
Delårsrapport för halvåret 2018

PERIODEN 1 JANUARI –  30 JUNI 2018  
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Delårsrapport för HemCheck AB 
Perioden 1 januari – 30 juni 2018

UTVALDA FINANSIELLA DATA apr–jun 2018 apr–jun 2017 jan–jun 2018 jan–jun 2017

Belopp i kr

Nettoomsättning 0 0 0 10 000

Rörelseresultat -1 298 139 -1 461 590 -2 440 657 -3 224 032

Resultat efter skatt -1 333 751 -1 592 407 -2 515 087 -3 388 971

Balansomslutning 56 595 255 33 139 018 56 595 255 33 139 018

Periodens kassaflöde -4 051 482 -3 261 340 20 220 877 20 388 289

Likvida medel 40 762 268 24 461 756 40 762 268 24 461 756

Eget kapital 52 849 237 29 487 304 52 849 237 29 487 304

Resultat per aktie (kr) före och efter utspädning* -0,08 -0,15 -0,16 -0,31

Soliditet (%) 93,38 88,98 93,38 88,98

Antal utestående aktier på balansdagen (st) 15 708 230 10 864 600 15 708 230 10 864 600

Genomsnittligt antal aktier  (st) 15 708 230 10 864 600 14 637 814 7 947 200

Medelantalet anställda 5 4 5 4

*Antal aktier har omräknats utifrån split 2016 för att öka jämförbarheten

Andra kvartalet, april – juni 2018

• Rörelsens intäkter uppgick till 
0 kronor (0)

• Resultat efter finansiella poster 
uppgick till -1 334 tkr (-1 592)

• Resultat per aktie uppgick till 
-0,08 kronor (-0,15)

• Kassaflödet uppgick till 
-4 051 482 kronor

Perioden januari – juni 2018

• Rörelsens intäkter uppgick till 
0 tkr (10)

• Resultat efter finansiella poster 
uppgick till -2 515 tkr (-3 389)

• Resultat per aktie uppgick till 
-0,16 kronor (-0,31)

• Kassaflödet uppgick till 
20 220 877 kronor

Väsentliga händelser under andra 
kvartalet 

• Avtal tecknat med Scanfil avse-
ende tillverkning av avläsare för 
produktkonceptet Helge

• Anna Dalgaard ny 
styrelseordförande

• Karin Dahllöf ny styrelsemedlem

Väsentliga händelser under första 
halvåret

• Avtal tecknades med SHL Tech-
nologies Ltd avseende tillverkning 
av engångstest.

• Avtal tecknades med Region 
Västmanland avseende en studie 
av hemolysförekomst på Västman-
lands sjukhus Västerås. Studien 
visade att hemolys är vanligt vid 
blodgasprov och att produktkon-
ceptet har mycket god förmåga att 
upptäcka hemolys även i denna typ 
av prov.

• När teckningsperioden för 
HemChecks teckningsoption 
TO1 avslutades i februari upp-
gick teckningsgraden till 96,3 
procent och HemCheck tillfördes 
cirka 29,1 miljoner kronor före 
emissionskostnader. 

• Det amerikanska patentverket 
USPTO meddelade att ett patent 
för HemChecks unika teknik för 
hemolysdetektion kommer att 
beviljas i USA.

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång

• Verifieringsprocessen för 
engångstest av blodgassprutor 
avslutades framgångsrikt

• HemCheck inleder rekrytering av 
marknadschef för bolaget

Under första halvåret 2018 kunde HemCheck, som en förberedelse inför den kommande serieproduktionen 
av bolagets produkter, sluta viktiga avtal med internationella tillverkare. Genom de teckningsoptioner som 
emitterades i samband med noteringsemissionen i början av året tillfördes bolaget cirka 29 miljoner kronor 
för fortsatt utveckling och kommersialisering av produktkonceptet. I en omfattande klinisk studie under våren 
kunde HemCheck konstatera att konceptet har mycket god förmåga att upptäcka även hemolyserade blod-
gasprover. Efter periodens utgång slutfördes också framgångsrikt verifieringsprocessen för engångstestet för 
blodgassprutor. Vid bolagsstämman 2018 fick HemCheck en ny styrelseordförande i Anna Dalgaard.

HemCheck förbereder marknadslanseringen
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VD HAR ORDET: 

Ett steg närmare målet 

Både det andra kvartalet och hela första halvåret av 2018 har präglats av vårt 
fortsatta arbete inför en CE-märkning och marknadslansering av vårt produkt-
koncept Helge. Märkningen är inte bara en kvalitetssäkring för dem som ska 
använda vår teknik, utan också en förutsättning för att vi ska kunna sälja vår 
produkt, på den svenska marknaden och internationellt. 

Det är därför med glädje jag kan konstatera att vi, för bara någon vecka sedan, 
mycket framgångsrikt kunde slutföra verifieringsfasen för vårt engångstest 
anpassat för blodgassprutor. Testet ingår som en del i konceptet som även 
består av motsvarande engångstest för vanliga blodprov med vakuumrör, samt 
en gemensam avläsare. I verifieringsfasen testas produkten mot ett femtiotal 
krav uppsatta av oss och av potentiella användare. I verifieringen ingår också 
regulatoriska krav, det vill säga lagkrav, som bland annat berör märkning och 
symboler. Testet går nu vidare in i valideringsfasen, då det ska prövas praktiskt 
i en tänkt användarmiljö där användarna får lämna synpunkter, medan vi kan 
observera och intervjua.  

Utvecklingen av blodgastestet har gått snabbare än beräknat eftersom vi 
kunnat utnyttja erfarenheterna från arbetet med blodprovstestet. Arbetet med 
verifiering och validering fortsätter enligt plan och vårt mål är att vi ska ha en 
CE-märkning klar för samtliga produkter i konceptet under året.

I maj kunde vi teckna ett viktigt avtal med det internationella bolaget Scanfil 
som kommer att tillverka avläsaren i produktkonceptet. Det avtalet, tillsam-
mans med det avtal vi tidigare i år tecknade med SHL Technologies, som ska 
tillverka de båda engångstesterna, ger oss två partners med omfattande erfa-
renhet av medicintekniska produkter. De har också internationell kompetens 
och förmåga att snabbt skala upp produktionen när försäljningen tar fart. 

Att vi närmar oss det tekniska målet innebär dessutom att vi fortsätter att för-
bereda oss inför den kommande marknadslanseringen. Ett led i detta är att vi 
under hösten kommer att stärka organisationen genom rekrytering av en sälj- 
och marknadschef med uppgift att utveckla kommersiell strategi, affärsmodell, 
prisstrategier och marknadsföring. Vi har dessutom börjat förbearbeta viktiga 
potentiella kunder på den svenska marknaden. 

En stärkt marknadskompetens kommer oss också tillgodo genom vår nya 
styrelseordförande Anna Dalgaard och styrelseledamoten Karin Dahllöf. Anna 
Dalgaard har varit styrelseledamot sedan 2016, har lång erfarenhet från vård-
sektorn och kan HemCheck väl när hon nu går in som ordförande. Karin Dahl-
löf är ny i bolaget, men har många års gedigen erfarenhet från företagsledning, 
marknadsföring och försäljning inom internationella medicintekniska bolag. Det 
är kompetens som vi behöver under de kommande åren.

Hösten kommer att bli en intensiv och utmanande period då det gäller att få allt 
på plats. Jag ser med glädje fram mot att få arbeta med ett starkt lag bestå-
ende av våra styrelseledamöter och av HemChecks kompetenta medarbetare.  
 

Annelie Brolinson
Verkställande direktör
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Verksamhets berättelse  
1 januari–30 juni 2018

Kort om HemCheck 
HemCheck AB, grundat 2010, utvecklar och kommersia-
liserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en 
avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan 
identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda 
blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte 
kan analyseras med korrekta resultat. 

HemChecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom 
att utveckla och kommersialisera användarvänliga pro-
dukter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt 
anslutning till provtagningen. På så sätt kan HemCheck 
bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och 
lägre kostnader. HemChecks produktkoncept Helge, bestå-
ende av engångstest för vakuumrör och avläsare, kommer 
inledningsvis att lanseras på den svenska marknaden och 
därefter på utvalda internationella marknader. Bolaget 
utvecklar också motsvarande produkt för hemolystest 
av blodgasprov.  
 
Marknad 
HemChecks potentiella marknad är stabil. Varje år tar akut-
mottagningar inom EU och i USA, det marknadssegment 
som HemCheck valt att fokusera på, cirka 65 miljoner 
blodprover där HemChecks produktkoncept är tillämpligt. 
Utöver detta testas årligen cirka 500 miljoner blodgasprover 
i instrument som idag saknar möjlighet till hemolysmätning. 
Det innebär att den möjliga marknaden för hemolystest av 
blodgasprover teoretiskt sett bör vara i nivå med den för 
hemolystest av blodprover.

Ur ett kostnadsperspektiv har kostnaden för ett hemolyserat 
blodprov uppskattats till över 100 euro, motsvarande cirka 
1 500 kronor för varje felaktigt eller uteblivet provsvar. Vid en 
hemolysfrekvens på fem procent skulle Helge därmed kunna 
sänka sjukvårdskostnaderna vid akutmottagningar inom 
EU och USA med 160 miljoner euro, motsvarande cirka 1,5 
miljarder kronor per år, blodgasanalyserna oräknade.

Viktiga framtida kundsegment, utöver de tidigare nämnda, 
är avdelningar inom sluten- och öppenvård, blodbanker, 
ambulanssjukvård, kliniska studiesituationer och veterinär-
medicinska kliniker.

Resultat och finansiell ställning
Under kvartalet aktiverade Hemcheck Sweden AB 
utvecklings kostnader enligt samma princip som under 
tidigare kvartal. 

Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick till 1 511 000 (1 181 000) 
under andra kvartalet 2018, Förändringen beror på att 
medelantalet anställda ökat från fyra till fem.

Övriga kostnader
Övriga externa kostnader uppgick till 1 090 000 kronor 
(915 000) för första kvartalet 2018. Ökningen beror på fort-
satt utveckling av produktkonceptet.

Transaktioner med närstående

Axelero AB (Fredrik Sjövall):   2 783 kronor (42 118)

A Klevby Dalgaard AB  
(Anna Dalgaard) 15 000 kronor (118 000)

IARU (Torbjörn Koivisto) 53 200 kronor (50 000)

Principer för delårsrapportens upprättande
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter och 
bolagsstämma
• Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 offentliggörs 

den 15 november 2018.
• Bokslutskommuniké för helåret 2018 offentliggörs den 20 

februari 2019.

Granskning av revisor
Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets 
revisor.
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 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en 
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat, samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm 31 augusti 2018

Styrelsens underskrift

Anna Dalgaard
Ordförande

Karin Dahllöf
Ledamot

Jenni Björnulfson
Ledamot

Hjalmar Didrikson
Ledamot

Torbjörn Koivisto
Ledamot

Annelie Brolinson
Verkställande direktör

För vidare information, kontakta 
HemCheck Sweden AB (publ) 
Annelie Brolinson, vd
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Viktig information
Denna information är sådan information som HemCheck 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades genom ovan-
stående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 
31 augusti 2018 klockan 09.00.
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Resultaträkning

Belopp i kr   april–juni 2018 april–juni 2017  jan–juni 2018  jan–juni 2017  

Nettoomsättning 0 0 0 10 000

Aktiverat arbete för egen räkning 1 337 221 666 565 2 340 917 1 237 565

1 337 221 666 565 2 340 917 1 247 565

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 089 814 -914 998 -2 279 435 -2 564 281

Personalkostnader -1 511 405 -1 180 832 -2 433 594 -1 842 667

Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -34 141 -32 325 -68 545 -64 649

Rörelseresultat -1 298 139 -1 461 590 -2 440 657 -3 224 032

Resultat från finanseilla poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 23 6

Räntekostnader och liknande kostnader -35 612 -130 817 -74 453 -164 945

Resultat efter finansiella poster -1 333 751 -1 592 407 -2 515 087 -3 388 971

Periodens resultat -1 333 751 -1 592 407 -2 515 087 -3 388 971
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Balansräkning

Belopp i kr 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings-, utvecklings-  och 
liknande arbeten 14 393 646 7 049 069 9 776 452

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 744 982 799 243 772 114

15 138 628 7 848 312 10 548 566

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 123 955 207 047 165 368

Summa Anläggningstillgångar 15 262 583 8 055 359 10 713 934

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 0 0

Aktuella skattefordringar 40 233 26 920 41 543

Övriga fordringar 494 576 493 172 329 988

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 595 101 811 80 841

570 404 621 903 452 372

Kassa och bank 40 762 268 24 461 756 20 541 391

Summa Omsättningstillgångar 41 332 672 25 083 659 20 993 763

SUMMA TILLGÅNGAR 56 595 255 33 139 018 31 707 697
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Balansräkning, forts.

Belopp i kr 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 413 741 977 814 977 814

Fond för utvecklingsutgifter 13 229 779 5 885 202 8 612 585

14 643 520 6 863 016 9 590 399

Fritt eget kapital

Överkursfond 67 088 822 39 646 065 39 646 065

Balanserad vinst eller förlust -26 368 018 -13 632 806 -16 360 189

Årets resultat -2 515 087 -3 388 971 -5 390 636

38 205 717 22 624 288 17 895 240

Summa Eget Kapital 52 849 237 29 487 304 27 485 639

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 1 265 715 1 745 719 1 707 024

1 265 715 1 745 719 1 707 024

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 882 618 712 040 882 618

Leverantörsskulder 277 326 382 782 557 820

Övriga kortfristiga skulder 511 311 214 588 93 738

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 809 047 596 585 980 858

2 480 302 1 905 995 2 515 034

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 595 254 33 139 018 31 707 697



9   HEMCHECK SWEDEN A B  |   D EL Å RSR A PPO RT JA N UA R I – J U N I  2018

HemCheck Sweden AB (publ) 556811-5272

Kassaflödesanalys

Belopp i kr april–juni 2018  april–juni 2017 jan–juni 2018  jan–juni 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 298 139 -1 461 590 -2 440 657 -3 224 031

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 34 141 32 325 68 545 64 649

Erhållna räntor 0 0 23 6

Erlagda räntor -35 612 -130 817 -74 453 -164 945

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -1 299 610 -1 560 082 -2 446 542 -3 324 321

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 0 0 0 0

Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar 0 0 0 13 844

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 90 116 140 321 -118 032 -91 206

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -204 941 -630 730 -34 732 -804 434

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 414 435 -2 050 491 -2 599 306 -4 206 117

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 416 393 -1 060 659 -4 617 194 -2 682 040

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -2 416 393 -1 060 659 -4 617 194 -2 682 040

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 27 878 684 27 426 635

Utställda och betalda teckningsoptioner 0 8 550 0 8 550

Upptagna lån 0 0 0 0

Amortering av skuld -220 655 -158 740 -441 309 -158 740

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -220 655 -150 190 27 437 375 27 276 445

Periodens kassaflöde -4 051 482 -3 261 340 20 220 877 20 388 289

Likvida medel vid periodens början 44 813 750 27 723 096 20 541 391 4 073 467

Likvida medel vid periodens slut 40 762 268 24 461 756 40 762 268 24 461 756
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Förändringar i eget kapital

Ägarförteckning 2018-06-30 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i kr Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond
Övrigt fritt eget 

kapital
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2015-12-31 177 784 7 250 968 -5 359 647 2 069 105

Årets Resultat -2 387 956 -2 387 956

Nyemission 55 600 6 004 799 6 060 399

Fondemission 291 730 -291 730 0

Kostnader hänförliga till emission -420 157 -420 157

Aktivering av utvecklingsutgifter 3 336 215 -3 336 215 0

Teckningsoptioner 119 700 119 700

Eget kapital 2016-12-31 525 114 3 336 215 12 663 580 -11 083 818 5 441 091

Årets Resultat -5 390 636 -5 390 636

Nyemission 452 700 29 727 300 30 180 000

Kostnader hänförliga till emission -2 753 366 -2 753 366

Aktivering av utvecklingsutgifter 5 276 370 -5 276 370 0

Teckningsoptioner 8 550 8 550

Eget kapital 2017-12-31 977 814 8 612 585 39 646 064 -21 750 824 27 485 639

Årets Resultat -2 515 086 -2 515 086

Nyemission 435 927 28 625 853 29 061 780

Kostnader hänförliga till emission -1 183 096 -1 183 096

Aktivering av utvecklingsutgifter 4 617 194 -4 617 194 0

Teckningsoptioner 0

Eget kapital 2018-06-31 1 413 741 13 229 779 67 088 821 -28 883 104 52 849 237

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital

Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 8,00%

Mathias Karlsson 1 187 500 7,56%

Olcon engineering aktiebolag 1 137 609 7,24%

Almi Invest Norra mellansverige 1 022 166 6,51%

Avanza Pension 790 286 5,03%

SHL Group AB 649 400 4,13%

Swedbank AS 573 272 3,65%

Övriga 9 091 672 57,88%

Totalt 15 708 230 100,00%

Aktien
HemCheck Sweden AB är noterat på Nasdaq First North. Antalet aktier 
vid periodens utgång uppgick till totalt 15 708 230 (10 864 600).
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Certified Adviser
HemChecks Certified Adviser är 
FNCA Sweden AB.

Bolagsinformation
HemCheck Sweden AB (publ)
Organisationsnummer: 556811-5272  
Juridisk form: Publikt aktiebolag

Adress: 
HemCheck AB
Karlstad Universitet, 
Biomedicin
Universitetsgatan 2 
656 37 Karlstad
Telefon: +46 (0)702 88 08 26
www.hemcheck.com


