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Delårsrapport för Hemcheck Sweden AB
1 januari – 30 september 2019

Utvalda finansiella data

Belopp i kr juli - sept 2019 juli - sept 2018 jan - sept 2019 jan - sept 2018

Nettoomsättning 0 0 0 0

Rörelseresultat -1 185 590 -1 049 909 -4 208 370 -3 490 565

Resultat efter skatt -1 184 609 -1 071 780 -4 210 261 -3 586 866

Balansomslutning 49 812 212 55 498 293 49 812 212 55 498 293

Periodens kassaflöde -3 944 545 -2 738 158 -11 212 691 17 482 719

Likvida medel 23 148 822 38 024 111 23 148 822 38 024 111

Eget kapital 46 386 845 51 777 458 46 386 845 51 777 458

Resultat per aktie (kr) före och efter utspädning* -0,08 -0,07 -0,27 -0,23

Soliditet (%) 93,12 93,30 93,12 93,30

Antal utestående aktier på balansdagen (st) 15 708 230 15 708 230 15 708 230 15 708 230

Genomsnittligt antal aktier  (st) 15 708 230 15 708 230 15 708 230 15 175 978

Medelantalet anställda 7 5 6 5

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

Tredje kvartalet, juli – september 2019 
• Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till  

-1 184 609 kr (-1 071 780) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,07) 

Perioden januari – september 2019 
• Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 

-4 210 261 kr (-3 586 866) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,23) 

Väsentliga händelser under perioden
• Hemcheck deltog som ett av tre utvalda svenska 

bolag vid MedTech Mission to NHS Expo 2019 
och NHS Opportunities Workshop i Manchester.

• Avtal tecknades med leverantören SHL rörande 
ökad automatisering av produktionen av engångs-
tester. Detta kommer innebära en effektivare 
produktion och ökad produktionskapacitet, vilket 
beräknas vara i kraft från andra kvartalet 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Hemcheck och Capio S:t Görans sjukhus fick 

godkännande från etikprövningsmyndigheten att 
genomföra en studie om att minska hemolys i 
blodprover på akutmottagningen.

• Hemcheck utökade CE-märkningen för vakuum-
rör till att även omfatta serumrör, vilket innebär 
att den möjliga marknaden för Hemcheck ökar.

Hemcheck möter växande intresse i Sverige och övriga Europa
Under tredje kvartalet har Hemcheck haft fortsatt högsta prioritet på marknadsbearbetning och 
kommersialisering av sina tjänster för detektion av hemolys i blodprov tagna med blodgassprutor eller 
vakuumrör. Tester planeras och genomförs på ett antal sjukhus och flera intressanta kunddialoger har 
upprättats under perioden. Hemcheck tecknade under perioden avtal med leverantören SHL rörande en 
ökad kapacitet och automatisering av produktionen av engångstester.
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VD HAR ORDET: 

Intresset för 
Hemchecks 
tjänster växer 
i Sverige och 
Europa 

Det tredje kvartalet har inneburit fortsatt mycket arbete 
för att utveckla bolaget med högsta prioritet på marknads-
bearbetning och kommersialisering av våra tjänster. Det är 
mycket inspirerande att driva ett bolag som Hemcheck och 
se möjligheterna vi har att eliminera, eller kraftigt reducera, 
problemet med hemolys inom sjukvården. 

Som vi tidigare har kommunicerat fokuserar vi på den 
svenska och den europeiska marknaden. Det är marknader 
där vi kan arbeta nära våra kunder och där vi kan bygga 
upp vår kunskap om dem och deras behov. Rent praktiskt 
innebär det att vi just nu finns ute på vårdavdelningar där 
medarbetarna dagligen arbetar med och utvärderar våra 
tjänster. I början av oktober kunde vi dessutom berätta lite 
mer ingående om ett sådant samarbete, denna gång med 
Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. I en jämförelse-
studie ska vi undersöka om våra tjänster kan effektivisera 
provtagningen, minska hemolysfrekvensen och därmed öka 
patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Capio S:t Göran är en 
organisation som är öppen för nya tankar och som ständigt 
vill utveckla sin verksamhet. Vi ser fram emot att längre 
fram i höst få se resultaten av studien. 

Att väcka intresse för en ny tjänst och ett nytt arbetssätt 
är ett resurskrävande arbete. Samtidigt ser vi att vårt arbete 
bär frukt, intresset från marknaden växer och den åter-
koppling vi får från testerna ger oss goda förhoppningar om 
att vi kan lyckas i marknadsbearbetningen. 

Ytterligare ett bevis på ett ökande intresse är att 
Hemcheck, som ett av endast tre utvalda svenska bolag, 
blev inbjudet av British Department of International Trade 
att i början av september delta i MedTech Mission to NHS 
Expo 2019 och i NHS Opportunities Workshop i Manchester 
i Storbritannien. Det gjorde att vi fick nya insikter om det 

brittiska sjukvårdssystemet och vår förhoppning är att de 
kontakter vi kunde knyta där resulterar i samarbeten med 
brittiska sjukhus. 

Hemcheck behöver växa, och för det krävs en stark 
organisation och samarbeten med starka partners som kan 
hjälpa oss på den resan. Det gläder mig därför att vi under 
kvartalet ytterligare kunde stärka vårt samarbete med 
SHL Technologies Ltd. Vi har nu ett avtal som från andra 
kvartalet 2020 ger oss ökad produktionskapacitet och mer 
kostnads effektiv produktion av de engångstest som ingår i 
våra tjänster. Det gör oss förberedda att skala upp produk-
tionen i takt med att efterfrågan växer. 

En annan viktig milstolpe är att vi lämnat handlingar till 
Läkemedelsverket för att kunna utöka vår CE-märkning för 
hemolystest i vakuumrör till att omfatta även serumrör. Flera 
användare har efterlyst funktionaliteten och utvärderingar 
och användartester har visat de positiva resultat som krävs. 
I och med detta ökar vi vår potentiella kundbas ytterligare, 
då många möjliga kunder använder sig av serumrör. 

Hemcheck har lösningen på mycket konkreta utma-
ningar inom vården. Nu hoppas jag att våra tester och 
samarbeten ska börja resultera i betalda beställningar. 

November 2019

Joen Averstad
Verkställande direktör
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Verksamhets berättelse
Hemcheck 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. 
Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller 
försenade medicinska beslut. De bidrar också till ineffektiva 
arbetsprocesser och ökade kostnader.

De tjänster som Hemcheck erbjuder består av engångs-
tester för blodprover i vakuumrör (v-Test) och engångstester 
för blodprov i blodgassprutor (s-Test), samt en gemensam 
avläsare. Konceptet CE-märktes i sin helhet under slutet av 
2018 och marknadslanseringen har inletts under 2019 på 
den svenska och europeiska marknaden.

Marknad 
Akutmottagningar inom EU och i USA utgör Hemchecks 
kärnmarknad då det är verksamheter som tar många blod-
prov både i vakuumrör och blodgassprutor, och där kor-
rekta svar behövs snabbt, analyserna som ska genomföras 
är kostsamma och risken för hemolys är hög. Dock är alla 
vårdinrättningar som skickar prover till centrala laboratorier, 
eller som utför blodgasanalyser, relevanta för Hemcheck. 

Blodgasanalys är ett blodprov som tas rutinmässigt på 
sjukhus och som är ett centralt verktyg när snabba svar 
krävs för kritiska diagnoser. Blodgasanalysen påverkas, 
liksom vanlig blodprovstagning, av hemolys. Syftet med 
Hemchecks test för blodprover i blodgassprutor är att kunna 
upptäcka hemolyserade blodgasprover direkt i samband 
med blodgasanalysen, då denna funktion saknas i alla på 
marknaden förekommande blodgasinstrument. I vilken 
omfattning blodgasprover är hemolyserade är ännu inte lika 
väl dokumenterat som för blodprover i vakuumrör. Vår senast 
publicerade studie visade på en hög hemolysfrekvens för 
blodgassprutor. Studien pekade på en hemolysfrekvens om 
cirka åtta procent, vilket är i nivå med den hemolysfrekvens 
som ses med vakuumrör. Varje år genomförs över 500 miljo-
ner blodgasprover globalt, utan att kontrolleras för hemolys, 
vilket innebär att det finns en potentiellt mycket stor marknad 
för hemolystest för även denna typ av blodprov.

Kostnaden för ett hemolyserat blodprov varierar beroende 
på vårdkostnaderna för en fördröjd eller i värsta fall felaktig 
behandling, med exempelvis en längre sjukhusvistelse som 
följd, samt på de direkta kostnaderna för ett nytt blodprov. 
Kostnaderna har i publicerade hälsoekonomiska studier 
uppskattats till minst 1 000 kronor per felaktigt eller uteblivet 
provsvar. Vid en hemolysfrekvens på fem procent skulle 
exempelvis Hemcheck v-Test, med nuvarande prestanda, 
förbättra patientflödena och sänka sjukvårdskostnaderna vid 
akutmottagningar inom EU och USA med cirka 1,7 miljarder 
kronor per år, enbart räknat för blodprov med vakuumrör.

Resultat och finansiell utveckling
Hemcheck har ännu inga intäkter. Under tredje kvartalet 2019 
aktiverade Hemcheck utvecklingskostnader enligt samma 
principer som tidigare kvartal. För de första nio månaderna 
2019 uppgick balanserade utgifter för forskning och utveck-
ling samt liknande arbeten till 6 736 000 kr (5 981 000).

Personalkostnaderna uppgick till -1 725 000 kr 

(-944 000) under tredje kvartalet 2019 och för de första nio 
månaderna 2019 till -5 057 000 kr (-3 378 000). De ökade 
kostnaderna förklaras främst av att antalet anställda ökat, 
då bolagets vd anställdes i juni 2019, samt att andelen av 
den totala lönekostnaden som kan balansföras som forsk-
ning och utveckling därvid har minskat.

Övriga externa kostnader uppgick till -731 000 kr 
(-1 029 000) för det tredje kvartalet 2019 och till -2 748 000 kr 
(-3 309 000) för de första nio månaderna 2019. Kostnaderna 
beror på den inledda marknadslanseringsprocessen och 
består främst av kostnader för testmateriel, fortsatt produk-
tutveckling samt försäljningsarbete, inklusive konsulttjänster.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal olika risker kan påverka bolaget och dess verk-
samhet. För mer information rörande dessa hänvisas till 
årsredovisningen för 2018.

Transaktioner med närstående

Företagsnamn / Namn
2019-07-01 

- 2019-09-30
2018-07-01 

- 2018-09-30
2019-01-01 

- 2019-09-30
2018-01-01 

- 2018-09-30

A.Klevby Dalgaard AB  
(Anna Dalgaard)

0 9 000 48 000 49 000

IARU (Torbjörn Koivisto) 0 5 200 5 200 292 712

Aktien
Hemcheck Sweden AB är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market sedan 16 mars 2017. Antalet aktier vid peri-
odens utgång uppgick till totalt 15 708 230 (15 708 230).

Principer för delårsrapportens upprättande
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3). Detta är samma 
principer som använts i bolagets årsredovisning för 2018 
och innebär inga väsentliga förändringar.

Kommande finansiella rapporter
• Bokslutskommuniké för helåret 2019 samt kvartalsrapport 

för fjärde kvartalet offentliggörs den 20 februari 2020
• Årsredovisningen för 2019 offentliggörs den 16 april 2020
• Delårsrapport för det första kvartalet 2020 offentliggörs 

den 7 maj 2020 
• Hemcheck Sweden AB:s bolagsstämma äger rum den 

14 maj 2020 
• Delårsrapport för första halvåret 2020 offentliggörs den 

31 augusti 2020
• Delårsrapport för de första nio månaderna 2020 offentlig-

görs den 20 november 2020

För vidare information, se www.hemcheck.com

Granskning av revisor
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisor.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en 
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat, samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

November 2019

Styrelsens underskrift

Anna Dalgaard 
Ordförande

Karin Dahllöf
Ledamot

Jenni Björnulfson
Ledamot

Hjalmar Didrikson
Ledamot

Torbjörn Koivisto
Ledamot

Joen Averstad
Verkställande direktör

För vidare information, kontakta 
Hemcheck Sweden AB (publ) 
Joen Averstad, vd 
Tel +46 (0) 76 108 8191 
E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Viktig information
Denna information är sådan information som Hem check 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades genom 
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 
den 15 november 2019 klockan 08.45.
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Resultaträkning

Belopp i kr
juli-sept  

2019
 juli-sept  

2018
jan-sept  

2019
jan-sept  

2018

Nettoomsättning 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 1 294 488 958 047 3 685 764 3 298 964

1 294 488 958 047 3 685 764 3 298 964

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -730 543 -1 029 299 -2 748 257 -3 308 734

Personalkostnader -1 724 929 -944 253 -5 056 702 -3 377 846

Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -24 606 -34 404 -89 175 -102 949

Rörelseresultat -1 185 590 -1 049 909 -4 208 370 -3 490 565

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 262 10 952 68 391 10 975

Räntekostnader och liknande kostnader -20 281 -32 823 -70 282 -107 276

Resultat efter finansiella poster -1 184 609 -1 071 780 -4 210 261 -3 586 866

Periodens resultat -1 184 609 -1 071 780 -4 210 261 -3 586 866
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Balansräkning

Belopp i kr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings-, utvecklings- och 
liknande arbeten 24 598 715 15 756 965 17 862 805

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 762 204 778 249 774 240

25 360 919 16 535 214 18 637 045

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 844 038 433 137 413 808

Summa anläggningstillgångar 26 204 957 16 968 351 19 050 853

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 0 0 0

Aktuella skattefordringar 93 052 49 332 58 431

Övriga fordringar 247 598 349 547 308 191

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117 783 106 952 73 072

Summa fordringar 458 433 505 831 439 694

Kassa och bank 23 148 822 38 024 111 34 361 514

Summa omsättningstillgångar 23 607 255 38 529 942 34 801 208

SUMMA TILLGÅNGAR 49 812 212 55 498 293 53 852 061
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Balansräkning fortsättning

Belopp i kr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 413 741 1 413 741 1 413 741

Fond för utvecklingsutgifter 23 434 848 14 593 098 16 698 938

24 848 589 16 006 839 18 112 679

Fritt eget kapital

Överkursfond 67 638 177 67 088 822 67 088 822

Balanserad vinst eller förlust -41 889 660 -27 731 337 -29 837 178

Årets resultat -4 210 261 -3 586 866 -5 316 572

21 538 256 35 770 619 31 935 072

Summa eget kapital 46 386 845 51 777 458 50 047 751

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 276 298 1 045 061 834 995

276 298 1 045 061 834 995

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 768 763 882 618 872 029

Leverantörsskulder 962 271 964 162 623 647

Övriga kortfristiga skulder 228 139 152 878 176 131

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 189 896 676 116 1 297 508

3 149 069 2 675 774 2 969 315

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 812 212 55 498 293 53 852 061
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Kassaflödesanalys

Belopp i kr
 juli - sept

2019
  juli - sept

2018
 jan - sept 

2019
 jan - sept 

2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 185 590 -1 049 909 -4 208 370 -3 490 565

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 24 606 34 404 89 175 102 949

Erhållna räntor 21 262 10 952 68 391 10 975

Erlagda räntor -20 281 -32 823 -70 282 -107 276

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital -1 160 003 -1 037 376 -4 121 086 -3 483 917

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

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

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

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -8 929 64 573 -18 739 -53 459

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 66 082 195 472 283 022 160 740

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 102 850 -777 331 -3 856 803 -3 376 636

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 146 225 -1 410 152 -6 768 464 -6 027 346

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -474 815 -330 020 -474 815 -330 020

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -2 621 040 -1 740 172 -7 243 279 -6 357 366

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 0 27 878 684

Utställda och betalda teckningsoptioner 0 0 549 354 0

Upptagna lån 0 0 0 0

Amortering av skuld -220 655 -220 654 -661 963 -661 963

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -220 655 -220 654 -112 609 27 216 721

Periodens kassaflöde -3 944 545 -2 738 157 -11 212 691 17 482 719

Likvida medel vid periodens början 27 093 367 40 762 268 34 361 514 20 541 391

Likvida medel vid periodens slut 23 148 822 38 024 111 23 148 822 38 024 111
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Förändringar i eget kapital

Ägarförteckning 2019-09-30

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i kr Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond
Övrigt fritt  

eget kapital
Summa  

eget kapital

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

Årets resultat -5 316 572 -5 316 572

Nyemission 435 927 28 625 853 29 061 780

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

Aktivering av utvecklingsutgifter 8 086 353 -8 086 353 0

Teckningsoptioner 0

Eget kapital 2018-12-31 1 413 741 16 698 938 67 088 821 -35 153 749 50 047 751

Årets resultat -4 210 261 -4 210 261

Nyemission 0

Kostnader hänförliga till emission 0

Aktivering av utvecklingsutgifter 6 735 910 -6 735 910 0

Teckningsoptioner 549 354 549 354

Eget kapital 2019-09-30 1 413 741 23 434 848 67 638 175 -46 099 920 46 386 844

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital

Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 8,00%

Olcon engineering aktiebolag 1 137 609 7,24%

Almi Invest Norra mellansverige 1 010 166 6,43%

Mathias Karlsson 888 050 5,65%

Avanza Pension 752 191 4,79%

Swedbank AS 583 994 3,72%

SHL Group AB 540 777 3,44%

Övriga 9 539 118 60,73%

Totalt 15 708 230 100,00%



Certified Adviser
Hemchecks Certified Adviser är 
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 528 00 399 
E-post: info@fnca.se

Bolagsinformation
Hemcheck Sweden AB (publ)
Organisationsnummer: 556811-5272 

Adress 
Hemcheck Sweden AB
Karlstad Universitet
Universitetsgatan 2 
651 88  Karlstad
Telefon: +46 (0) 76 108 81 91

www.hemcheck.com


