartners.	Försäljningen	av	Covid-19-tester	till	Folkhälsomyndigheten	stod	för	cirka	89	procent	av	
Bolagets omsättning för räkenskapsåret 2020 och cirka 86 procent för räkenskapsåret 2021. Bolagets verksamhet och resultat är således 
beroende	av	Covid-19-pandemins	utveckling,	vaccinationstakten,	den	politiska	utvecklingen	och	hur	regeringar	och	myndigheter	runt	om	
i	Europa	kommer	att	klassificera	Covid-19	framgent.	Bolagets	verksamhet	avseende	Covid-19-relaterade	tester	kommer	avta	i	takt	med	
pandemins utveckling. Intäkterna från avtalet med Folkhälsomyndigheten kan komma att försvinna helt eller delvis vilket skulle kunna få en 
väsentlig	negativ	inverkan	på	Bolagets	verksamhet,	finansiella	ställning	och	resultat.

RedovisningsprinciperRedovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad med utgångspunkt i årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 
De redovisningsprinciper som tillämpas i denna bokslutskommuniké 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 
Rättning i bokslutskommunikén har gjorts för helåret 2021 gällande aktivering av arbete för egen räkning och därmed har även justering 
gjorts av fond för utvecklingsutgifter. Även jämförelseåret har rättats. Justeringarna innebär inga resultatförändringar utan avser endast 
omklassificeringar.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Linköping	2022-02-22

Petter Lundström Mats Anderson Monika Elling
Styrelseordförande  Styrelseledamot Styrelseledamot

Anne Kihlgren Julian Lee  Johan Thiel Sara Wimmercranz
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

  

Finansiell kalenderFinansiell kalender
Delårsrapport, januari – mars 2022: 19 maj 2022
Delårsrapport, april – juni 2022: 25 augusti 2022

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



FÅR EJ INTAS I OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖRRÄN KPMG SAGT SLUTLIGT ”OK” 
TILL KOMMUNIKÈN 

 

Granskningsrapport 
Till styrelsen i Dynamic Code AB (publ) 

Org. nr 556601-4683 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av denna finansiella delårsinformation (bokslutskommunikén) för Dynamic Code 
AB per den 31 december 2021 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera den finansiella delårsinformationen 
(bokslutskommunikén) i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella 
delårsinformation (bokslutskommunikén) grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte 
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att den finansiella delårsinformationen (bokslutskommunikén) inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.  

 

Stockholm den 22 februari 2022 

 

KPMG AB  

  

  

  

Fredrik Westin  

Auktoriserad revisor  
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FINANSIELL INFORMATIONFINANSIELL INFORMATION
Resultaträkning

Belopp i Tkr okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020

Nettoomsättning 75 316 188 499 365 515 278 189

Aktiverat arbete för egen räkning 5 924 16 934 10 134 16 934

Övriga rörelseintäkter -0 19 0 154

81 240 205 452 375 649 295 277

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -18	588 -34	191 -95	268 -69	835

Övriga externa kostnader -32	939 -23	626 -94	205 -38	458

Personalkostnader -20	137 -11	815 -72	094 -34	675

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1	435 -9	220 -12	530 -12	917

Övriga rörelsekostnader -936 11 -995 -24

Rörelseresultat 7 206 126 612 100 558 139 367

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 0 11 -15

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 -44 -78 -386

Resultat efter finansiella poster 7 209 126 568 100 491 138 966

Bokslutsdispositioner -20	730 -27	144 -20	730 -27	144

Resultat före skatt -13 521 99 424 79 761 111 822

Periodens skatt 3 465 -13	967 -16	498 -13	967

Periodens resultat -10 057 85 458 63 263 97 855

Resultat per aktie före utspädning -1,31 11,10 8,22 12,71

Resultat per aktie efter utspädning -1,31 9,91 7,40 11,35

Belopp i Tkr okt - dec
2021

okt - dec
2020

jan - dec
2021

jan - dec
2020

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021
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Balansräkning

Belopp i Tkr 12/31/2021 12/31/2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11 446 16 380

Balanserade utgifter för datorprogram 14 572 11 211

Varumärken 70 122

26 087 27 713

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 074 4 552

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 25 0

25 0

Summa anläggningstillgångar 30 187 32 265

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter 15 865 9 444

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 50 583 164 073

Övriga fordringar 574 644

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 471 3 220

58 628 167 937

Kassa och bank 247 842 70 308

Summa omsättningstillgångar 322 336 247 688

Summa tillgångar 352 523 279 953

Belopp i Tkr 2021-12-31 2020-12-31

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021
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Belopp i Tkr 2021-12-31 2020-12-31

Balansräkning

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 770 770

Reservfond 175 175

Fond för utvecklingsutgifter 26 018 16 380

26 963 17 325

Fritt eget kapital

Överkursfond 113 914 113 914

Balanserad vinst eller förlust 24 070 -60	035

Periodens resultat 63 263 97 855

201 247 151 735

Summa eget kapital 228 210 169 060

Obeskattade reserver 47 874 27 144

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 2 523

Leverantörsskulder 21 277 32 454

Skatteskulder 28 791 12 445

Övriga kortfristiga skulder 7 649 25 737

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 721 10 589

76 438 83 749

Summa eget kapital och skulder 352 523 279 953

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Förändringar i eget kapital 12/31/2021 12/31/2020

Eget	kapital	vid	årets	ingång 169 060 13 840

Återköp teckningsoptioner 2020/2024 från anställda som slutat sin tjänst -4	091

Fusionsdifferens -22

Nyemisson, netto 57 365

Periodens resultat 63 263 97 855

Eget kapital vid årets utgång 228 210 169 060

2021-12-31 2020-12-31
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Belopp i Tkr okt-dec 
2021

okt-dec 
2020

jan-dec 
2021

jan-dec 
2020

Den löpande verksamheten

Resultat	efter	finansiella	poster 7 209 126 568 100 491 138 966

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster -1	717 9 220 13 469 12 917

Betald skatt -147 -105 -204 -260

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 345 135 683 113 757 151 623

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 4 291 -2	059 -6	421 -7	048

Förändring rörelsefordringar -19	403 -139	931 109 308 -163	853

Förändringar av rörelseskulder 7 596 37 178 -21	133 54 889

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 170 30 870 195 510 35 611

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1	027 -10	962 -10	134 -16	934

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -1	529 -1	230 -3	609

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 027 -12 491 -11 363 -20 543

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 0 55 052

Återköpta samt köpta optionspremier 0 735 -4	089 2 312

Förändring checkräkningskredit 0 0 0 -121

Upptagna lån 0 0 0 5 000

Amortering av lån 0 -526 -2	523 -7	188

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 209 -6 612 55 055

Periodens kassaflöde -3 197 18 588 177 535 70 123

Likvida medel vid periodens början 251 040 51 719 70 308 185

Livida medel vid periodens slut 247 842 70 308 247 842 70 308

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

Av-	och	nedskrivningar 1 435 9 220 12 530 12 917

Utrangeringar 939 0 939 0

Återköp teckningsoptioner 2020/2024 från anställda som slutat sin tjänst -4	091 0 0 0

-1 717 9 220 13 469 12 917

Belopp i Tkr okt - dec
2021

okt - dec
2020

jan - dec
2021

jan - dec
2020

Kassaflödesanalys



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


