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Bolagsinformation

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

Adress
Nanna Svartz väg 4
171 65 Solna
Telefon: 054-202 2211
Hemsida: www.hemcheck.com

Kontaktperson
Joen Averstad, Tillförordnad verkställande direktör
Telefon 076-108 81 91
joen.averstad@hemcheck.com

Definition
Med ”bolaget” avses Hemcheck Sweden AB 
(publ) med organisationsnummer 556811-5272. 
Alla siffror anges i kronor om inget annat anges. 
Hemcheck är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market med kortnamn ”HEMC”.

Certified Adviser
Hemchecks Certified Adviser är
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399

Detta är Hemcheck
Hemcheck Sweden AB producerar och 
kommersialiserar en tjänst för patientnära upptäckt 
av hemolys i blodprover. Hemolys, trasiga röda 
blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att 
blodprov inte kan analyseras korrekt. En stor del 
av alla medicinska beslut grundas på analys av 
blodprover. Fritt hemoglobin, vilket direkt ökar som 
följd av hemolys, är även en biomarkör för vissa akuta 
tillstånd. Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till 
felaktiga eller försenade medicinska beslut. De bidrar 
också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade 
kostnader. Hemchecks målsättning är att förbättra 
vårdkvaliteten genom en minskad hemolysfrekvens.
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Hemcheck i siffror 

Året i korthet

• Bolaget CE-märkte i januari det nya bgs-Testet 

• Det nya regelverket IVDR började efterlevas i maj

• Bolaget CE-märkte i maj sina produkter för 
diagnostiskt syfte

• En företrädesemission genomfördes i 
juni som tillförde bolaget 7,5 msek före 
transaktionskostnader

• Certifiering enligt ISO 13485 erhölls i november

• I december initierades ett omfattande 
kostnadsbesparingsprogram för att skapa tid för en 
potentiell strukturaffär

• Joen Averstad meddelade i december att han avgår 
som VD

Belopp i kr 2022 2021 2020

Nettoomsättning 1 319 785 1 120 589 306 810 

Rörelseresultat -14 930 398 -13 986 879 -11 699 640 

Resultat efter skatt -14 900 091 -13 954 185 -11 697 949 

Balansomslutning 26 449 859 35 496 640 35 781 537 

Periodens kassaflöde  -5 603 308 2 416 321 -12 489 783 

Likvida medel 3 186 151 8 789 459 6 373 138 

Eget kapital 24 923 229 33 534 836 33 524 036 

Resultat per aktie före och efter ut-spädning -0,43 -0,72 -0,74 

Soliditet (%) 94,23 94,47 93,69 

Antal utestående aktier på balansdagen (st) 34 366 946 19 288 230 15 708 230 

Genomsnittligt antal aktier (st) 26 073 652 19 109 230 15 708 230 

Medelantalet anställda 5 6 5 

4    HEMCHECK SWEDEN A B

Hemcheck Årsredovisning 2022



Vision
Hemchecks vision är att säkerställa 
hemolysfri blodprovstagning för en 
säker och effektiv sjukvård.

Affärsidé
Hemcheck producerar och 
kommersialiserar ett koncept för 
patientnära detektion av hemolys i 
vakuumrör och blodgasprover.

Affärsmodell
Hemcheck använder sig av en affärs-
modell till direktkunder som grundar 
sig på ett tjänste erbjudande utifrån en 
abonnemangsmodell för att minska 
eller eliminera förekomsten av hemolys 
vid blodprovsanalys alternativt försälj-
ning av instrument och engångstest. 
Tekniskt består Hemchecks erbjudande 
av en digital avläsare och tre olika typer 
av engångstest. En separat skärm kan 
också kopplas till avläsaren för ytter-
ligare funktionalitet. De tre engångs-
testerna är v-Test, som är anpassat för 
vakuumrör, samt s-Test och bgs-Test, 
anpassade för blodgassprutor. 
Hemcheck använder sig även av distri-
butörer i utvalda länder där distributö-
rerna säljer avläsare och engångstest på 
den lokala marknaden. Affärsmodellen 
baseras på en kostnads effektiv orga-
nisation och starka relationer med 
kontraktstillverkare och andra partners.
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VD HAR ORDET: 

Ett framgångsrikt år 
med försäljningsrekord 
överskuggades 
av nödvändiga 
kostnadsneddragningar 

På det kommersiella planet tillkom flera nya distributörs-
avtal, flera uppföljnings-  och utvärderingsorder emottogs, 
och totalt sett ökade intäkterna jämfört med 2021. Vi 
tecknade avtal med distributionspartners i bland annat 
Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Norge och Finland. 
Det fjärde kvartalet blev vårt bästa kvartal försäljnings-
mässigt, vilket är resultatet av idogt arbete under en 
längre tid i kombination med att våra distributörer har 
kunnat arbeta mer aktivt under senare delen av året då 
pandemirestriktionerna släppt. 

Starkt bidragande till utvecklingen är också vår lösning 
för diagnostiskt användande som vi CE -märkte i maj. 
Exempel på relevanta segment är ECMO och hjärtkirurgi. 
Prisnivåerna är högre inom de segment som efterfrågar 
lösningen och tiden från första kontakt med potentiella 
kunder till köp är kortare.

Inom produktområdet har vi tagit flera viktiga steg, där 
vi i början av året kunde genomföra CE- märkningen av 
bgs -Testet, vår nya produkt för blodgasmarknaden. Bakom 
CE- märkningen låg mycket arbete under lång tid och det 
har visat sig att kunderna uppskattar detta test. Senare 
under våren CE- märkte vi även våra produkter för diagnos-
tiskt användande. Lösningen innebär att ett kvantitativt svar 
kan ges ut, via en extern skärm, i stället för de binära svar 
som instrumentet normalt visar. Det har visat sig vara ett 
bra beslut då vi kunnat öka vår försäljning genom detta nya 
användningsområde.

Förutom de nya produkterna registrerade vi även våra 
produkter med binärt svar under det nya regelverket IVDR, 
vilket varit ett krav för att fortsatt kunna sälja produkterna 

2022 var ett händelserikt år där Hemcheck gjorde många framsteg, trots 
pandemin som fortsatte att påverka samhället i början av året och som sedan 
avlöstes av en orolig kapitalmarknad, vilket tydligt påverkat Hemcheck negativt. 
Framstegen har skett inom flera områden såväl försäljningsmässigt, produktmäs-
sigt och regulatoriskt. Året avslutades tudelat med det bästa kvartalet försälj-
ningsmässigt samtidigt som stora kostnadsnedskärningar genomfördes för att 
möjliggöra mer tid för att få till en strukturaffär.

och behålla CE- märkningen. Vi har även tagit bolaget 
genom en certifiering enligt ISO 13485, vilket är en viktig 
kvalitetsstämpel.

I december valde jag att säga upp mig för ett annat 
uppdrag. Även om jag lämnat min anställning nu så har jag 
fortsatt att stötta bolaget som konsult under en övergångs-
period utifrån styrelsens och bolagets behov. Samtidigt 
i december så togs beslutet att genomdriva radikala 
kostnadsneddragningar i bolaget för att möjliggöra mer 
tid för att åstadkomma en strukturaffär. Vi var redan före 
sommaren tydliga med att en strukturaffär varit ett mål 
och då vi inte lyckats ta in det kapital som krävs för att 
ta bolaget till nästa nivå, har kostnadsneddragningarna 
blivit en följd av detta. Även om i princip alla kostnader har 
dragits ned så överstiger inte intäkterna kostnaderna och 
målet är att kunna få till stånd en strukturaffär så att allt 
arbete vi lagt ned tas vidare på ett bra sätt. Om detta inte 
lyckas riskerar bolaget att få slut på pengar och behöva 
avnoteras för att minska kostnaderna ytterligare. Genom 
tecknandet av det villkorade avtalet med Bio Vitos Medical 
Limited i början av februari har vi tagit ett första steg i att 
säkerställa finansiering av verksamheten. Avtalet är villkorat 
bolagsstämmans godkännande och om affären går igenom 
så innebär det att aktieägarna får en del i det nya bolaget 
och samtidigt behåller ägandet i Hemchecks nuvarande 
verksamhet. Vi fortsätter även arbetet med att få till en 
möjlig strukturaffär avseende nuvarande verksamhet.

Mars 2023

Joen Averstad 
Tillförordnad verkställande direktör
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Fakta
Hemolys, trasiga 
röda blodkroppar, 
är den globalt sett 
vanligaste orsaken 
till att blodpro-
ver bedöms vara 
olämpliga för 
analys.

Över 15 miljarder 
blodprover tas 
världen runt varje 
år, med stark 
tillväxt, cirka 20 
procent av de ana-
lyser som görs är 
hemolyskänsliga.

Studier har visat att 
60–70 procent av 
alla kritiska kliniska 
beslut är bero-
ende av korrekta 
laboratoriesvar.

Hemolys är vanligt, 
men olika frekvent 
inom olika delar 
av sjukvården. Det 
är inte ovanligt att 
blodprover på akut-
mottagningar har 
en hemolysfrekvens 
på 5–12 procent.

I ett akut läge kan 
det ta mer än en 
timme att få svar 
på ett nytt blodprov 
om det första 
är hemolyserat. 
I andra situationer 
ännu längre.

Hemcheck Årsredovisning 2022

Marknad och försäljning
Hemchecks kunder och kärnmarknad består primärt 
av akutmottagningar och laboratorier samt kund-
segment som diagnostiskt vill använda snabb 
patientnära hemolysdetektion. Geografiskt åter-
finns marknaden inom EU, i Mellanöstern och i USA. 
Dock är alla vårdinrättningar som skickar prover till 
centrala laboratorier, eller som utför blodgasana-
lyser, relevanta för Hemcheck. Särskilt intressant 
för Hemchecks v-Test för vakuumrör är miljöer 
där korrekta svar behövs snabbt, analyserna som 
ska genomföras är kostsamma och där risken för 
hemolys kan vara hög.

Blodgasanalys utförs rutinmässigt på sjukhus och är ett 
centralt verktyg när snabba svar krävs för kritiska diag-
noser. Blodgasanalysen utförs patientnära och påverkas, 
liksom vanlig blodprovstagning, av hemolys. 
Syftet med Hemchecks test för blodprover i blod-
gassprutor, s -Test och bgs -Test, är att upptäcka 
hemolyserade blodgasprover direkt i samband med 
blodgasanalys, en funktion som idag saknas i alla 
på marknaden förekommande blodgasinstrument. 
Hemcheck är i dagsläget ensamt om sin lösning och det 
finns ingen direkt konkurrent på marknaden.

Produkterna för diagnostiskt bruk syftar till att hjälpa sjuk-
vården till att snabbt och användarvänligt kunna detektera 
och följa höjningar av fritt hemoglobin i kroppen på grund 
av intravaskulär hemolys. Exempel på relevanta segment 
är ECMO och hjärtkirurgi. Kostnaden för ett hemolyserat 
blodprov varierar beroende på vårdkostnaderna för en 
fördröjd, eller i värsta fall felaktig eller utelämnad behand-
ling, med exempelvis en längre sjukhusvistelse som följd, 
samt på de direkta kostnaderna för ett nytt blodprov och 
analys av detta. Kostnaderna har i publicerade hälsoeko-
nomiska studier uppskattats till minst 1 000 kronor per 
felaktigt eller uteblivet provsvar.

Försäljningen på den nordiska marknaden skedde 
inledningsvis i egen regi, detta för att ge Hemcheck en 
god kännedom om kunderna och deras behov. Under 
våren 2022 tecknades dock ett distributionsavtal rörande 
den finländska, norska och svenska marknaden. Bolaget 
arbetar i dagsläget med direktförsäljning på vissa mark-
nader i Europa. I takt med att kunder och volymer växer 
sker försäljningen indirekt genom avtal med samarbets-
partners och distributörer på lokal och regional nivå. Flera 
avtal avseende distribution eller utvärdering av potentiell 
distribution är tecknade med distributörer i framför allt 
Europa och Mellanöstern, men också i Asien. 



8    HEMCHECK SWEDEN A B

Hemcheck Årsredovisning 2022

Styrelse

HJALMAR DIDRIKSON
Född 1974
Ledamot sedan 2010.  
Ordförande mellan 2010 och 2015.  
Civil ekonom från Handelshög skolan i Stockholm med utbytes studier 
vid Leonard N. Stem School of Business i New York. 

Erfarenhet: Hjalmar Didrikson är medgrundare till Hemcheck och 
medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB. Han har en 
bred internationell erfarenhet från investeringsbranschen och har arbetat 
som Senior Director på EQT (Stockholm och Warszawa) och tidigare även 
på FSN Capital Partners (Oslo) och UBS (London). Hjalmar Didrikson har 
omfattande erfarenhet från styrelsearbete, bland annat som styrelseordfö-
rande i Alfvén & Didrikson. 
Aktieinnehav: 881 380 aktier i Hemcheck samt, indirekt, 80 300 aktier 
via Karlsson foundation och 3 266 445 aktier via delägarskap i Stockholm 
Karlstad Invest. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande 
befattningshavare. Beroende i förhållande till större aktieägare.

MATHIAS KARLSSON
Född 1972
Ledamot sedan 2022.  
Läkare.

Erfarenhet: Mathias Karlsson, är medgrundare till Hemcheck Sweden AB. 
Han är styrelsemedlem sedan 2022 men har tidigare varit styrelseledamot 
i bolaget. Mathias är läkare och har en doktorsavhandling vid Karolinska 
Institutet inom området perinatal asfyxi. Han är VD för företaget Equalis, en 
leverantör av system för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, 
bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Mathias Karlsson är 
även grundare och styrelseledamot i Calmark.
Aktieinnehav: 888 050 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget 
och dess ledande befattningshavare. Beroende i förhållande till större 
aktieägare.

ANNA KLEVBY DALGAARD
Född 1979
Ledamot sedan 2016, styrelse ordförande sedan 2018. 
Civilekonom från Handelshög skolan i Stockholm. Studier vid Karo-
linska Institutet.

Erfarenhet: Omfattande erfarenhet inom health care med erfarenhet 
som konsult inom sjukvårdssektorn från McKinsey & Company, chef för 
affärsutveckling på Colonix Medical och projektchef hos Scandinavian 
Health Partner. Medgrundare till vårdbolagen Health Navigator AB 
och Aktiv Hälsostyrning i Sverige AB. Styrelseordförande i Curus AB. 
Styrelseledamot i Ortivus AB (publ), ADDI Medical AB, WordDiagnostics 
AB och NRATIV AB.
Aktieinnehav: 152 100 aktier, samt indirekt ytterligare 52 000 aktier. 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

KARIN DAHLLÖF
Född 1959
Ledamot sedan 2018. 
Biomedicinsk analytiker från Vårdhögskolan i Göteborg. 

Erfarenhet: Karin Dahllöf har mångårig erfarenhet från företagsledning, 
marknadsföring och försäljning i internationella medicintekniska bolag som 
HemoCue AB, CellaVision AB, Bonesupport AB, Chromogenix AB i Sverige, 
EKF Diagnostics Ltd. i Storbritannien, och Vidacare B.V. i Nederländerna. 
Hon arbetar idag som VD för Monivent AB (publ). Karin Dahllöf är även 
styrelseledamot i Boule Diagnostics AB (publ) och Histolab Products AB.
Aktieinnehav: 43 051 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och dess 
ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.
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Ledning 

JOEN AVERSTAD
Tillförordnad verkställande direktör
Joen Averstad är tillförordnad vd på deltid som konsult för Hemcheck 
och har tidigare varit vd sedan 2019. Han har en bakgrund som 
managementkonsult på McKinsey & Company och Qvartz, där han 
framför allt arbetat med utveckling av privata och offentliga hälso- och 
sjukvårdsorganisationer, både i Sverige och internationellt. Joen Averstad 
är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: 91 547 aktier 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och tillförordnade verkställande direktören för 
Hemcheck Sweden AB (publ), 556811-5272, med säte 
i Karlstad, får härmed avge årsredovisning för 2022. 
Årsredovisningen är upprättad i kronor om inget annat 
anges.

OM HEMCHECK SWEDEN AB
Hemcheck Sweden AB producerar och kommersialiserar 
en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover. 
Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste 
orsaken till att blodprov inte kan analyseras korrekt. En 
stor del av alla medicinska beslut grundas på analys av 
blodprover. Fritt hemoglobin, vilket direkt ökar som följd 
av hemolys, är även en biomarkör för vissa akuta tillstånd. 
Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller 
försenade medicinska beslut. De bidrar också till ineffektiva 
arbetsprocesser och ökade kostnader. Hemchecks målsätt-
ning är att förbättra vårdkvaliteten genom en minskad 
hemolysfrekvens.

De tjänster som Hemcheck erbjuder består av hemolys-
kontroll med hjälp av engångstester för blodprover i 
vakuumrör (v -Test) och engångstester för blodprov i 
blodgassprutor, s -Test och bgs -Test, samt en gemensam 
avläsare. v -Test och s -Test CE- märktes första gången 
under slutet av 2018 och marknadslanseringen inleddes 
under 2019 på den svenska och europeiska marknaden. 
Under hösten 2021 slutfördes framgångsrikt verifierings - 
och valideringsfaserna för Hemchecks bgs -Test (blood 
gas syringe). Bgs -Testet är ett hemolystest som kan ta 
emot en väsentligt större mängd blod jämfört med andra 
existerande tester och dessutom fungera som en tät kork 
för blodgassprutor, där även så kallad avluftning kan ske. 
Detta möjliggör integrering av hemolyskontroll i patientnära 
tester som blodgasanalyser, inklusive bättre anpassning till 
befintliga arbetsflöden. Det expanderar också Hemchecks 
adresserbara marknad då bgs -Test kan användas på flera 
sorters sprutor. Bgs Testet CE- märktes i mitten av januari 
2022. Under maj 2022 CE -märktes även produkterna för 
diagnostiskt bruk, vilket breddar användningsområdet, 
liksom marknaden.

GRUNDARE
Hemcheck grundades 2010 av Mathias Karlsson, dispu-
terad läkare inom klinisk kemi, och Hjalmar Didrikson, med 
bakgrund från bland annat EQT och medgrundare till invest-
mentbolaget Alfvén & Didriksson AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
• Bolaget CE-märkte i januari det nya bgs-Testet 
• Det nya regelverket IVDR började efterlevas i maj
• Bolaget CE-märkte i maj sina produkter för diagnostiskt 

syfte
• En företrädesemission genomfördes i juni som tillförde 

bolaget 7,5 msek före transaktionskostnader
• Certifiering enligt ISO 13485 erhölls i november
• I december initierades ett omfattande kostnadsbe-

sparingsprogram för att skapa tid för en potentiell 
strukturaffär

• Joen Averstad meddelade i december att han avgår 
som VD

FINANSIELL UTVECKLING
Bolagets intäkter för 2022 uppgick 1 319 785 (1 120 589) 
kronor. Under året aktiverade Hemcheck utvecklingskost-
nader enligt samma principer som tidigare år. Balanserade 
utgifter för forskning och utveckling uppgick till 18 774 179 
(21 494 280) kronor. Personalkostnaderna uppgick till 6 822 
232 (6 892 894) kronor. Övriga externa kostnader uppgick 
till 4 595 998 (3 658 992) kronor för helåret.

HEMCHECKS MÅLSÄTTNING
Hemchecks målsättning är att först etablera sig på den 
europeiska marknaden. Hemchecks målsättning är att inom 
de kommande åren, givet att en strukturaffär kan ge ny 
finansiering, initiera godkännandeprocessen för att kunna 
lansera konceptet på den amerikanska marknaden. Nya 
marknader öppnas upp genom partnerskap med mark-
nadsledande aktörer.

RISKER
All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som 
hanteras väl kan innebära möjligheter och värdeskapande 
medan risker som inte hanteras väl kan medföra skador och 
förluster. Hemcheck är genom sin verksamhet exponerat 
för olika yttre och inre risker. Riskhantering är därför en 
viktig del av styrningen och kontrollen av bolaget. Nya 
risker kommer att tillkomma och bedömas i takt med 
att Hemcheck blir mer aktivt på marknaden och försälj-
nings-volymerna ökar. Hemcheck har idag identifierat 
aktuella risker på följande områden.

Finansiering
Bolaget har idag ett kapitalbehov som måste tillgodoses för 
att fortsätta driften och kommersialiseringen av bolagets 
produkter. Bolaget har kommunicerat att ett stort kostnads-
besparingsprogram har initierats där alla kostnader dragits 
ned till ett minimum och att endast en tillförordnad VD på 
deltid finns på plats, samt att bolaget söker en struktur-
affär. Om bolaget inte kan säkra finansiering framgent eller 
genomföra en strukturaffär finns risk för bolagets finan-
siella ställning och att verksamheten måste avvecklas eller 
avyttras. Bolaget kan även riskera att avnoteras. 

Genom tecknandet av det villkorade avtalet med Bio Vitos 
Medical Limited i början av februari har bolaget tagit ett 
första steg i att säkerställa finansiering av verksamheten. 
Avtalet är villkorat bolagsstämmans godkännande och om 
affären går igenom så innebär det att Hemcheck paketerar 
nuvarande verksamhet i ett dotterbolag som antingen säljs 
eller delas ut till nuvarande aktieägare; BioVitos förser 
Hemcheck med 1,23 MSEK som följer med dotterbolaget 
(befintlig verksamhet) och finansierar det; Hemcheck får 
IP rättigheter från Bio Vitos avseende en specifik järnbe-
handling av hjärtsviktspatienter, samt 4 MSEK i kapital; 
Hemcheck utger 259 654 000 nya aktier till Bio Vitos som 
sedermera delas ut till Bio Vitos aktieägare (utspädning om 
ca 88%) som betalning för IP-rättigheterna och de 4 MSEK. 
Bolaget fortsätter arbetet med att få till en möjlig struktur-
affär avseende nuvarande verksamhet.
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Om bolaget misslyckas med att genomföra affären med 
Bio Vitos och/eller annan strukturaffär finns det en risk för 
att det uppkommer en bristande likviditet. Sammantaget 
innebär det att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer 
som skulle kunna leda till betydande tvivel på att bolaget 
kan fortsätta enligt fortlevnadsprincipen (going concern). 
Det kan i första hand påverka värderingen av bolagets 
anläggningstillgångar.

Personal
Bolaget har kommunicerat att ett stort kostnadsbesparings-
program har initierats och att endast en tillförordnad VD på 
deltid finns på plats. Även om finansiering kan säkras så 
behöver bolaget kunna attrahera personal för att fortsätta 
kommersialiseringen av Bolagets produkter. Om kompe-
tent personal inte kan rekryteras kan det påverka bolagets 
marknadsvärde, verksamhet, finansiella ställning och 
resultat negativt.

Marknad
Det finns en risk att betalningsviljan hos kund inte är i paritet 
med den bedömning bolaget gjort. En annan risk är att 
bolaget inte förmår att få potentiella kunder att ersätta eller 
förändra existerande rutiner med Hemchecks koncept. 
Ytterligare en risk är att konkurrenter, som i många fall har 
större resurser än bolaget, utvecklar alternativa koncept 
som är effektivare, säkrare eller billigare än Hemchecks. 
Detta kan leda till att bolaget inte får avsättning för sina 
koncept, vilket kan påverka bolagets marknadsvärde, 
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Idag 
finns ingen känd konkurrent till Hemchecks erbjudande 
varvid denna risk för närvarande bedöms som låg, men inte 
negligerbar.

Produktion
Tekniken i koncepten vilar på en patenterad uppfinning 
där funktionen är beroende av ingående komponenter. 
Om underleverantörer till bolaget inte kan producera och 
leverera de ingående komponenterna kan produktionen 
påverkas negativt. Uniciteten hos vissa komponenter 
medför en risk och därför arbetar Hemcheck för att 
identifiera potentiella alternativa leverantörer. Om avtal 
med underleverantörer bryts kan det innebära störningar 
i leverantörskedjorna och därmed kan det påverka bola-
gets marknadsvärde, verksamhet, finansiella ställning och 
resultat negativt.

Avtal
Bolaget ingick under 2016 ett korslicensavtal med Calmark 
Sweden AB (”Calmark”). Enligt avtalet upplåter bolagen 
ömsesidiga, eviga, överlåtbara, icke-exklusiva licenser till 
immaterialrättsliga rättigheter avseende bolagets utveck-
lade tekniker Separation Technology, respektive Reader 
Technology. Licenserna begränsas till respektive bolags 
affärsområde; detektion av hemolys (point of care detection 
of hemolysis in body fluids) för Hemcheck och biomar-
kör-diagnostik (point of care diagnostics based on biomar-
kers) för Calmark. Då avtalet kan överlåtas utan Hemchecks 
godkännande kan Hemcheck inte kontrollera till vilket bolag 
Calmark skulle kunna överlåta sina rättigheter (inom sitt 

affärsområde). Skulle Hemcheck bredda sin nuvarande 
verksamhet till att även innefatta metoder inom Calmarks 
angivna affärsområde, måste bolaget förhålla sig till de 
begränsningar som korslicensen gör gällande.

Hemcheck ställer ut volymsgarantier för inköp av material 
avseende tillverkningen av Hemchecks produkter hos bola-
gets kontraktstillverkare, för att få bra produktionspriser. 
Normalt innebär detta ingen extra kostnad då produktion 
avropas löpande och dessa volymer produceras. Om ytter-
ligare produktion inte önskas kan detta leda till ytterligare 
kostnader för Hemcheck avseende den återstående delen 
av den utställda garantin. 

Immaterialrättsliga risker
Hemcheck är i betydande utsträckning beroende av 
förmågan att erhålla och försvara patent, samt av förmågan 
att skydda specifik kunskap. Risken finns att Hemcheck inte 
beviljas patent på patentsökta uppfinningar, att beviljade 
patent inte ger tillräckligt patentskydd eller att beviljade 
patent kringgås eller upphävs. Det är normalt sett förenat 
med stora kostnader att driva en process avseende 
giltigheten av ett patent. Bolaget är ett förhållandevis litet 
bolag och det finns risk för att konkurrenter har tillgång 
till större ekonomiska resurser och därmed även bättre 
förutsättningar än Hemcheck att hantera sådana kostnader. 
I vissa rättsordningar kan sådana kostnader komma att 
drabba Hemcheck även om utfallet i övrigt blir positivt för 
Hemcheck. Om Bolaget inte lyckas erhålla eller försvara 
patent kan konkurrenter få möjlighet att fritt använda 
Hemchecks produkter, vilket i så fall påverkar Hemchecks 
förmåga att kommersialisera sin verksamhet negativt. 
Dessutom kan Bolagets möjlighet att ingå viktiga samar-
betsavtal försämras i sådana fall. Det finns risk att framtida 
patent som beviljas för andra än Bolaget kan komma att 
begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera sina 
immateriella tillgångar, vilket kan påverka Bolagets resultat 
och finansiella ställning negativt. Det finns vidare en risk 
att Hemcheck utan vetskap om det gör intrång i andras 
immateriella rättigheter och därmed drabbas av krav på 
ersättning för sådant intrång. Bolaget kan i sådana fall även 
förbjudas att vid vite fortsätta använda sådana rättigheter.

Övriga risker
Det pågående kriget i Ukraina har, än så länge, inte 
påverkat Hemchecks verksamhet i någon betydande 
omfattning. Hemcheck fortsätter dock att noggrant följa 
utvecklingen. Leveranskedjorna är tillfredställande och 
lagersituationen stabil, dock finns risk att brister uppstår 
av framförallt bgs-Test på grund av efterfrågan och att 
Hemcheck försöker att undvika att binda kapital i lager.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPS-
ÅRETS UTGÅNG
Hemcheck ingick ett villkorat avtal med Bio Vitos Medical 
Limited om anskaffning av IP-rättigheter och kapital samt 
utdelning av verksamhet, som är väsentligt för bolagets 
fortsatta drift.
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Förslag till disposition av 
företagets resultat

Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

Belopp i kr

Ansamlad förlust -67 262 378

Överkursfond   86 382 361

Årets förlust  -14 900 091

Summa 4 219 892

disponeras så att
i ny räkning överföres 4 219 892

Summa   4 219 892

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balans-
räkning samt kassaflödesanalys med noter.

Belopp i kkr 2022 2021 2020 2019

Nettoomsättning 1 320 1 121 307 0

Resultat efter finansiella poster -14 900 -13 954 -11 698 -5 545

Balansomslutning 26 450 35 497 35 782 47 929

Soliditet (%) 94,32 94,47 93,69 94,00

Resultat per aktie (kr) före och efterutspädning -0,43 -0,72 -0,74 -0,35

Antal utestående aktier på balansdagen (st) 34 366 946 19 288 230 15 708 230 15 708 230

Genomsnittligt antal aktier (st) 26 073 652 19 109 230 15 708 230 15 708 230

Förändring av eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i kr
Aktie- 

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs- 

fond
Övrigt fritt 

eget kapital Totalt

Eget kapital 2021-12-31  1 735 941  20 330 413  81 450 961 -69 982 478  33 534 837 

Årets Resultat -14 900 091 -14 900 091 

Nyemission  1 357 084  6 182 274  7 539 358 

Kostnader hänförliga till emission -1 250 873 -1 250 873 

Aktivering av utvecklingsutgifter  3 820 629 -3 820 629  -   

Upplösning till följd av årets avskriv-
ningar -6 540 730  6 540 730  -   

Inlösen teckningsoptioner -1 -1 

Eget kapital 2022-12-31  3 093 025  17 610 312  86 382 361 -82 162 468  24 923 229 
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Resultaträkning

Belopp i kr Not
2022-01-01 - 

2022-12-31
2021-01-01 - 

2021-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 319 785 1 120 589

Aktiverat arbete för egen räkning 3 421 335 2 398 557

4 741 120 3 519 146

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 098 290 -501 220

Övriga externa kostnader 2,3 -4 595 998 -3 658 992

Personalkostnader 4 -6 822 232 -6 892 894

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -7 154 998 -6 452 918

-19 671 518 -17 506 024

Rörelseresultat -14 930 398 -13 986 879

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 30 473 33 542

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -165 -848

Resultat efter finansiella poster -14 900 091 -13 954 185

Årets resultat 7 -14 900 091 -13 954 185
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 18 774 179 21 494 280

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 9 1 131 128 1 064 278

19 905 307 22 558 558

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 1 322 245 1 838 664

Pågående nyanläggning & förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 11 0 0

Summa anläggningstillgångar 21 227 552 24 397 222

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 1 077 790 1 593 880

1 077 790 1 593 880

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 415 494 105 616

Aktuella skattefordringar 196 878 196 878

Övriga fordringar 173 426 191 624

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 172 569 221 961

2 036 157 716 079

Kassa och bank 3 186 151 8 789 459

Summa omsättningstillgångar 5 222 307 11 099 418

SUMMA TILLGÅNGAR 26 449 859 35 496 640
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Balansräkning, forts.

Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 12, 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 093 025 1 735 941

Fond för utvecklingsutgifter 17 610 312 20 330 413

20 703 337 22 066 354

Fritt eget kapital

Överkursfond 86 382 361 81 450 961

Balanserad vinst eller förlust -67 262 378 -56 028 294

Årets resultat -14 900 091 -13 954 185

4 219 892 11 468 482

Summa eget kapital 24 923 229 33 534 836

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 88 969 384 162

Övriga skulder 136 184 209 750

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 301 477 1 367 892

1 526 630 1 961 804

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 449 859 35 496 640



16    HEMCHECK SWEDEN A B

Hemcheck Årsredovisning 2022

Kassaflödesanalys

Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat  -14 930 398 -13 986 879

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 7 154 998 6 452 918

Erhållna räntor 30 473  33 542

Erlagda räntor -165 -848

Betald skatt  0 8 813

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital -7 745 093 -7 492 454

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager  516 090 -519 525

Förändring av kundfordringar  -309 878 -6 191

Förändring av rörelsefordringar  67 590 126 529

Förändring av rörelseskulder  -435 174 -295 696

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 906 464 -8 187 337

Investeringsverksamheten

Förvärv i immateriella anläggningstillgångar -3 985 328 -3 361 326

Förvärv i materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 985 328 -3 361 326

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6 288 485 13 969 984

Utställda och betalda teckningsoptioner -1 -5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 288 484 13 964 984

Årets kassaflöde -5 603 308 2 416 321

Likvida medel vid årets början 15 8 789 459 6 373 138

Likvida medel vid årets slut 3 186 151 8 789 459
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Största aktieägare per 31 december 2022

Namn
Antal  
aktier

Andel av röster  
och kapital (%)

Olcon engineering aktiebolag 3 267 308 9,51%

Stockholm Karlstad invest AB 3 266 445 9,50%

Almi Invest Norra mellansverige 1 698 158 4,94%

Swedbank AS 1 339 066 3,90%

Avanza Pension 1 271 213 3,70%

Mathias Karlsson 888 050 2,58%

Hjalmar Didrikson 881 380 2,56%

Mattias Paunovic 688 389 2,00%

SHL Medical AB 643 024 1,87%

Nordnet pensionsförsäkring 428 884 1,25%

CBLUX AS LHV Pank 397 874 1,16%

Per Lindgren 372 931 1,09%

LVI Holding APS 362 600 1,06%

Övriga 18 861 624 54,88%

Totalt 34 366 946 100,00%
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Noter

Not 1. Redovisnings- och 
värderingsprinciper 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före-
gående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

INTÄKTSREDOVISNING
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och 
fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Hemchecks försäljning av medicinsk 
utrustning tas som en intäkt när risken övergår på köparen i 
enlighet med leveransvillkoren.

Bolagets försäljning av varor intäktsredovisas i sin helhet 
vid försäljningstillfället. Avsättningar görs för de risker för 
intäktsreduktioner som kvarstår.

Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med 
effektivräntemetoden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas enligt reglerna i K3 
kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärdet.

Teckningsoptioner
Inbetalning avseende teckningsoptioner bokförs i eget 
kapital vid tidpunkten för inbetalning. Redogörelse för 
utestående optioner finns i not 12.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med 
ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat 
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som räntein-
täkt i resultaträkningen.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas 
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde 
och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta 

värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter 
avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffnings-
värde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörs-
skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast 
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med 
ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av 
tillgången och reglering av skulden avses ske.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet 
med årsredovisningslagens indelning. Fond för utveck-
lingsutgifter ökas och balanserad vinst/förlust minskas 
med ett belopp motsvarande årets balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten.

LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 
som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden.

VARULAGER
Varulagret värderas till anskaffningsvärdet enligt metoden 
först in, först ut (FIFU).

Värdet på de produkter, som kvarstår i lagret en längre 
tid, justeras utifrån fortsatt förväntad försäljning.

INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skat-
teregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter 
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det finns övertygande skäl att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det 
finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, 
redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget 
kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget 
kapital.
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala 
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och 
en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att 
betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
Bolaget har avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner via Collectum. I avgiftsbestämda planer 
betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag 
och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare även om det andra företaget inte kan 
uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kost-
nader i takt med att de anställdas pensions berättigande 
tjänster utförts.

Vid förmånsbestämda planer står bolaget i allt väsent-
ligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer 
än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar 
kommer att avvika från förväntningarna. 
Enligt bolagets bedömning saknas förutsättningar för att 
redovisa en ITP2-plan som finansieras genom en försäkring 
i Collectum som en förmånsbestämd plan och därför redo-
visar företaget denna plan som avgiftsbestämd.

Offentliga bidrag för att finansiera investeringar i 
materiella och immateriella tillgångar
Offentliga bidrag redovisas som en minskning av anskaff-
ningsvärde avseende materiella och immateriella tillgångar. 
Bidraget minskar det avskrivningsbara beloppet och 
därmed kostnaden för avskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. Bolaget har valt att aktivera internt 
upparbetade utgifter för produktutveckling. Räntekostnader 
inräknas inte i anskaffningsvärdet.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjande-
tiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella 
tillgångar uppgår till 5 år. Avskrivningstiden för patent följer 
patentets giltighet och uppgår till 16 år.

Avskrivning enligt plan på balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten inleds vid färdigställande av tillgång. 
Avskrivning enligt plan på patent inleds när patentet 
beviljats.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
Räntekostnader inräknas inte i anskaffningsvärdet. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte 
delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till 
den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till till-
gångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för 
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 

respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggnings-
tillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för immateri-
ella och materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer   5 år

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, 
görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar som skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras. 

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återfö-
ringar av nedskrivningar i posten Avskrivningar, nedskriv-
ningar och återföringar.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta 
värderas till balansdagens avistakurs.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transak-
tionsdagens avistakurs.

Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av 
anläggningstillgångar.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassa-
medel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är 
noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel 
klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade 
medel redovisas i investeringsverksamheten.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
Resultat per aktie före och efter utspädning
Resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Företaget gör uppskattningar och bedömningar om fram-
tiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
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Värdering av immateriella tillgångar
Företaget bedriver forskning och utveckling av produkter 
med syftet att identifiera icke analyserbara blodprover i 
direkt anslutning till blodprovtagningen. Värdet på immateri-
ella tillgångar är beroende av framtida vinster vid försäljning 
av den färdiga produkten/tjänsten. Att fastställa nuvärdet av 
det framtida kassaflöde som den färdiga produkten gene-
rerar är en väsentlig och svår bedömningsfråga.

Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i 
balansräkningen
Bolaget har den 22 november 2016 ingått ett korslicens-
avtal med Calmark Sweden AB (Calmark). Enligt avtalet 
upplåter bolagen ömsesidiga, eviga, överlåtbara, icke- 
exklusiva licenser till immaterialrättsligarättigheter avseende 
bolagets produktkoncept (Seperation Technology respek-
tive Reader Technology). Licenserna begränsas till respek-
tive bolags affärsområde; detektion av hemolys (point of 
care detection of hemolysis in body fluids) för Hemcheck 
och point of care-diagnostik (point of care diagnostics 
based on biomarkers) för Calmark.

Eftersom avtalet kan överlåtas utan Hemchecks godkän-
nande kan Hemcheck inte kontrollera vilket bolag Calmark 
skulle kunna överlåta sina rättigheter (inom sitt affärs-
område) till. Skulle Hemcheck bredda sin där nuvarande 
verksamhet till att även innefatta metoder inom Calmarks 
angivna affärsområde måste bolaget förhålla sig till de 
begränsningar som korslicensen gör gällande. Om någon 
av riskerna som beskrivs ovan skulle materialiseras kan 
det påverka bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat negativt.

Hemcheck ställer ut volymsgarantier för inköp av 
material avseende tillverkningen av Hemchecks produkter 
hos bolagets kontraktstillverkare, för att få bra produk-
tionspriser. Normalt innebär detta ingen extra kostnad då 
produktion avropas löpande och dessa volymer produ-
ceras. Om ytterligare produktion inte önskas kan detta 
leda till ytterligare kostnader för Hemcheck avseende den 
återstående delen av den utställda garantin.

Strukturaffär med Bio Vitos
Bolaget har idag ett kapitalbehov som måste tillgodoses för 
att fortsätta driften och kommersialiseringen av bolagets 
produkter. Bolaget har kommunicerat att ett stort kost-
nadsbesparingsprogram har initierats och att endast en 
tillförordnad VD på deltid finns på plats, samt att bolaget 
söker en strukturaffär. Om bolaget inte kan säkra finan-
siering framgent eller genomföra en strukturaffär finns 
risk för bolagets finansiella ställning och att verksamheten 
måste avvecklas eller avyttras. Bolaget kan även riskera att 
avnoteras.

Genom tecknandet av det villkorade avtalet med Bio 
Vitos Medical Limited i början av februari har bolaget tagit 
ett första steg i att säkerställa finansiering av verksamheten. 
Avtalet är villkorat bolagsstämmans godkännande och om 
affären går igenom så innebär det att Hemcheck paketerar 
nuvarande verksamhet i ett dotterbolag som antingen säljs 
eller delas ut till nuvarande aktieägare; BioVitos förser 
Hemcheck med 1,23 MSEK som följer med dotterbolaget 
(befintlig verksamhet) och finansierar det; Hemcheck får IP 
rättigheter från Bio Vitos avseende en specifik järnbehand-
ling av hjärtsviktspatienter, samt 4 MSEK i kapital;

Hemcheck utger 259 654 000 nya aktier till Bio Vitos 
som sedermera delas ut till Bio Vitos aktieägare (utspädning 
om ca 88%) som betalning för IP-rättigheterna och de 4 
MSEK.. Bolaget fortsätter arbetet med att få till en möjlig 
strukturaffär avseende nuvarande verksamhet.

Om bolaget misslyckas med att genomföra affären med 
Bio Vitos och/eller annan strukturaffär finns det en risk för 
att det uppkommer en bristande likviditet. Sammantaget 
innebär det att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer 
som skulle kunna leda till betydande tvivel på att bolaget 
kan fortsätta enligt fortlevnadsprincipen (going concern). 
Det kan i första hand påverka värderingen av bolagets 
anläggningstillgångar.

Not 2. Operationell leasing

I företagets redovisning utgörs den operationella leasingen i 
allt väsentligt av hyrda lokaler.

Avtalen om hyra av lokaler löper på 3 månader, dock har 
de flesta avtal sagts upp. Årets kostnadsförda hyra uppgår 
till 487 897 kr (300 263 kr). 

2022 2021

Kostnadsförd hyra av lokaler 487 897 300 263

Not 3. Arvode till revisorer 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter.

2022 2021

PwC
Revisionsuppdrag 129 300 114 800

Övriga tjänster 199 000 101 400

Totalt 328 300 216 200
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Not 4. Anställda och personalkostnader

2022 2021

Medelantalet anställda

Kvinnor 1 1

Män 4 5

5 6

Utbetalda löner och andra ersättningar under året

Styrelse och verkställande direktör 1 793 775                      1 978 610

Övriga anställda 2 938 932                      2 820 569

4 732 707 4 799 179

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör 330 824                           250 080

Pensionskostnader för övriga 
anställda 460 710                           434 548

Övriga sociala avgifter enligt lag och 
avtal 1 342 824                       1 396 722

2 134 358                        2 081 350

Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 6 867 065                        6 866 129

Styrelsearvode som betalats ut under 2022 är 136 400 kr till 
styrelseordförande och 272 800 kr till övriga styrelseleda-
möter. Arbetsgivaravgifter tillkommer.

Not 5. Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

2022 2021

Övriga ränteintäkter 30 473 33 542

30 473 33 542

Not 6. Räntekostnader och liknande 
resultatposter

2022 2021

Övriga räntekostnader -165                                           -848

-165                                           -848

Not 7. Skatt på årets resultat

Skattefordran består av betald preliminär skatt. 
Skattemässigt underskott per balansdagen uppgår till 
67 941 390 kr (53 053 774). I övrigt finns inga temporära 
skillnader.

Bolaget har valt att inte bokföra någon uppskjuten skat-
tefordran. Orsaken till detta är att bolaget gör bedömningen 
att det inte finns övertygande bevis över att det är sannolikt 
att bolaget kommer att göra de framtida vinster som behövs 
för att det skattemässiga underskottet skall kunna nyttjas. 
Orsaken till detta är att budgeterade vinster ligger några år 
framåt i tiden.

2022 2021

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

Totalt redovisad skatt 0 0
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Not 8. Balanserade utgifter för utvecklings-
arbeten och liknande arbeten

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 32 703 655                         29 552 821

Årets aktiverade utgifter 3 820 629                           3 150 834

Utgående ackumulerade 
anskaffnings värden 36 524 284                         32 703 655

Ingående avskrivningar -11 209 375  -5 298 811

Årets avskrivningar -6 540 730  -5 910 564

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -17 750 105                         -11 209 375

Utgående redovisat värde 18 774 179                         21 494 280

Avskrivningar har påbörjats på delar av system och 
produkter som är färdigutvecklade. Inga ytterligare bidrag 
har erhållits än ovan redovisade.

Not 9. Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken samt liknande rättigheter

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 420 933 1 210 441

Inköp 164 699                                     210 492

Utgående ackumulerade 
anskaffnings värden 1 585 632                                  1 420 933

Ingående avskrivningar -356 655                                    -278 454

Årets avskrivningar -97 849                                      -78 201

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -454 504                                    -356 655

Utgående redovisat värde    1 131 128                                   1 064 278

Not 10. Inventarier, verktyg och 
installationer

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 998 872                                    2 650 437

Inköp 0 0

Omklassificeringar 0 348 435

Utgående ackumulerade 
anskaffnings värden 2 998 872 2 998 872

Ingående avskrivningar -1 160 208                 -696 055

Årets avskrivningar -516 419                                     -464 153

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 676 627                                  -1 160 208

Utgående redovisat värde 1 322 245                                 1 838 664

Not 11. Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningar

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 348 435

Omklassificeringar 0 -348 435

Nedlagda kostnader 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffnings värden 0 0

Utgående redovisat värde 0 0
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Not 12. Eget kapital 

Aktiekapitalet
Aktiekapitalet består av 34 366 946 stamaktier. Under 
2016 har en split genomförts där 1 tidigare aktie gav 25 nya 
aktier. Aktiernas kvotvärde uppgår till 9 öre.

Teckningsoptionsprogram
Teckningsoptioner vilka förvärvats av bolagets anställda och 
styrelseledamöter har vid förvärv värderats till marknads-
värde. Marknadsvärdet har beräknats genom användande 
av Black-Scholes formel. Nedan tas alla optioner upp som 
inte är i bolagets ägo och som inte har förfallit per dagen för 
utgivande av denna årsredovisning.

Hemcheck har den 10 juni 2019 gett ut 60 000 teck-
ningsoptioner med en teckningskurs för utnyttjade av en 
teckningsoption om 13 kr 88 öre till sälj- och marknads-
chef Peter Andersson i bolaget. Teckningsoptionerna kan 
utnyttjas för aktieteckning under perioden 1 maj 2024 till 
och med 31 maj 2024. Varje option berättigar till teckning av 
en nyemitterad aktie i bolaget.

Hemcheck har den 16 december 2020 gett ut 60 000 
teckningsoptioner med en teckningskurs för nyttjande av 
en teckningsoption om 5 kr och 26 öre till bolagets Sälj och 
marknadschef Peter Andersson. Teckningsoptionerna kan 
nyttjas för aktieteckning under perioden 1 december 2025 
till och med den 31 december 2025. Varje option berättigar 
till teckning av en nyemitterad aktie i bolaget.

Not 13. Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2022-12-31 2021-12-31

Upplupna semesterlöner 408 661                                     443 115

Beräknade upplupna sociala avgifter  128 401                                      139 227

Upplupna styrelsearvoden  355 000                                      409 200

Övriga upplupna kostnader 409 415                                      376 350

1 301 477 1 367 892

Not 14. Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet

2022-12-31 2021-12-31

Avskrivningar    7 154 998 6 452 918

   7 154 998 6 452 918

Not 15. Likvida medel

2022-12-31 2021-12-31

Likvida medel

Banktillgodohavande 3 186 151 8 789 459

3 186 151 8 789 459

Not 16. Ställda säkerheter

2022-12-31 2021-12-31

För företagets egen räkning:

Företagsinteckningar 2 000 000 2 000 000

Summa 2 000 000 2 000 000

Not 17. Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser finns.

Not 18. Väsentliga händelser efter 
räkenskaps årets slut

• Hemcheck ingick ett villkorat avtal med Bio Vitos Medical 
Limited om anskaffning av IP-rättigheter och kapital samt 
utdelning av verksamhet

Not 19. Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

2022-12-31

ansamlad förlust -67 262 378

Överkursfond   86 382 361

årets förlust -14 900 091

4 219 892

disponeras så att
i ny räkning överföres 4 219 892

4 219 892



24    HEMCHECK SWEDEN A B

Hemcheck Årsredovisning 2022

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och tf vd den 17 mars
2023 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 juni 2023.

Karlstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Anna Klevby Dalgaard
Ordförande

Karin Dahllöf
Ledamot

Hjalmar Didrikson
Ledamot

Mathias Karlsson
Ledamot

Joen Averstad
Tillförordnad verkställande direktör

Årsredovisningens undertecknande

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Jan Nyström 
 Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hemcheck Sweden AB (publ),  
org.nr 556811-5272 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hemcheck 
Sweden AB (publ) för år 2022. Bolagets årsredovisning 
ingår på sidorna 10-24 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Hemcheck Sweden AB 
(publ)s finansiella ställning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för Hemcheck Sweden AB 
(publ). 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till Hemcheck Sweden AB (publ) enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om 
fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamheten på stycket ”Risker” med underrubrik 
”Finansiering” i årsredovisningen av vilket det framgår att 
bolaget är i behov av ytterligare extern finansiering för sin 
fortsatta drift. Detta förhållande tyder på att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel 
om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års -
redovisningen och återfinns på sidorna 1–9 och 27. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk- 
ande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 

överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför-
enlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webb- 
plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Hemcheck Sweden AB (publ) för år 2022 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi- 
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hemcheck 
Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono-
miska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Karlstad den dag som framgår av vår  
elektoniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jan Nyström
Auktoriserad revisor
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Hemcheck Årsredovisning 2022

Information till aktieägarna

HEMCHECK SWEDEN AB ÅRSSTÄMMA 2023

Hemcheck Sweden AB:s årsstämma för 2023 genomförs 
den 29 juni 2023. Adress kommer att kommuniceras vid 
tidpunkten för kallelsen.

Rätt till deltagande och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits 
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken avseende förhållandena den 22 juni 2023, dels 
senast den 22 juni 2023 till bolaget anmäler sin avsikt att 
delta i årsstämman.

Anmälan kan ske skriftligt under adress Hemcheck 
Sweden AB, Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna, eller via 
e-post till info@hemcheck.com. Vid anmälan ska anges 
namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon 
dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst 
två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att 
motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har 
anmälan inte skett på rätt sätt.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, det 
vill säga förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera 
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering 
måste vara verkställd senast den 22 juni 2023 och bör 
begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar 
aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska 
fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara 
skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Om 
aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registre-
ringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsva-
rande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen 
ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att 
utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta 
registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara 
bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 
22 juni 2023.

Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte 
insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga 
behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. 
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på 
bolagets webbplats, www.hemcheck.com, och sänds på 
begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

AKTIEN
Hemcheck Sweden AB är, sedan 16 mars 2017, noterat 
på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn 
HEMC. Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 
totalt 34 366 946 (19 288 230). Genomsnittligt antal 
aktier var 26 073 652 (19 109 230). Största ägare per den 
31 december 2022 var, enligt Euroclear, Olcon Engineering 
AB med 9,51 procent, Stockholm Karlstad Invest med 9,50 
procent samt Almi Invest Norra Mellansverige med 4,94 
procent. En fullständig lista återfinns i tabellverket.

HEMCHECK SWEDEN AB:S VALBEREDNING 
BESTÅR AV:

Anna Dalgaard, styrelseordförande Hemcheck Sweden AB
Hjalmar Didrikson, representant för Stockholm Karlstad 
Invest AB
Mathias Karlsson
Henrik Larsson, representant för Almi Invest Norra 
Mellansverige AB
Markus Puusepp, representant för SHL Group AB

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

• Delårsrapport för första kvartalet 2023 publiceras den 
9 maj 

• Årsstämma för Hemcheck Sweden AB hålls den 
29 juni 2023

• Delårsrapport för andra kvartalet 2023 publiceras den 
30 augusti 

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 publiceras den 
16 november 



Hemcheck Sweden AB
Nanna Svartz väg 4
171 65 Solna

www.hemcheck.com


