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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2021  
• ObsteCare genomförde ett välbesökt webinarium med ca 100 intressenter, främst 

barnmorskor, förlossningsläkare och kunder i samarbete med den nordiska distributören 

Vingmed AB.  

• ObsteCare lämnade in en ansökan till USA:s läkemedelsmyndighet FDA om att få komma 

med i det nya programmet STeP (The Safer Technologies Program) för innovativa 

medicintekniska produkter med användningsområden där det saknas likvärdiga alternativ 

på marknaden. 

• Helena Liljedahl rekryterades som ny vd i ObsteCare och kommer att ha fokus på ökad 

internationell försäljning, etablering på fler marknader samt lansering och expansion i USA. 

Helena tillträdde rollen den 1 juli. 

• På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo 

Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval). Christina Hugosson 

omvaldes som ordförande.   

• Från utnyttjande av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO1) tillfördes ObsteCare 91 KSEK. 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
• ObsteCare tecknar avtal med stark brittisk distributör och får en första order under augusti  

• ObsteCare blir förmodligen inte antagen till STeP programmet. Fortsatt dialog med FDA. 

 
 

FINANSIELL SAMMANFATTNING APRIL-JUNI 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 111 (113) KSEK  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 840 (-8 291) KSEK    

• Periodens resultat uppgick till -4 856(-8 638) KSEK  

• Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,28) SEK  

 

FINANSIELL SAMMANFATTNING JANUARI-JUNI 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 429 (306) KSEK  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 275 (-10 123) KSEK    

• Periodens resultat uppgick till -7 307(-10 529) KSEK  

• Resultatet per aktie uppgick till -0,13 (-0,34) SEK  
 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Beloppen som 

anges är avrundade vilket ibland leder till att vissa summeringar inte är exakta. 

 

Resultat i korthet      

KSEK                                     

2021 

  apr-jun 

2020 

apr-jun 

2021 

jan-jun 

2020 

jan-jun 

     2020 

jan-dec 

Nettoomsättning 111 113 429 306     890 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 540 2 058 3 032 3 621  10 475 

Rörelsens kostnader        -6 491 -10 465 -10 736 -14 055 -21 143 

Resultat efter finansiella poster           -4 856 -8 638 -7 307 -10 529 -10 218 
 

 

Likviditet och finansiering  
Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 21 575 (17 889) KSEK. 

      

                                           DELÅRSRAPPORT 

 jan-jun 2021 
 

                                                       Fortsatt expansion i Europa  



       ObsteCare - Delårsrapport 
  

Delårsrapport jan-jun 2021           2 

Vd har ordet 

ObsteCare redovisar en ökning av 

nettoomsättning med 40 % under första 

halvåret 2021 jämfört med samma period 

2020.  

Fokus framåt 
Mitt och bolagets fokus kommer att vara ökad 

försäljning framåt. Vi ska bevisa potentialen i 

bolaget och AFL metoden. Det blir en stor 

utmaning att snabbt skapa säljresultat, men nu 

har vi ett team på plats inför hösten och kan 

höja aktivitetsnivån på våra försäljnings- och 

utbildningsinsatser. Vår målsättning är att öka 

antalet användande kliniker, där har vi stor 

potential, såväl i Norden som i Europa.  Med min 

bakgrund av att bygga internationell försäljning 

i samarbete med distributörer (från bland andra 

Baby Björn och Weleda) så kan jag bidra med 

min kompetens och fokus på försäljning.  

Vår nya brittiska distributör har också gjort en 

första försäljning till slutkund och vi ser fram 

emot att få i gång den brittiska marknaden 

under andra halvan av 2021.  

Ett litet men positivt steg var att vi från små 

nivåer ändå ökade nettoomsättningen med 

40% jämfört samma period 2020. 

Tack vare er fina aktieägare har vi nu också en 

kassa som tillåter expansion  

Inlämnad STeP-ansökan till FDA 

Vi lämnade in ansökan till FDA:s program STeP 

(Safer Technologies program) den sista juni och 

har efter periodens utgång fått besked att vi 

förmodligen inte blir inbjudna att deltaga i ovan 

nämnda program. Vi fortsätter dialogen med 

FDA och kommer att lämna in en uppdaterad 

ansökan inför ett slutgiltigt 

marknadsgodkännande. Vi skapar samtidigt ett 

nytt kontaktnät via vårt Medicinska råd för att få 

mer klarhet i och kunna svara på frågor och 

krav från FDA. Parallellt håller vi en god dialog 

med vår amerikanska distributör för framtida 

marknadsinträde. 

Webinar med över 100 kunder/intressenter 

Under första halvan av 2021 hölls ett välbesökt 

webinarium tillsammans med vår nordiska 

distributör Vingmed. Det är en fortsättning på 

de fysiska seminarier vi tidigare haft för att nå ut 

med kunskap om vår produkt till slutanvändare 

och slutkunder. Planen är att genomföra fler 

webinarier och effektiva digitala utbildningar 

tillsammans med distributörer på olika 

marknader för att hjälpa distributörerna att nå 

ut till kliniker som vill använda AFL metoden. 

Pågående studier 

Vi gläder oss också att de studier som har stått 

stilla under pandemin kommer att kunna 

fortsätta.  

Min syn 
I ObsteCare ser jag ett bolag som erbjuder 

unika medicinska lösningar för 

förlossningsvården till förmån för mamman, 

barnet och förlossningskliniken, vilket är något 

som starkt inspirerar mig. Det är med positiv 

framtidssyn och stor ödmjukhet som jag tar mig 

an att leda detta innovativa bolag. Jag vill 

tacka alla aktieägare och samarbetspartners, 

och ser fram emot en fortsatt tillväxt och 

framgång för ObsteCare. 

Helena Liljedahl 

Verkställande Direktör 
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Om verksamheten 

ObsteCare i korthet 

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården. 

Fokus är på värksvaga förlossningar: ett globalt problem som drabbar 40% av alla förstföderskor. 

Bolaget grundades efter att docent Eva Wiberg-Itzel i samband med ett forskningsprojekt på 

Karolinska Institutet tog fram en ny metod att diagnosticera värksvaghet.   

Bolaget har vidareutvecklat metoden och utrustning för att behandla värksvaga förlossningar. 

Metoden och analysutrustningen är patenterad och CE-märkt och marknadsförs under namnet 

AFL®. Den gör det möjligt att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder vid värksvaghet. AFL® står för 

”Amniotic Fluid Lactate”, vilket på svenska blir ”mjölksyranivåer i fostervattnet”. 

 

Vision och verksamhet 

ObsteCares vision är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på 

kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamma, barn och 

förlossningskliniken. 

  

För förlossningsläkare och barnmorskor är kvinnor med värksvaghet en svårförutsägbar och mycket 

resurskrävande grupp. Värksvaghet innebär att livmoderns sammandragningar inte är tillräckligt 

effektiva. Utdragna förlossningar är ett stort och globalt problem som leder till förlossningsskador 

och onödigt lidande och utgör dessutom en stor belastning på sjukvårdens resurser. I för många fall 

slutar de med akuta kejsarsnitt, en riskfylld och kostsam process för alla inblandade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk och internationell forskning visar 

att man, genom att mäta halten av 

mjölksyra i fostervattnet, på ett tidigt 

stadium under förlossningen kan få 

värdefull information av livmoderns 

status hos kvinnor som drabbas av 

värksvaghet. Därigenom kan 

behandlingen individanpassas för att 

bidra till säkrare vaginala förlossningar.  

ObsteCares grundare är pionjär och 

världsledande på området. Forskningen 

kring värksvaghet är aktiv och 

ObsteCare fortsätter att stärka sitt 

erbjudande genom att kontinuerligt 

utveckla både metod och instrument.  
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Affärsmodell och försäljning 

ObsteCare marknadsför och säljer ett marknadsunikt, patenterat och CE-märkt system som, 

genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten under förlossningen, kan identifiera värksvaga 

förlossningar. Systemet är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av en 

datorbaserad mätstation och mätprober för engångsbruk. Mätinstrumentet säljs till 

förlossningskliniker, proberna är löpande förbrukningsvaror.  

 
AFL®-metoden har lanserats på den europeiska marknaden och uppfyller kraven i det 

medicintekniska regelverket. ObsteCare erbjuder även utbildning och stöd till förlossningsklinikerna 

vid införandet av AFL®-metoden. Med ObsteCares produkter får förlossningspersonalen ett verktyg 

och en metod som stöd för att på ett effektivt sätt behandla värksvaga patienter. På sikt bedömer 

bolaget att AFL® kommer att bli en standardmetod för behandling av värksvaghet. 

 

 

                      

 

 

ObsteCares produkter säljs via distributörer. ObsteCare driver dessutom ett implementationsprojekt 

i samarbete med ett antal förlossningskliniker i Europa. Syftet med projektet är att stödja 

försäljningen av AFL® -metoden genom att öka kännedomen om produkten hos beslutsfattare, 

obstetriker och barnmorskor, samla erfarenheter från klinisk användning samt att de 

högprofilkliniker som deltar i projektet i framtiden ska fungera som kunskapscentra och förebilder 

för användningen av metoden. 

 
 

Marknadsuppskattning och potential 
ObsteCare verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet. Fokus har legat på att 

monitorera barnet, men mycket lite har gjort för att monitorera mammorna och status på 

livmodern. Varje år sker cirka 130 miljoner förlossningar, varav 4 miljoner i USA och 5 miljoner i 

Europa. I Sverige föds cirka 115 000 – 120 000 barn per år. Värksvaghet är den vanligaste 

komplikationen vid en förlossning och drabbar ungefär 20 procent av alla kvinnor som föder och 

40 procent av alla förstföderskor. Värksvaghet kan leda till akuta kejsarsnitt eller förlossningar med 

olika instrument som hjälpmedel, vilket ökar riskerna för kvinnan och för barnet. ObsteCares 

erbjudande gör det möjligt att på ett tidigt stadium identifiera mammor som drabbas av 

värksvaghet och därmed riskerar en svår förlossning. 

 

Om AFL®-metoden användes på alla värksvaga förlossningar, skulle det enligt bolagets egna 

beräkningar kunna medföra potentiella intäkter från Europa och USA på drygt 900 miljoner SEK per 

år med dagens prissättning. Marknadspotentialen skulle tredubblas, till cirka 2,6 miljarder SEK per år, 

om AFL® användes som screeningmetod vid samtliga förlossningar. 



     ObsteCare - Delårsrapport 

Delårsrapport jan-jun 2021                       5 
 

 

Finansiell utveckling 

Intäkter och resultat 

Intäkter  
Rörelsens intäkter uppgick till 1 651 (2 174) KSEK för kvartalet och för halvåret till 3 461 (3 932) KSEK. 

Intäkterna bestod till största del av aktiverade kostnader vilka har minskat jämfört med föregående 

år. Nettoomsättningen för kvartalet var oförändrad jämfört med föregående år medan 

nettoomsättningen för halvåret var 40 procent högre än samma period föregående år.  

Kostnader   
Rörelsens kostnader uppgick för kvartalet till 6 491 (10 465) KSEK och för halvåret till 10 736 (14 055) 

KSEK. Kostnaderna för 2020 innehåller felaktigt kostnadsförda emissionskostnader om 5,7 MSEK vilka 

korrigerades under nästkommande kvartal 2020. Ökningen under kvartal två är regulatoriska 

kostnader gällande instrumentet samt arbete med STeP-ansökan till amerikanska FDA. 

Resultat 

Rörelseresultatet uppgick till -4 840 (-8 291) KSEK för kvartalet och för halvåret till -7 275 (-10 123) KSEK.  

Finansiell ställning 
Likvida medel per 30 juni uppgick till 21 575 (17 889) KSEK.  

 

Aktien och ägarförhållanden 
Aktien är listad på Spotlight Stock Market sedan januari 2018 och handel sker under kortnamnet 

OBST. Totalt har ObsteCare AB vid periodens utgång 2 325 aktieägare. En ObsteCare-aktie har en 

röst.  

 

Antal aktier vid periodens slut       56 375 399 (31 101 441) 

Antal aktier vid perioden slut, efter utspädning  76 024 678 (31 101 441) 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK                                -0,09 (-0,28)    

Ägarförhållanden – 10 största aktieägarna  
Baserat på tecknade aktier per den 30 juni 2021 i ObsteCare AB är ägandet fördelat enligt följande:    

Antal aktier % 

Peder Månsson   8 247 456 14,63 

Avanza Pensionsförsäkring 3 098 366 5,50 

Oxtorget konsulter i Stockholm AB 2 806 331 4,98 

Allba Holding AB 1 725 000 3,06 

Günter & Wikberg 1 593 434 2,83 

Galana Balcha Hjärtspecialist Mottagning AB 1 211 816 2,15 

Nordnet Pensionsförsäkring 1 049 704 1,86 

Dividend Sweden AB 863 052 1,53 

Ath Invest AB 737 206 1,31 

Photonic Research Sweden Aktiebolag 706 384 1,25 

 Källa: Euroclear Sweden AB 
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Emission 

ObsteCare genomförde under det första kvartalet 2021 en fullt garanterad nyemission av units 

med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen tillfördes 

ObsteCare cirka 24,9 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen registrerades hos Bolagsverket 

under det andra kvartalet och ObsteCares aktiekapital ökade därefter med 2 524 197,30 SEK till 

5 634 341,40 SEK och antalet aktier med 25 241 973 aktier till 56 343 414 aktier.  

I samband med emissionen gavs nya teckningsoptioner ut; TO3. Två (2) teckningsoptioner ger rätt 

att teckna en ny aktie i ObsteCare för 1,45 kronor under perioden 2 maj 2022 – 31 maj 2022. Totalt 

emitterades 25 241 973 st teckningsoptioner av serie TO3. Om samtliga av dessa teckningsoptioner 

utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 12 620 986 st och aktiekapitalet 

att öka med högst 1 262 098,60 SEK.  

Tidigare utgivna teckningsoptioner 

I den emission som genomfördes i april/maj 2020 emitterades 14 056 586 teckningsoptioner av serie 

TO1 respektive TO2.  

Den 31 maj 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna TO1 till teckning av 

aktier i ObsteCare. Totalt utnyttjades 63 970 teckningsoptioner för teckning av 31 985 nya aktier 

och genom teckningen tillfördes ObsteCare 91 157,25 kronor. Bolagets aktiekapital ökade med 

3 198,50 SEK från 5 634 341,40 SEK till 5 637 539,90 SEK och antalet aktier med 31 985 aktier från 

56 343 414 aktier till 56 375 399 aktier. 

Teckningsoptioner av serie TO2 går att nyttja under perioden 1 november 2021 till och med den 30 

november 2021. Det krävs två TO2 för att teckna en ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.  

Händelser under perioden januari-juni  

• ObsteCare genomförde ett välbesökt webinarium med cirka 100 potentiella intressenter 

och kunder i samarbete med den nordiska distributören Vingmed AB.  

• ObsteCare lämnade in en ansökan till USA:s läkemedelsmyndighet FDA om att få komma 

med i det nya programmet STeP (The Safer Technologies Program) för innovativa 

medicintekniska produkter med användningsområden där det saknas likvärdiga alternativ 

på marknaden. 

• Helena Liljedahl rekryterades som ny vd i ObsteCare och kommer att ha fokus på ökad 

internationell försäljning, etablering på fler marknader samt lansering och expansion i USA. 

Helena tillträdde rollen den 1 juli. 

• ObsteCare offentliggjorde memorandum från fullt garanterad företrädesemission  

• ObsteCare genomförde fulltecknad företrädesemission om ca 24,9 MSEK  

• I samband med den fulltecknade företrädesemissionen genomfördes en riktad emission till 

garanter och finansiell rådgivare  

• På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo 

Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval). Christina Hugosson 

omvaldes som ordförande.   

• Från utnyttjande av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO1) tillfördes ObsteCare 91 KSEK. 
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Övrig information 

Patent 

ObsteCare har beviljade patent inom tre patentfamiljer. Patenten täcker metoden att använda 

mjölksyra i fostervatten i förlossningsvården samt specifika utformningsegenskaper på 

mätutrustningen. Patentskydden är i linje med ObsteCares strategi att skydda bolagets metoder 

och produkter genom patent och att öka användningen av AFL®-metoden för en 

individanpassad behandling inom förlossningsvården.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella 

rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från de bedömningarna. Det finns utöver generell osäkerhet 

relaterad till marknadslansering och försäljningstillväxt, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer 

eller potentiella faktorer eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en 

väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter. Givetvis är det svårt att göra en bedömning om 

tidsplanen för kommande aktiviteter och vi kan konstatera att covid-19-pandemin även under 

2021 haft en betydande påverkan försäljningsmässigt och bedömningen är att det även kommer 

ha en påverkan på försäljningen under tredje kvartalet 2021. 

Framtidsutsikter 

Även om aktiviteter tvingats skjutas fram som en konsekvens av den rådande pandemin är vi 

övertygade om att AFL®-metoden kommer få ett betydande genomslag internationellt. 

ObsteCare verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men där det finns en 

förväntan att situationen för kvinnan i samband med förlossningen ska förbättras. Vi är redo att ta 

nästa steg och tillsammans med våra tolv distributörer göra lyckade etableringar på respektive 

marknad. Fokus under de närmaste åren kommer att vara ökad försäljning och expansion på den 

europeiska marknaden i kombination med etablering i USA och Asien. 

Därutöver har vi lanserat en ny generation av instrumentet och vi fortsätter med kontinuerligt 

utvecklingsarbete på det för att ligga i framkant av teknologin. Vårt medicinska råd ger stöd i den 

fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi ser fram emot att snart se effekten av den hälsoekonomiska 

analysen från Linköpings universitet på säljsiffrorna. Vi ser även fram emot  ytterligare regulatoriska 

godkännanden av vår produkt.  

Medarbetare 

Bolaget har tre anställda personer vid periodens utgång. Övriga medarbetare är kontrakterade på 

konsultbas. För att bedriva en effektiv och kostnadseffektiv organisation anlitar ObsteCare konsulter 

för specifika uppdrag och för arbetsuppgifter som bolaget saknar eller endast periodvis har behov 

av. Under det andra kvartalet 2021 uppgick antalet konsulter till motsvarande sex heltidstjänster.  
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Finansiell kalender 

Delårsrapport januari-september 2021publiceras den 16 november 2021. 

Revision 

Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning. 

 

Styrelsens försäkran  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt 

av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  

ObsteCare AB (publ)  

Solna den 24 augusti 2021 

Christina Hugosson  Harald Almström                

Styrelseordförande  Styrelseledamot 

Bo Lundblad  Peter Risberg                                                        

Styrelseledamot  Styrelseledamot  

Helena Liljedahl 

Verkställande direktör  
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Finansiella rapporter   

Resultaträkning 

 

 

 

 
 

 

 

  2021 2020 2021 2020 2020 

SEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
            

Nettoomsättning 111 273 112 634 428 977 306 304 890 004 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 539 588 2 058 475 3 031 710 3 620 773 10 474 821 

Övriga rörelseintäkter 259 2 483 259 4 681 5 044 

Rörelsens intäkter 1 651 120 2 173 592 3 460 946 3 931 758 11 369 869 
            

Rörelsens kostnader 
     

Handelsvaror -453 696 -85 304 -609 517 -126 453 -950 496 

Övriga externa kostnader -4 587 491 -9 057 275 -7 610 482 -11 392 258 
-14 405 

131 

Personalkostnader -862 459 -913 837 -1 365 783 -1 769 212 -3 458 107 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 
-586 602 -400 126 -1 147 995 -754 184 -2 314 242 

Övriga rörelsekostnader -1 235 -8 020 -1 886 -12 454 -14 533  

-6 491 483 -10 464 562 -10 735 663 -14 054 561 
-21 142 

509 

             

Rörelseresultat -4 840 363 -8 290 970 -7 274 717 -10 122 803 -9 772 640 
            

Resultat från finansiella poster 
     

Ränteintäkter och liknande 

resultatposter 
0 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 
-15 848 -347 433 -32 633 -405 751 -445 101 

  -15 848 -347 433 -32 633 -405 751 -445 101       

Resultat efter finansiella poster -4 856 211 -8 638 403 -7 307 350 -10 528 554 
-10 217 

741       

Resultat före skatt -4 856 211 -8 638 403 -7 307 350 -10 528 554 
-10 217 

741       

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 2 183 848       

Periodens resultat -4 856 211 -8 638 403 -7 307 350 -10 528 554 -8 033 893 
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BALANSRÄKNING   
 

TILLGÅNGAR 

SEK                                                                               Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         
     

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
   

 och liknande arbeten   21 701 130 14 456 998 19 757 089 

Patent, varumärken samt liknande rättigheter  1 155 991 1 205 104 1 212 655 

           22 857 

121     

       15 662 

102     

       20 969 

744          

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier, verktyg och installationer  27 287 33 801 30 949 

    27 287 33 801 30 949      

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag  677 677 677 

Uppskjuten skattefordran                                            1 11 875 294 9 691 446 11 875 294   

11 875 971 9 692 123 11 875 971 

Summa anläggningstillgångar   34 760 379 25 388 026 32 876 664      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         

Varulager mm  
   

Färdiga varor och handelsvaror  637 704 406 440 405 824 

    637 704 406 440 405 824 

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar   149 227 77 772 268 723 

Övriga fordringar  1 160 234 1 631 152 987 466 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   366 442 206 247 342 125 
  1 675 903 1 915 171 1 598 314 

          

Kassa och bank  21 575 337 17 888 895 7 523 559 

          

Summa omsättningstillgångar  23 888 944 20 210 506 9 527 697 

          

SUMMA TILLGÅNGAR  58 649 323 45 598 532 42 404 361 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

SEK                                                                           Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

EGET KAPITAL         

Bundet eget kapital  
   

Aktiekapital                                                                 5 637 540 3 110 144 3 110 144 

Fond för utvecklingsutgifter 2 18 255 481 9 477 957 18 255 481 

    23 893 021 12 588 101 21 365 625 
     

Fritt eget kapital  
   

Överkursfond   91 813 670 77 070 211 70 964 777 

Balanserad vinst eller förlust  -53 851 821 -37 040 404 -45 817 928 

Periodens resultat   -7 307 350 -10 528 554 -8 033 893 
  

30 654 499 29 501 253 17 112 956 

          

Summa eget kapital  54 547 520 42 089 354 38 478 581 

          

LÅNGFRISTIGA SKULDER  
   

Skulder till kreditinstitut   458 332 958 332 708 332 

Summa långfristiga skulder  458 332 958 332 708 332 

           

KORTFRISTIGA SKULDER    
 

Förskott från kunder   75 400 0 75 400 

Leverantörsskulder  1 500 053 1 255 802 1 427 577 

Aktuella skatteskulder   96 305 62 189 90 021 

Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut  500 000 500 000 500 000 

Övriga skulder   145 560 111 581 101 500 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       3 1 326 153 621 274 1 022 950 

Summa kortfristiga skulder   3 643 471 2 550 846 3 318 948 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  58 649 323 45 598 532 42 505 861 
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KASSAFLÖDESANALYS      

 
SEK                                                                           Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Kassaflödesanalys         

     
Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster  -7 307 351 -10 528 555 -10 217 741 

Justeringar för poster som inte ingår i 

kassaflödet   1 149 622 763 980 2 325 754 

Betald skatt  -5 530 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före         

förändring av rörelsekapital  -6 163 259 -9 764 575 -7 891 987 

          

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     
Förändring av varulager och pågående 

arbete   -289 553 -292 544 -291 928 

Förändring av kundfordringar  119 496 -19 224 -210 175 

Förändring av kortfristiga fordringar   506 851 -941 374 -433 566 

Förändring av leverantörsskulder  72 476 258 562 430 337 

Förändring av kortfristiga skulder   -287 187 299 721 794 549 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 041 176 -10 459 434 -7 602 770 

          

Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar   -3 031 710 -3 932 677 -10 797 525 

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar  0 -36 626 -36 625 

          

Finansieringsverksamheten     

Nyemission   23 376 291 30 924 489 24 819 054 

Upptagna lån  -250 000 -250 000 -500 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  23 126 291 30 674 489 24 319 054 

          

Periodens kassaflöde  14 053 405 16 245 752 5 882 134 

          

     

Likvida medel vid periodens början   7 523 559 1 652 938 1 652 938 

Kursdifferens i likvida medel  -1 627 -9 795  

Periodens kassaflöde   14 053 405 16 245 752 -11 513 

Likvida medel vid periodens slut  21 575 337 17 888 895 7 523 559 
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Noter 

Not 1  

Under 2016 tillgodogjorde sig bolaget det skattemässiga underskottsavdraget som förelåg på 

tidigare års förluster. Tidigare ansamlade skattemässiga underskott uppgick till 31 000 KSEK, varav 

uppskjuten skatt om 6 536 KSEK, redovisades i resultaträkningen 2016. Skattemässiga 

underskottsavdrag per 2020 uppgår till 55 492 KSEK varav uppskjuten skatt; 11 875 KSEK. 

Underskottet justeras årligen i samband med bokslutet. Underskottsavdragen är inte 

tidsbegränsade.   

Not 2  

Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband bokslutet.     

Not 3 

Upplupna konsultkostnader om 965 KSEK aktiveras kommande kvartal. Upplupna intäkter uppgår till 

32 KSEK. 

Allmän information om redovisningsprinciper  

ObsteCare AB tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).  

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 

bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden där 

inget annat anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 

Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 

medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella 

poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
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Kontakt 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Helena Liljedahl, vd 

Telefon +46 (0)704 67 30 24 

E-post helena.liljedahl@obstecare.com 
 

ObsteCare AB (publ) 

Organisationsnummer 556670-3038 

 

Fogdevreten 2 

171 65 Solna 

Telefon 08-751 56 27 

 

info@ObsteCare.com 

www.ObsteCare.se 

 

 

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 24 augusti 2021 kl. 8:00 CET.  
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