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ObsteCare AB 

Vd har ordet  
2021 var ett omtumlande år för ObsteCare. Det 

mynnade ut i insikten om behovet av ett 

strategiskt omtag som tydligt leder till en ny och 

bredare inriktning för bolaget. Pandemin 

påverkade fortsatt vår verksamhet, men de 

marknads- och säljinsatser som trots allt var 

möjliga att genomföra under det andra 

halvåret ökade vår kunskap om hur vår produkt 

bäst används i vården. Vi lämnade in en FDA-

ansökan under tidig sommar, men det stod 

ganska snart klart att det krävs fler 

undersökningar med sikte på ett bredare 

användningsområde, för att vår produkt ska 

lyckas bra på den amerikanska marknaden. 

För mig som tillträdde som VD under sommaren 

2021 och för mina medarbetare blev det 

snabbt uppenbart att bolaget behövde en ny 

bredare inriktning. 

Beslut om ny inriktning 
Under hösten 2021 arbetade vi intensivt med 

att omvandla ny kunskap och nya insikter till 

underlag för det beslut om ny inriktning för 

bolaget, vilket togs efter årets utgång. Det 

innebär att vi skiftar fokus på användnings-

området för AFL-metoden från att endast 

användas för värksvaghet till att användas vid 

samtliga förlossningar där värk-stimulerande 

läkemedel sätts in. Det främsta motivet är att vi 

inte har sett tillräckliga resultat av våra 

kommersiella ansträngningar vilket bland annat 

berott på att kundnyttan varit otydlig och att 

det tar tid att införa en ny metod. Ett 

förtydligande kring metodens avsedda 

användning och syfte är dessutom en 

förutsättning för en uppdaterad FDA-ansökan, 

som behövs för en introduktion på den 

amerikanska marknaden. 

Nytt fokus tre- eller fyrdubblar potentialen 
Med fokus på användningen av 

värkstimulerande läkemedel (oxytocin), vilket 

används vid cirka 70 procent av alla 

förlossningar i USA och 50–70 procent i Europa, 

blir affärsnyttan mycket tydligare, samtidigt 

som vår potentiella marknad tre- eller 

fyrdubblas. Det pågår för närvarande en kritisk 

debatt om slentrianmässig användning av 

värkstimulerande medel, vilka tillsätts för att 

påskynda förlossningar. Det finns belägg för 

risker vid överanvändning, såväl för mamman 

som för barnet. I USA och EU har myndigheter 

därför gått ut med direktiv att minska 

användningen av värkstimulerande medel.  

 

 

 

Vår AFL-metod, som mäter laktatnivån i 

fostervatten, ger ett bra beslutsunderlag för när 

värkstimulerande medel har en effekt och ger 

därmed större möjligheter att individanpassa 

behandlingen.  

Nystart i USA 
På den amerikanska marknaden, där risken att 

bli stämd för felbehandling är relativt hög, finns 

det stora behov för förlossningskliniker att jobba 

aktivt med risk management. Att kunna 

övervaka kvinnan under förlossningen gör 

vården säkrare då beslut om behandling kan 

tas med hjälp av objektiva värden. Objektiva 

mätvärden som kan användas som 

beslutsunderlag vid de tillfällen man funderar 

på att behandla mammor med 

värkstimulerande medel skapar även fördelar 

för de försäkringsbolag som är med och sätter 

standarden för den amerikanska vården. Vi 

utvärderar just nu mer specifikt vilka 

kompletterande studier som behövs för att 

komma vidare i USA. Både kommersiellt och 

regulatoriskt.  

Utsikter för 2022 
Försäljningen 2021 

uppgick till 466 tkr 

(890). Kassan 

uppgick till drygt 12 

mkr vid årets 

utgång tack vare 

den 

företrädesemission 

på 24,9 mkr som 

genomfördes 

under året. För att 

stärka bolagets 

finansiella 

uthållighet 

genomför vi nu olika besparingsåtgärder och 

styrelsen arbetar med att utvärdera framtida 

finansieringsstrategier. Vi ser fram emot att få 

möjlighet att arbeta vidare med våra planer 

under 2022!  

 

Helena Liljedahl 

Verkställande Direktör 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Styrelsen och verkställande direktören för ObsteCare AB (publ), organisationsnummer 556670-
3038, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK 

 

Om ObsteCare  
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården: 
Bolaget har utvecklat en metod och ett instrument för att mäta laktat i fostervatten. Metoden 

och analysutrustningen är patenterad, CE-märkt och marknadsförs under namnet AFL®. AFL® 
(Amniotic Fluid Lactate) står för mjölksyranivåer i fostervattnet och mäter hur uttröttad livmodern 
är. Livmodern är kort sagt en muskel som fungerar som andra muskler. Om musklerna har för 
mycket mjölksyra så kan de inte prestera. Bolaget grundades efter att docent Eva Wiberg-Itzel i 

samband med ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet upptäckte en tydlig korrelation mellan 
förlossningar som slutar med operativa ingrepp eller förlossningsskador och ett högt laktatvärde i 
fostervatten. 

Med fokus på spetsteknik för monitorering av biomarkörer för den födande kvinnan under själva 
förlossningen, erbjuder ObsteCare innovativa lösningar som förbättrar vårdkvaliteten under 
förlossningsarbetet. Vår första produkt, AFL® System bygger på en patenterad teknik och är den 
enda lösningen som finns på marknaden för Point of Care användning för mätning av laktat i 

fostervatten. 

 

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. 

ObstCare erbjuder unika lösningar och produkter inom förlossningsvården som fokuserar på 
monitorering av den födande kvinnan och som genom individuella biomarkörer ger beslutsstöd 
för en individanpassad, trygg och säker förlossning.  
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Affärsmodell och försäljning  

ObsteCare marknadsför och säljer ett instrument för att mäta mjölksyrahalten i fostervatten under 
förlossningen. Systemet är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av 

mätsensorer och en datorbaserad mätstation. Mätinstrumentet säljs till förlossningskliniker medan 
sensorerna är löpande förbrukningsvaror. AFL®-systemet har hittills lanserats på den europeiska 
marknaden och anammats av entusiaster som verkligen brinner för att skapa en bättre, mer 
individbaserad och tryggare förlossningsvård, precis som vi gör. Vi erbjuder även utbildning och 

stöd vid införandet av AFL®-metoden. Med AFL®-metoden får förlossningskliniker ett verktyg och 
en metod som stöd för beslut när värkstimulerande medel (oxytocin) kan underlätta förlosningen 
eller när livmodern är så uttröttad att den i stället behöver återhämtning. 

 

 

                      

 

 

 

Marknadsuppskattning och potential  

Det föds 9 miljoner barn per år i Europa och USA, och 130 miljoner globalt. Med tanke på att 
mellan 50 och 70 procent av alla födslar i dag använder värkstimulerande läkemedel och att 

dessa är relevanta för användning av AFL-metoden så finns en stor marknad. Utmaningen med 
överanvändning av Oxytocin är en stor fråga inom förlossningsvården och evidens visar att det 
kan leda till både skador för både mamma och barn. Här är AFL-metoden ett bra beslutsstöd. 
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   Väsentl iga händelser under 2021 

✓ ObsteCare tillförs 24,9 MSEK i fulltecknad företrädesemission 

✓ Bolaget håller välbesökt webinarium tillsammans med nordisk distributör 

✓ Första steg mot FDA godkännande, genom ansökan till STeP program 

✓ 1/7 tillträder Helena Liljedahl som ny VD, med fokus ökad internationell försäljning 

✓ Bolaget får ny distributör i UK, samt ny klinik i Wales 

✓ ObsteCare deltar inte i  STeP program, men dialog fortsätter med FDA 

✓ I VD-brev informeras bland annat om att användarstudier i USA är nödvändigt för FDA 

✓ Key opinion leader beskriver nyttan av AFL-metoden 

✓ MHRA, Medicines and Health Regulatory Agency i UK, dvs det organ som myndigheterna 

använder för att godkänna läkemedel och medicintekniska produkter för försäljning på den 

Brittiska marknaden, har gett godkännande för försäljning av AFL-metoden. 

✓ ObsteCare startar samarbete med Sheikh Khalifa medical Center i Ajman 

 

 

 

 

   Väsentl iga händelser efter räkenskapsårets utgång    

✓ Bolaget informerar om att man vidtar besparingsåtgärder för att hinna utvärdera nya 

strategier och för att kunna se över det behov av kompetenser som finns i bolaget. 

✓ Bolaget informerar om ny riktning och att styrelsen arbetar med nya finansiella strategier. 

✓ Kontaktskapande insatser med fokus på Mellanöstern, bland annat genom deltagande 

på Arab Health. 

✓ Besök hos potentiella samarbetspartners och opinionsledare på området i USA 
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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.  

 

Resultat och finansiell ställning 
Intäkter  
Rörelsens intäkter uppgick till 6 642 (11 370) KSEK för året. Intäkterna bestod till störst del av 

aktiverade kostnader vilka minskat jämfört med föregående år.  

Kostnader   
Rörelsens kostnader uppgick för året till 25 193 (21 143) KSEK. Förändringen jämfört med 

föregående år beror bland annat på gjord utrangering av balanserade utvecklingskostnader 

avseende instrument som ej längre finns på marknaden till försäljning.  

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick för året till -18 551 (-9 773) KSEK.  Årets resultat uppgick till –12 967 (-8 034) 

KSEK. 

Finansiell ställning 
Likvida medel per 31 december uppgick till 12 645 (7 524) KSEK.  

 

Utdelning  

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2021. 

 

Aktieinformation och ägare   

ObsteCares aktiekapital uppgick till 5 637 539,90 kronor per 2021-12-31. Det totala antalet aktier i 

bolaget uppgick per balansdagen till 56 375 399 st med vardera en röst. Kvotvärdet var 0,10 

krona per aktie. ObsteCares största aktieägare var per 2021-12-31 Peder Månsson med 15,38% av 

kapitalet och rösterna i bolaget. 

I teckningsoptionsprogram TO2, vars löptid var till och med 30 november 2021, tecknades 2 456 st 

nya aktier. Dessa hade ej blivit registrerade på Bolagsverket per balansdagen. Efter registrering 

uppgår bolagets aktiekapital till 5 637 785,50 kronor och antalet aktier till 56 377 855 st. 

 

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. Den största osäkerhetsfaktorn i 

närtid handlar om hur väl bolagets framtida planer kan finansieras samt hur snabbt bolaget kan 

ta steget från en pre-sales fas till en kommersiell fas. Risker för yttre negativ påverkan på börskurser 

både branschspecifik och andra händelser i vår omvärld.  
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Framtidsutsikter 

Även om vi ännu inte lyckats så väl som vi hade önskat med vår kommersialisering, så har vi en 
positiv syn på att vi nu har hittat de nycklar som möjliggör en riktigt bra framtida affär. ObsteCare 
verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men just nu finns ett starkt fokus runtom 
i världen att se till att skapa en tryggare förlossningsvård. Där har AFL-metoden en given plats.  

 

Medarbetare 
Bolaget hade 8 anställda personer vid årets utgång, samtidigt som antalet medarbetare på 
konsultbasis hade minskat. Fortfarande anlitas konsulter som experter vid behov av expertis inom 

olika områden. Kostnaden för personal har ökat medan kostnader för konsulter har minskat.  

 

Bolagsstyrning  

Bolagsstyrningen i ObsteCare syftar till att skapa värde för aktieägarna genom aktiv riskkontroll 

och en väl fungerande företagskultur.  

ObsteCare AB, organisationsnummer 556670-3038, är ett svenskt publikt aktiebolag och sedan 

2017 noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna och sitt 

säte i Stockholm. 

 

Styrelse och ledning 

Bolagets styrelse har under året bestått av fyra (4) ledamöter. Vid årsstämman 2021 omvaldes 

Christina Hugosson till styrelseordförande. Harald Almström, Peter Risberg och Bo Lundblad 

omvaldes till ledamöter. Styrelsen har under 2021 hållit tretton (13) styrelsemöten varav fem (5) 

varit per capsulam.  

Helena Liljedahl tillträdde som bolagets vd den 1 juli 2021.  

 

En presentation av styrelsen och ledning samt information om styrelsearvoden finns på 

ObsteCares webbplats, på investerarsidan. 

 

Valberedning 

I enlighet med valberedningens instruktion, som beslutats av årsstämman, kan valberedningens 

sammansättning ändras vid ägarförändringar. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största 

aktieägarna har rätt till en ledamot i valberedningen.  

Valberedningen inför ObsteCares årsstämma 2021 består av: 

Peder Månsson, (Peder Månsson) 

Olle Stenberg, (Oxtorgets Konsulter i Stockholm AB) 

Joakim Ingers, (Photonic Research Sweden Aktiebolag) 

 

Valberedningens ordförande är Olle Stenberg. 

Årsstämma 2022 

Årsstämman kommer att äga rum den 26 april 2022.   
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Ägarförhållanden  

Antalet aktier i ObsteCare AB uppgick per 2021-12-31 till 56 375 399 st och ägandet är fördelat enligt följande: 

Ägare 
Antal 
aktier 

% 

Peder Månsson 8 672 456 15,38% 

Avanza Pensionsförsäkring 3 645 707 6,47% 

Oxtorget konsulter i Stockholm AB 2 806 331 4,98% 

Günther & Wikberg Holding AB 1 560 000 2,77% 

Galanca Balcha Hjärtsspecialist 
Mottagning AB 

900 000 1,60% 

Nordnet Pensionsförsäkring 790 750 1,40% 

Olof Stenberg 735 536 1,30% 

Photonic Research Sweden AB 706 384 1,25% 

Josef Blazelius 619 357 1,10% 

Ath Invest AB 600 000 1,06% 

Övriga 35 338 878 62,69% 

Totalt 56 375 399 100,00% 

 

 

Flerårsöversikt (KSEK) 

Flerårsöversikt (KSEK) 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 466 890 727 486 

Resultat efter finansiella poster -18 608 -10 218 -8 088 -3 569 

Balansomslutning 51 139 42 404 24 894 21 772 

Eget kapital 48 894 38 479 21 693 18 666 

Soliditet (%) 96 91 87 86 

Kassalikviditet (%) 664 284 131 461 
 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
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Förändring av eget kapital 

  Aktiekapital 

Ej 
registrerat 

aktiekapital 

Fond för 

utveckling Överkursfond 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat Totalt 

                

Belopp vid årets ingång 3 110 144 0 18 255 481 70 964 777 -45 817 929 -8 033 893 38 478 580 

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:     -8 033 893 8 033 893 0 

Nyemission 2 527 396 246   20 854 436     23 382 078 

Avsättning till fond för 
utvecklingskostn.netto   394 521  -394 521  0 

Årets resultat           -12 967 094 -12 967 094 

Belopp vid årets utgång 5 637 540 246 18 650 002 91 819 213 -54 246 343 -12 967 094 48 893 564 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK kronor): 

 

Ansamlad förlust -          54 246 343     

Överkursfond 91 819 213     

Årets förlust -            12 967 094     

Summa            24 605 776     

 

Disponeras så att i ny räkning överföres 24 605 776 

 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning 

 
 Not 2021 2020 

SEK  jan-dec jan-dec 

        

Nettoomsättning 1 465 959 890 004 

Aktiverat arbete för egen räkning  6 174 865 10 474 821 

Övriga rörelseintäkter   1 264 5 044 

Rörelsens intäkter  6 642 088 11 369 869 

        

Rörelsens kostnader 

   

Handelsvaror   -501 095 -950 496 

Övriga externa kostnader 2 -13 004 073 -14 405 131 

Personalkostnader 3 -3 886 805 -3 458 107 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

4 -2 601 781 -2 314 242 

Övriga rörelsekostnader 5 -5 199 167 -14 533 
 

 -25 192 921 -21 142 509 

         

Rörelseresultat 6 -18 550 833 -9 772 640 

        

Resultat från finansiella poster 

   

Ränteintäkter och liknande resultatposter   0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -57 059 -445 101 

    -57 059 -445 101 
    

Resultat efter finansiella poster   -18 607 892 -10 217 741 
    

Resultat före skatt   -18 607 892 -10 217 741 
    

Skatt på årets resultat 7 5 640 798 2 183 848 
    

Periodens resultat   -12 967 094 -8 033 893 
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Balansräkning 

Tillgångar 

SEK                                                                               Not 2021-12-31 2020-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
    

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
  

 och liknande arbeten 8 18 536 326 19 757 089 

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 9 823 234 1 212 655 

          19 359 560           20 969 744     
    

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 10 37 949 30 949 

    37 949 30 949 
    

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag 11 677 677 

Uppskjuten skattefordran                                            7 17 516 092 11 875 294 
  

17 516 769 11 875 971 

Summa anläggningstillgångar   36 914 278 32 876 664 
    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Varulager mm  
  

Varor under tillverkning   0 0 

Färdiga varor och handelsvaror  706 304 405 824 

    706 304 405 824 

Kortfristiga fordringar  
  

Kundfordringar   110 126 268 723 

Övriga fordringar  415 183 987 466 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   348 381 342 125 
  

873 690 1 598 314 

        

Kassa och bank  12 645 010 7 523 559 

        

Summa omsättningstillgångar  14 225 004 9 527 697 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  51 139 282 42 404 361 
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Eget kapital och skulder 

 

SEK                                                                           Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL 12     

Bundet eget kapital 

   

Aktiekapital                                                                 5 637 540 3 110 144 

Ej registrerat aktiekapital  246 0 

Fond för utvecklingsutgifter 13 18 650 002 18 255 481 
  

24 287 788 21 365 625 
    

Fritt eget kapital       

Överkursfond  91 819 213 70 964 777 

Balanserad vinst eller förlust   -54 246 343 -45 817 928 

Årets resultat  -12 967 094 -8 033 893 

    24 605 776 17 112 956 
    

Summa eget kapital   48 893 564 38 478 581 
    

LÅNGFRISTIGA SKULDER       

Skulder till kreditinstitut 14 208 332 708 332 

Summa långfristiga skulder   208 332 708 332 

    
  

KORTFRISTIGA SKULDER       

Skuld till kreditinstitut  500 000 500 000 

Förskott från kunder               75 400                 75 400     

Leverantörsskulder  487 677 1 427 577 

Aktuella skatteskulder             134 587                 90 021     

Övriga skulder  400 949 101 500 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       15           438 773             1 022 950     

Summa kortfristiga skulder  2 037 386 3 217 448 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   51 139 282 42 404 361 
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Kassaflödesanalys 

 

SEK                                                                           Not 2021-12-31 2020-12-31 

Kassaflödesanalys       

    

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster  -18 607 892 -10 217 741 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   7 795 955 2 325 754 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    

förändring av rörelsekapital  -10 811 937 -7 891 987 

        

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager och pågående arbete   -300 480 -291 928 

Förändring av kundfordringar  158 597 -210 175 

Förändring av kortfristiga fordringar   571 815 -433 566 

Förändring av leverantörsskulder  -939 900 430 337 

Förändring av kortfristiga skulder   -240 163 794 549 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 562 068 -7 602 770 

        

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -6 174 865 -10 797 525 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -17 906 -36 625 

        

Finansieringsverksamheten    

Nyemission   23 376 290 24 819 054 

Amortering på lån  -500 000 -500 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  22 876 290 24 319 054 

        

Årets kassaflöde  5 121 451 5 882 134 

        

    

Likvida medel vid årets början   7 523 559 1 652 938 

Kursdifferens i likvida medel  0 -11 513 

Likvida medel vid årets slut   12 645 010 7 523 559 
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Kassaflödesanalys 

  



 

Sid 15 

 

ObsteCare AB 

Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 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. 

Intäktsredovisning 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter  

Immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det 

innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 

aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i 

BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10% 

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 10% 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 20% 

 

Låneutgifter 

De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de 

uppstår. 
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Finansiella instrument 
Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

Leasingavtal 
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren 

klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som 

anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften 

fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 

balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

Inkomstskatter  
Aktuell skatt 

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 

balansdagen. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 

sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 

skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 

tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 

nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i 

gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas 

som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 

den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Styrelsen 

bedömer att bolagets intjäningsmöjligheter kan utvecklas positivt under kommande år och att de ansamlade 

underskottsavdragen kan utnyttjas. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden 

som är hänförlig till obeskattade reserver. 

 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 

ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 

anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller 

informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning 

av beloppet kan göras. 
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Koncernförhållanden 

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ 

upprättas ingen koncernredovisning. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 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. Förändringar i spärrade medel redovisas i 

investeringsverksamheten.  

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning  

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.   

Resultat efter finansiella poster  

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.  

Balansomslutning 

Företagets samlade tillgångar.   

Eget kapital  

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.   

Soliditet (%)  

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning.   

Kassalikviditet (%)  

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 

 

Not 1 Nettoomsättningens fördelning 

 2021 2020 

   

AFL® 465 959 890 004 

Andra leverantörers produkter 0 0 

  465 959 890 004 

 

 

Not 2 Transaktioner med närstående 

 2021 2020 

   

Styrelsearvode 450 000 500 000 

Arvode till VD 1 315 121 1 074 060 

Utbetalda konsultarvoden till styrelse och närstående 0 177 700 

 1 765 121 1 751 760 
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Not 3 Anställda och personalkostnader 

 2021 2020 

   

Medelantalet anställda 5 3 

   

 2021 2020 

   

Löner och andra ersättningar, övriga anställda 2 198 654 2 224 497 

Pensionskostnader, övriga anställda 283 596 321 324 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 889 620 843 837 

 3 371 870 3 389 658 

 

Not 4 Avskrivningar 

 2021 2020 

   

Årets avskrivning 2 601 781 2 314 242 

 2 601 781 2 314 242 

 

Not 5 Övriga rörelsekostnader 

 2021 2020 

   

Valutakursförlust 4 993 14 533 

Förlust vid utrangering av immateriella 
anläggningstillgångar 5 194 174 0 

  5 199 167 14 533 

 

 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum. 

 

Not 7 Uppskjuten skatt på temporära skillnader  

Förändring av uppskjuten skatt    

 

Uppskjuten skatt på Redovisas i Belopp vid 

tidigare års förluster resultaträkn. årets utgång 

Skattemässiga underskottsavdrag 11 875 294 5 640 798 17 516 092 

 11 875 294 5 640 798 17 516 092 

 

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 85 030 KSEK. Underskottsavdragen är inte tidsbegränsade. 
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Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  och liknande arbeten  
 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Ingående anskaffningsvärden 35 058 702 24 423 570 

Inköp 6 174 865 10 635 132 

Försäljningar/utrangeringar -18 685 076 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 548 491 35 058 702 

      

Ingående avskrivningar -15 301 614 -13 106 382 

Försäljningar/utrangeringar 13 720 146 0 

Årets avskrivningar -2 430 697 -2 195 232 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 012 165 -15 301 614 

   

Utgående redovisat värde 18 536 326 19 757 088 

 

 

Not 9 Patent, varumärken och liknande rättigheter  

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Ingående anskaffningsvärden 1 709 005 1 546 612 

Inköp 0 162 393 

Försäljningar/utrangeringar -395 259 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 313 746 1 709 005 

      

Ingående avskrivningar -496 350 -383 017 

Försäljningar/utrangeringar 166 016 0 

Årets avskrivningar -160 178 -113 333 

Utgående ackumulerade avskrivningar -490 512 -496 350 

   

Utgående redovisat värde 823 234 1 212 655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sid 20 

 

ObsteCare AB 

Not 10 Inventarier 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Ingående anskaffningsvärden 271 901 270 275 

Inköp 17 906 36 626 

Försäljningar/utrangeringar 0 -35 000 

Omklassificeringar 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 289 807 271 901 

   

Ingående avskrivningar -240 952 -270 275 

Försäljningar/utrangeringar 0 35 000 

Omklassificeringar 0 0 

Årets avskrivningar -10 906 -5 677 

Utgående ackumulerade avskrivningar -251 858 -240 952 

   

Utgående redovisat värde 37 949 30 949 

 

 

Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag  

 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört 

Namn andel andel andelar värde 

Obstecare Inc., Oregon, USA 100% 100% 100% 677 

        677 

 

 

Not 12 Antal aktier och kvotvärde  

 Antal Kvot- 

 aktier värde 

Antal aktier 56 375 399 0,1 

 56 375 399  
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Not 13 Fond för utvecklingsutgifter 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Belopp vid årets ingång 18 255 481 9 477 957 

Avsättning till fonden under räkenskapsåret 6 174 865 10 797 525 

Avskrivningar på fond för utvecklingsutgifter -5 780 344 -2 020 001 

Belopp vid årets utgång 18 650 002 18 255 481 

 

 

Not 14 Ställda säkerheter 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Företagsinteckning 4 000 000 4 000 000 

 4 000 000 4 000 000 
 
Inteckning avser beviljat lån om 4 000 000 SEK med villkor, varav 2 000 000 SEK utnyttjats. 
 

 
 

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Upplupna personalkostnader 192 668 222 809 

Förutbetalda intäkter 22 500 18 000 

Övriga poster 223 605 782 141 

 438 773 1 022 950 

 

  



 

Sid 22 

 

ObsteCare AB 

Stockholm 2022-03-22         

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

Christina Hugosson 

Ordförande 

 

 

 

Christina Hugosson 

Ordförande 

 

 

Peter Risberg 

Ledamot 

 

 

 

Harald Almström 

Ledamot 

 

 

Bo Lundblad 

Ledamot 

 

 

 

Bo Lundblad 

Ledamot 

 

 

Helena Liljedahl 

Verkställande direktör 

 

 

 

Harald Almström 

Ledamot 

 

 

 

 

Eva Stein 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

Revisorspåteckning 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-03-23     

Moore Allegretto 



 

Sid 23 

 

ObsteCare AB 

 

Revisionsberättelse 

  

Till bolagsstämman i ObsteCare AB (publ) 

Org.nr 556670-3038 

 

  

Rapport om årsredovisningen 

 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för ObsteCare AB (publ) för räkenskapsåret 2021. 

 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ObsteCare AB (publ)s finansiella ställning per den 

2021-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

 

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 ObsteCare 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. 

 

 

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 felaktigheter, 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 oegentligheter 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. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller  misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 

grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll. 

 

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 

att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 

verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet 

om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 

sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 

fortsätta verksamheten. 

 

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.  

 

 

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 ObsteCare AB (publ) för räkenskapsåret 2021 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 Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till ObsteCare 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. 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 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 förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 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 överensstämmelse 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, eller 

  

- 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 försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 

inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 

förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 

överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 

om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

  

  

Stockholm den 23 mars 2022 

  

MOORE Allegretto 

  

  

_________________________________  

Eva Stein   

Auktoriserad revisor  
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