
Januari - mars 2022 i sammandrag
Senzime AB (publ), 556565–5734 

Januari - mars 2022
•   Nettoomsättning 2 361 KSEK (1 437) motsvarande en tillväxt på 64 %

 •   Bruttomarginal före avskrivningar 61,2 % (40,2)61,2 % (40,2)

•  Resultat efter finansiella poster -20 980 KSEK (-17 642)

•   Resultat per aktie -0,33 SEK (-0,27)

•  Likvida medel per 2022-03-31: 56,4 MSEK (142,5)

•  Antal aktier per 2022-03-31: 62 493 290 st. (62 493 290)62 493 290)

KSEK
jan-mar

2022
jan–mar

2021
helår 
2021

Nettoomsättning 2 361 1 437 10 980

Resultat efter finansiella poster -20 980 -17 642 -84 289

Resultat per aktie (SEK) -0,33 -0,27 -1,31

Bruttomarginal före avskrivningar (%) 61,2 40,2 54,3

Rörelseresultat före avskrivningar -18 383 -14 920 -73 303

Soliditet (%) 84,9 90,6 86,2

Siffror inom parentes ovan beskriver motsvarande period föregående år. Om inte annat anges avser   
samtliga uppgifter koncernen.

Kv1

Kontakt
Pia Renaudin, CEO
Tel.    +46 (0)18 51 56 40
Mobil +46 (0)708 133 417
e-post: pia.renaudin@senzime.com

Slavoljub Grujicic, CFO
Tel.    +46 (0)18 51 56 40
Mobil +46 (0)763 066 011 
e-post: slavoljub.grujicic@senzime.com

Adress
Senzime AB
Ulls väg 41
756 51 Uppsala 
www.senzime.com

»Viktiga affärer vunna 
i USA, expanderad 
produktportfölj och fler 
kliniska riktlinjer som 
stödjer vår utrullning«

• Stark försäljningstillväxt - 
största ökningen från USA

• TetraSens® Pediatric lanserad

• Förbättrad bruttomarginal

Kalender 2022
Årsstämma: 18 maj

Delårsrapport Q2: 15 juli

Delårsrapport Q3: 10 november

1) Inkluderar monitorer sålda till kunder och distributörer, Fukuda Denshi i Japan och monitorer placerade hos kunder; 2) Exklusi-
ve licensbetalningar av engångskaraktär från Fukuda Denshi.
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3 januari: SENZIME VANN UPPHANDLING PÅ 

16 SJUKHUS I KVARTAL 4

Senzime meddelar i en affärsuppdatering att 16 sjukhus har 
gått vidare med inköp under fjärde kvartalet – ett sjukhus valde 
en konkurrerande produkt.

27 januari: JAPANSK STUDIE BEKRÄFTAR FÖRDELAR 

MED TETRAGRAPH® 

Senzime meddelar att en japansk studie publicerad i tidskrif-
ten Anesthesia & Analgesia drar slutsatsen att TetraGraphs 
EMG-baserade teknik är en bättre indikator för att bedöma 
adekvat reverseringsdos av läkemedlet Sugammadex och 
återhämtning av neuromuskulär funktion än konventio-
nell övervakning med acceleromyografi-baserade (AMG) 
produkten TOF-Watch SX.

1 februari: PERSONALOPTIONER TILLDELAS

Årsstämman den 11 maj 2021 beslutade om ett personalop-
tionsprogram omfattande 456 050 optioner, vilka kan tilldelas 
anställda – dock ej VD eller de som ingår i bolagets lednings-
grupp. Totalt har 435 000 av dessa 456 050 optioner tilldelats 
i februari 2022. Se även under not 8. Personaloptionsprogram.

4 februari: PATIENTORGANISATION REKOMMENDERAR 

KVANTITATIV MONITORERING

Senzime meddelar att APSF, Anesthesia Patient Safety 
Foundation, reviderar sina rekommendationer för patientö-
vervakning och rekommenderar kvantitativ monitorering när 
muskelrelaxerande läkemedel ges till patient.

10 februari: KLINISKA EXPERTER TALAR OM VIKTEN AV 

ATT MONITORERA NEUROMUSKULÄR BLOCKAD

Senzime meddelar att patientsäkerhetsorganisationen APSF 
släppt en Podcast som betonar vikten av att övervaka neur-
omuskulär blockad då detta är lika viktigt som att övervaka 
blodtryck, syresättning och ventilation under anestesivård.

17 februari: SENZIME VINNER AMERIKANSK UPPHAND-

LING OM 50 TETRAGRAPH® - SYSTEM

Senzime meddelar att bolaget vunnit en order från ett stort 
amerikanskt universitetssjukhus avseende placering av 50 
TetraGraph® - system och försäljning av tillhörande engångs-
sensorer till ett estimerat värde av 1,5 MSEK årligen.
Denna order är en bred utplacering av TetraGraph®-system 
över sjukhusets samtliga operationssalar, som omfattar 50 
system med tillhörande engångssensorer.

23 februari: SENZIME ANSÖKER OM FDA GODKÄNNAN-

DE FÖR ENGÅNGSSENSORER TILL BARN

Senzimes system för övervakning av neuromuskulär block-
ad – TetraGraph® – med dess engångssensor – TetraSens® 
– är sedan 2019 godkänt för försäljning på den amerikan-

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser under perioden

ska marknaden. Nu lanseras Senzimes första EMG-baserade 
engångssensor avsedd för användning på små barn, TetraSens® 
Pediatric, för vilken bolaget nu sökt godkännande.

3 mars: SENZIME VINNER AMERIKANSK UPPHANDLING 

OM 23 TETRAGRAPH® - SYSTEM

Senzime meddelar idag att bolaget vunnit ytterligare en upp-
handling från ett stort universitetssjukhus, denna gång i sydöstra 
USA avseende 23 TetraGraph® - system och försäljning av tillhö-
rande engångssensorer.

24 mars: SENZIME VINNER AMERIKANSK ORDER TILL ETT 

INITIALT VÄRDE ÖVERSTIGANDE 1 MILJON SEK

Senzime meddelar att bolaget vunnit en upphandling i Midwest 
från en amerikansk sjukhuskedja bestående av tre sjukhus, 
affilierade med en läkarutbildning. Upphandlingen avser instru-
ment och försäljning av tillhörande engångssensorer till ett initialt 
ordervärde överstigande 1 MSEK.

25 mars: SENZIME ERHÅLLER CE-MDR GODKÄNNANDE 

FÖR NY ENGÅNGSSENSOR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ 

SMÅ BARN

Senzime meddelar att bolagets TetraGraph® - system nu även 
godkänts för användning på barn genom CE-MDR godkännande 
av nya engångssensorn TetraSens® Pediatric.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

4 april: SENZIMES NYA ENGÅNGSSENSOR UTVECK-

LAD FÖR BARN PRESENTERAS PÅ AMERIKANSK 

NARKOSLÄKARKONGRESS

Senzime meddelar att den nyligen lanserade engångssensorn för 
barn, TetraSens® Pediatric, erhöll stort intresse när den visa-
des på den amerikanska narkosläkarkongressen SPA Pediatric 
Anesthesiology 2022. Samtidigt presenterades även ett flertal 
studier där TetraGraph® används på barn.

19 april: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Senzime AB kallas till årsstämma onsdagen den 
18 maj 2022 kl. 16:00 i Senzime AB:s lokaler på Ulls väg 41 i 
Uppsala.
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Tillväxten i det första kvartalet var tydlig. Den totala 
försäljningsökningen uppgick till 64 procent där USA stod 
för den största ökningen, 109 procent jämfört med samma 
period föregående år, och Europa ökade med 36 procent. 
Sensorförsäljningen ökade med 44 procent under kvartalet 
jämfört med samma period 2021.

Den globala installerade basen av TetraGraph®-monitorer 
fortsätter att växa och vi har nu levererat ut ca 1 200 system 
till kunder och distributörer. Vi förväntar oss att den allt större 
installerade basen kommer att ge en kraftigt ökad försäljning av 
engångssensorer framöver.

Vi inledde året med att rapportera pågående eller kontrakte-
rade utprövningar på 74 sjukhus världen över med en samman-
lagd potential om 1 150 TetraGraph®- system. Vid första kvarta-
lets utgång hade vi vunnit 27 av dessa sjukhus, påbörjat 29 nya 
utprovningar och inte förlorat en enda affär till någon konkurrent. 

Under årets första kvartal vann vi en rad viktiga strategiska 
affärer i USA. En vunnen upphandling omfattade 50 
TetraGraph® - system med tillhörande sensorer till sjukhusets 
samtliga operationsrum. Nästa vunna upphandling omfattade 23 
TetraGraph® - system till ett stort universitetssjukhus i sydös-
tra USA som samtidigt standardiserade sina kliniska riktlinjer 
så att alla patienter som får muskelparalyserande läkemedel 
övervakas med vårt system. Ytterligare en viktig affär var en 
upphandling från en amerikansk sjukhuskedja bestående av tre 
sjukhus där samtliga operationssalar utrustats med TetraGraph® 
och som årligen utför närmare 11 000 operationer med 
muskelparalyserande läkemedel.

Ännu fler kliniska riktlinjer stödjer vår teknologi. I februa-
ri meddelade viktiga amerikanska Anesthesia Patient Safety 
Foundation (APSF) att de reviderar sina rekommendationer för 
patientövervakning och rekommenderar kvantitativ monitorering 
när muskelparalyserande läkemedel ges till patient – dvs den typ 
av teknisk lösning som Senzime är världsledande inom. 

I slutet av mars CE-MDR-godkändes nya 
TetraSens® Pediatric – den första EMG-baserade engångssen-
sorn – som skapar förutsättningar för bättre monitorering av 
barn under och efter operation. Användningen av paralyserande 
läkemedel på barn ökar stadigt och utgör globalt närmare en 
fjärdedel av alla operationer inom detta segment. Barn utgör 
en extra känslig patientgrupp där det är svårare att övervaka 
neuromuskulär aktivitet under operation. Studier visar att barn 
löper lika hög risk som vuxna att drabbas av komplikationer vid 
användning av muskelparalyserande läkemedel, så vi ser detta 
som en högprioriterad marknad att expandera inom. De första 
beställningarna kom direkt efter lansering och i mars skickade vi 

Viktiga affärer vunna i USA, expanderad produktportfölj 
och fler kliniska riktlinjer som stödjer vår utrullning

VD-kommentar

aven in en ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA 
för godkännande av TetraSens® Pediatric. 

Den förbättrade bruttomarginalen i första kvartalet 2022 till 
drygt 60 procent beror främst på en ökad andel direktförsäljning 
på USA-marknaden genom den egna säljkåren. Flytten av pro-
duktion hem till Uppsala har bidragit till att vi kunnat kontrollera 
komponentpriser och trygga leverans- och logistikkedjor utan 
störningar.

Vi fortsätter att expandera våra försäljningsteam i USA och 
Tyskland, samtidigt som vi arbetar nära våra licenstagare och 
distributörer på övriga marknader. Vår marknad som omfattar 
drygt 80 miljoner patienter per år värderas till över 15 miljarder 
kronor årligen och vi har som orubbat mål att vara marknadsle-
dare i de segment vi verkar inom. Jag blir stolt över och ödmjuk 
av alla de fantastiska berättelser jag hör från våra användare i 
sjukvården och deras vardag, särskilt från en rad kliniker jag just 
besökt i USA. De upplever verkligen att TetraGraph® bidrar till att 
förbättra patientsäkerheten, att det underlättar deras arbete och 
säkerställer patientsäkerheten. 

Vården öppnar nu återigen upp igen efter pandemin och 
jag ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt spännande år med 
tillväxt, många affärer och kommersiell utväxling av Senzimes 
fantastiska team och teknologier!

Uppsala i maj 2022
Pia Renaudin, VD
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Senzime i korthet

Om Senzime

Källor: Meta-analysen 2007, Global operating theatre distribution and pulse oximetry supply: an estimation from reported data. Funk et al. 2010, Centers for Disease  
Control and Prevention 2017, Steiner et al. 2017, Rose et al. 2014, An estimation of the global volume of surgery, Weiser et al. 2008, OECD, nationella databaser, M. Naguib 
2007, Ishizawa 2011, Number of surgical procedures (per 100,000 population), World Bank, Measuring surgical systems worldwide: an update, Kamali et al.,2018,National 
Hospital Discharge Survey, Centers for Disease Control and Prevention, 2010 together with Senzime company assumptions.

Senzime agerar på en växande marknad med ett  
potentiellt värde på över 15 miljarder SEK årligen

USA och Kanada

52 miljoner operationer/år

Europa

64 miljoner operationer/år

Asien och Oceanien

50 miljoner operationer/år

11,9 MILJARDER SEK

TETRASENS TOTALA MARKNAD

3,6 MILJARDER SEK

TETRAGRAPHS TOTALA MARKNAD

Senzime är ett svenskt medicintekniskt 
företag som utvecklar och marknadsför 
CE- och FDA-godkända övervakningssys-
tem för patienter som genomgår anestesi. 
Senzimes anställda över hela världen är 
engagerade i visionen om en värld utan 
narkosrelaterade komplikationer. Sex 
av tio patienter som vaknar upp efter 
operation har inte återfått full muskelfunk-
tion och riskerar därmed att drabbas av 
kritiska andningskomplikationer. 

TetraGraph® - systemet hjälper sjukvårds-
personalen att förbättra patientvården 
och minska vårdkostnaderna genom att 
digitalt och kontinuerligt mäta graden av 
neuromuskulär blockad under och efter 
operation. I Senzimes utvecklingsportfölj 
ingår även innovativa, patientorienterade 
lösningar som möjliggör automatiserad 
och kontinuerlig mätning av biologiska 
ämnen som glukos och laktat i blod och 
vävnadsvätska – CliniSenz® Analyzer och 
OnZurf® Probe. 

Senzime verkar på en global växande 
marknad som idag enbart i Europa och 
USA värderas till över 15 miljarder SEK 
årligen. Senzimes viktigaste marknader är 
USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Stor-
britannien, Spanien, Schweiz, Sydkorea 
och Japan. Bolagets aktie handlas på 
NASDAQ Stockholms huvudmarknad 
(ticker SEZI). 
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Aktien, aktiekapital och ägandeförhållande

Aktien

 Aktiekapitalets utveckling
Datum Händelse Antal aktier Aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)

1 jan 2022 Ingående 62 493 290 7 811 661 0,125

Summa 31 mars 2022 62 493 290 7 811 661 0,125

 
Senzime-aktiens kursutveckling (SEK)Senzime-aktiens kursutveckling (SEK)

 Tio största aktieägarna per 31 mars 2022 Tio största aktieägarna per 31 mars 2022
Ägare Antal aktier (st.) Andel av kapital (%)

Familjen Crafoord 9 111 736 14,6

Handelsbanken Fonder AB 4 615 714 7,4

Segulah Venture AB och AB Segulah 4 427 726 7,1

Pershing Llc. 3 737 493 6,0

Sorin J. Brull 3 233 528 5,2

TIN Ny teknik 3 000 000 4,8

Fjärde AP-fonden 2 700 000 4,3

Swedbank Robur Microcap 2 600 000 4,2

Familjen Lindskog 2 235 188 3,6

Stone Bridge Biomedical 2 172 030 3,5

Övriga 24 659 875 39,5

Totalt 62 493 290 100,0
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Intäkter och resultat första kvartalet 2022
Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2022 
uppgick till 2 361 KSEK (1 437), vilket motsvarar en ökning 
med 64 procent jämfört med föregående års första kvartal. 
Försäljningen i USA mer än fördubblades. Även försäljningen 
i Europa visade en mycket god tillväxt påverkad mest på 
grund av ökad direktförsäljning i Tyskland och nya distributö-
rers försäljningskanaler i Frankrike och Spanien.

Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 61,2 
procent i det första kvartalet jämfört med 40,2 procent för 
motsvarande kvartal föregående år. Marginalförbättringen 
härrör huvudsakligen från en ökad andel försäljning genom 
egen säljkår direkt till slutkund i USA och Tyskland. 

Koncernens totala omkostnader uppgick till 20 238 KSEK 
(15 811). Fortsatt uppbyggnad av marknadsorganisationerna 
i USA och Tyskland har medfört kostnadsökningar. Samtliga 
kostnadsökningar är inom plan.

Rörelseresultatet under det första kvartalet uppgick till 
-20 960 KSEK (-17 622).  

Finansiell ställning
Vid utgången av första kvartalet uppgick koncernens egna 
kapital till 130,9 MSEK (215,1). Soliditeten uppgick till 84,9 
procent (90,6). Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 56,4 MSEK (142,5). 

Styrelsens bedömning är att denna finansiering är 
tillräcklig för att säkerställa driften av verksamheten under 
åtminstone en tolvmånadersperiod antaget att investeringar 
och satsningar balanseras mot de finansiella medel som 
kan göras tillgängliga vid var tidpunkt. Styrelsen bedömer att 
ytterligare expansion utöver plan kräver ytterligare finansiering. 
Sådan finansiering kan erhållas genom exempelvis lån eller 
emission av aktier.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive 
förändring av rörelsekapital uppgick för det första kvartalet 
till -16 653 KSEK (-17 819). Det negativa kassaflödet beror till 
största delen på det negativa resultatet, men även lagerupp-
byggnad och säkring av råmaterial till egen produktion av 
TetraGraph® har bidragit. Dessa negativa effekter motver-
kades till viss del av minskade kundfordringar hänförliga till 
större kundinbetalningar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för det första 
kvartalet uppgick till -1 684 KSEK (-320). Investeringarna 
under perioden beror till stor del på aktivering av 
utvecklingsprojekt.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det första 
kvartalet uppgick till -271 KSEK (-253). 

Optioner
Personaloptioner
Koncernen har tre personaloptionsprogram om sammanlagt 
1 381 050 optioner. Se not 8 i denna delårsrapport för detaljera-
de beskrivningar.

Teckningsoptioner
Verkställande direktören Pia Renaudin innehar sedan i maj 2019 
400 000 st. teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar 
till teckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 12,00 SEK 
med inlösendag senast den 7 maj 2022.

Utspädning
Baserat på befintligt antal aktier och utestående perso-
nal- och teckningsoptioner beräknas utspädningen till följd av 
programmen med antagande att samtliga optioner (inklusive 
ännu ej tilldelade) utnyttjas för nyteckning av aktier uppgå till 
högst 2,8 procent.

Moderbolag och dotterföretag
Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget. 
För kommentarer till moderbolagets resultat hänvisas till de kom-
mentarer som lämnas för koncernen.

Det amerikanska dotterbolaget Senzime, Inc. startade sin 
operativa verksamhet under det andra kvartalet 2020. Försälj-
ningen i USA sker såväl i egen regi som via lokala distributörer.

Under det första kvartalet 2021 startade det tyska bolaget 
Senzime GmbH sin verksamhet. Koncernens två andra dotterbo-
lag innehar endast vissa rättigheter vilka licensierats till moderbo-
laget mot betalning i form av royalty.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksam-
heten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta 
risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. En redogörelse 
för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker 
återfinns i förvaltningsberättelsen och i årsredovisningen för 2021. 
Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit.

Framtidsutsikter
Precis som många andra företag har Senzime stått inför stora 
utmaning från Covid-19-pandemin. Det grundläggande behovet 
av neuromuskulär övervakning har inte minskat, även om opera-
tioner har skjutits på framtiden för att tillmötesgå och möjliggör 
tillgången på medicinsk personal. 

Pandemin har påverkat antal utprövningar under 2020 och 
2021. Accessen till sjukhusen har varierat mellan olika länder. 
Senzime har dock sett en ökad tillgång till sjukhusen under det 
gångna första kvartalet. Senzime har ingen verksamhet varken i 
Ryssland eller Ukraina. Samtidigt är det för tidigt att bedöma de 
konsekvenser som en långvarig konflikt kan innebära. 

Kommentarer till rapporten

Kommentarer
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Uppsala den 5 maj 2022

Philip Siberg

Styrelseordförande

Sorin J Brull

Styrelseledamot

Adam Dahlberg

Styrelseledamot

Lennart Kalén

Styrelseledamot

Eva Walde

Styrelseledamot

Pia Renaudin

Verkställande direktör

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2022 kl. 16.00 
i Uppsala. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets 
kontor med adress Ulls väg 41, Uppsala, och har även 
publicerats på bolagets hemsida www.senzime.com.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas 
för verksamhetsåret.

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommentarer

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårs-
rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat 
samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför.
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Finansiell information

Belopp i KSEK Not jan-mar 2022 jan-mar 2021 Helår 2021

Nettoomsättning 2 2 361 1 437 10 980

Kostnad för sålda varor 3 -3 429 -3 561 - 15 903

Bruttoresultat -1 068 -2 124 -4 923

Utvecklingskostnader 4 -3 334 -2 194 -12 527

Försäljningskostnader 4 -12 203 -5 555 -39 533

Administrationskostnader 4,5,8 -4 701 -8 062 -28 175

Övriga rörelseintäkter 2 993 524 2 884

Övriga rörelsekostnader -2 647 -211 -1 917

Rörelseresultat -20 960 -17 622 -84 191

Finansiella kostnader -20 -20 -98

Finansiella poster – netto -20 -20 -98

Resultat efter finansiella poster -20 980 -17 642 -84 289

Inkomstskatt 443 518 2 146

Periodens resultat -20 537 -17 124 -82 143

Övrigt totalresultat: 

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser 403 585 -580

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 403 585 -580

Summa totalresultat för perioden -20 134 -16 539 -82 723

Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare. 

Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 

SEK Not jan-mar 2021 jan-mar 2020 Helår 2021

Vägt genomsnittligt antal aktier- före utspädning 6 62 493 290 62 493 290 62 493 290

Vägt genomsnittligt antal aktier- efter utspädning 6 62 640 125 62 686 176 62 679 957

Resultat per aktie, före och efter utspädning 6 -0,33 -0,27 -1,31
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Belopp i KSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 72 892 80 003 74 159

Materiella anläggningstillgångar 1 773 438 1 286

Nyttjanderätter 1 665 1 727 1 884

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 666 577 1 735

Summa anläggningstillgångar 78 996 82 745 79 064

Omsättningstillgångar

Varulager 9 609 6 443 8 834

Kundfordringar 2 373 2 493 4 936

Övriga fordringar 5 272 1 851 5 644

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 485 1 323 1 272

Likvida medel 56 356 142 496 74 872

Summa omsättningstillgångar 75 095 154 606 95 558

SUMMA TILLGÅNGAR 154 091 237 351 174 622

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 130 899 215 103 150 580

Skulder

Långfristiga skulder

Avsättningar 2 175 565 1 735

Leasingskuld 360 843 617

Uppskjuten skatteskuld 9 269 11 340 9 712

Summa långfristiga skulder 11 804 12 748 12 064

Kortfristiga skulder

Leasingskuld 1 035 735 1 017

Leverantörsskulder 3 426 4 140 3 941

Övriga kortfristiga skulder 1 465 1 496 2 062

Upplupna kostnader 5 462 3 129 4 958

Summa kortfristiga skulder 11 388 9 500 11 978

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 154 091 237 351 174 622

Koncernens balansräkning i sammandrag

Finansiell information
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Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

 Belopp i KSEK Aktiekapital
Övr tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl 

periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 7 812 397 553 1 913 -175 932 231 346

Periodens resultat -17 124 -17 124

Övrigt totalresultat 585 585

Summa totalresultat - - 585 -17 124 -16 539

Transaktioner med aktieägare i 
deras egenskap av ägare

Personaloptioner 296 296

Summa transaktioner med aktieägare - - - 296 296

Utgående balans per 31 mars 2021 7 812 397 553 2 498 -192 760 215 103

Ingående balans per 1 januari 2022 7 812 397 553 1 333 -256 118 150 580

Justering av omräkningsdifferens 621 -621 0

Justerad ingående balans 1 januari 2022 7 812 397 553 1 954 -256 739 150  580

Periodens resultat -20 537 -20 537

Övrigt totalresultat 403 403

Summa totalresultat - - 403 -20 537 -20 134

Transaktioner med aktieägare i 
deras egenskap av ägare

Personaloptioner 453 453

Summa transaktioner med aktieägare - - - 453 453

Utgående balans per 31 mars 2022 7 812 397 553 2 357 -276 823 130 899

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not jan-mar 2022 jan-mar 2021 Helår 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -20 959 -17 622 -84 191

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

–Avskrivningar 2 810 2 539 10 987

–Övriga ej kassaflödespåverkande poster 484 377 1 920

Betald inkomstskatt -20 - -273

Betald ränta -58 -20 -98

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital -17 743 -14 726 -71 655

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -581 -2 493 -5 086

Ökning/minskning av kundfordringar 2 563 792 -1 651

Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar -33 3 135 -413

Ökning/minskning av leverantörsskulder -455 -578 -777

Ökning/minskning av rörelseskulder -404 -3 949 -1 746

Summa förändring av rörelsekapital 1 090 -3 093 -9 673

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 653 -17 819 -81 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringar i materiella tillgångar -557 -227 -1 171

Investeringar i immateriella tillgångar -1 127 -93 -1 803

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 684 -320 -2 974

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -271 -253 -945

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -271 -253 -945

Minskning/ökning av likvida medel -18 608 -18 392 -85 247

Likvida medel vid periodens början 74 872 160 310 160 310

Kursdifferenser i likvida medel 92 578 -191

Likvida medel vid periodens slut 56 356 142 496 74 872

Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not jan-mar 2022 jan-mar 2021 Helår 2021

Nettoomsättning 2 1 187 2 589 15 450

Kostnad för sålda varor 3 -1 174 -1 918 -9 316

Bruttoresultat 13 671 6 134

Utvecklingskostnader 4 -3 334 -2 194 -12 527

Försäljningskostnader 4 -4 410 -2 800 -28 173

Administrationskostnader 4,5,8 -4 840 -8 366 -37 994

Övriga rörelseintäkter 2 991 522 2 788

Övriga rörelsekostnader -2 648 -209 -2 085

Rörelseresultat -12 228 -12 376 -71 857

Finansiella kostnader - - -14

Finansiella poster – netto - - -14

Resultat efter finansiella poster -12 228 -12 376 -71 871

Periodens resultat -12 228 -12 376 -71 871

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat.

Moderbolagets resultaträkning

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 19 270 18 181 18 579

Materiella anläggningstillgångar 1 410 438 984

Finansiella anläggningstillgångar 29 385 14 812 34 786

Summa anläggningstillgångar 50 065 33 431 54 349

Omsättningstillgångar

Varulager 8 057 5 082 7 153

Kundfordringar och andra fordringar 5 570 3 140 8 270

Fordringar hos koncernföretag 418 3 449 3 180

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 568 1 552    1 329

Kassa och bank 55 804 141 725 74 173

Summa omsättningstillgångar 71 417 154 948 94 105

SUMMA TILLGÅNGAR 121 482 188 379 148 454

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 29 708 28 213 28 940

Fritt eget kapital 78 151 149 305 90 664

Summa eget kapital 107 859 177 518 119 604

SKULDER

Långfristiga skulder

Avsättningar 2 175 565 1 735

Summa långfristiga skulder 2 175 565 1 735

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 351 4 135 3 852

Skulder till koncernföretag 2 672 1 633 16 837

Övriga kortfristiga skulder 1 414 1 461 1 722

Upplupna kostnader 4 011 3 067 4 704

Summa kortfristiga skulder 11 448 10 296 27 115

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 482 188 379 148 454

Moderbolagets balansräkning

Finansiell information
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för det första kvartalet som slutade 31 mars 2022 är upprättad i enlighet med den internationella
redovisningsstandarden IAS 34 ”Delårsrapportering”. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av IAS och IFRS, såväl
som tolkningar av dessa rekommendationer som publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och IFRS Interpretation 
Committee (IFRIC). Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i Årsredovisningen för
räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021 och ska läsas tillsammans med denna delårsrapport. Det föreligger inga förändringar 
av IFRS under 2022 som estimeras ha väsentlig påverkan på resultat och finansiell position för koncernen. Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

KSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021

Royaltyintäkter 73 0 270

Försäljning av varor 2 288 1 437 10 710

Summa 2 361 1 437 10 980

Not 3 Kostnad sålda varor
KSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021

Materialkostnader 832 705 4 507

Personalkostnader 11 55 144

Externa tjänster 40 98 365

Avskrivningar 2 546 2 702 10 887

Summa 3 429 3 561 15 903

Not 4 Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader per kostnadsslag

KSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021

Personalkostnader 12 768 8 707 46 894

Konsultkostnader 4 742 5 145 22 063

Avskrivningar 64 27 99

Övriga kostnader 2 664  1 932 11 179

Summa 20 238 15 811 80 235

Not 5 Transaktioner med närstående
Under perioden har en styrelseledamot fakturerat 284 KSEK (256) på marknadsmässiga villkor, för utförda konsulttjänster kopplade till 
bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna är i huvudsak utförda av Sorin Brull.

 

Noter till koncernredovisningen

Finansiell information
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Finansiell information

Not 6 Resultat per aktie

KSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021

Kronor

Resultat per aktie före utspädning -0,33 -0,27 -1,31

Resultat per aktie efter utspädning -0,33 -0,27 -1,31

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används:
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tkr -20 537 -17 124 -82 143

Antal

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före utspädning 62 493 290 62 493 290 62 493 290

Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning 146 835 192 886 186 667

Optioner

Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som använts som nämnare vid 
beräkning av resultat per aktie efter utspädning 62 640 125 62 686 176 62 679 957

 
Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då det ger ett bättre resultat per aktie eftersom periodens resultat är negativt.

Not 7 Alternativa nyckeltal
Senzime har definerat alternativa nyckeltal enligt nedan. Beräkningar publiceras på hemsida www.senzime.com.

Nyckeltal Definition Motiv för användande

Bruttomarginal exklusive avskrivningar Bruttoresultat exklusive avskrivningar på imma-
teriella tillgångar dividerat med nettomsättning 

Koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet 
bruttomarginal exkl. avskrivningar då det visar hur stor 
påverkan avskrivningar av balanserade utvecklingsutgif-
ter har på bruttomarginalen.

Rörelseresultat exklusive avskrivningar Rörelseresultat exklusive avskrivningar på 
immateriella tillgångar 

Koncernen använder sig av det alternativa 
nyckeltalet Rörelseresultat exkl. avskrivingar
då det visar hur stor påverkan avskrivningar 
av balanserade utvecklingskostnader 
har på rörelseresultatet.

Soliditet Periodens utgående eget kapital dividerat med 
periodens utgående balansomslutning

Koncernen använder sig av det alternativet nyckelta-
let soliditet då det visar hur stor del av balansomslut-
ningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats 
för att investerare skall kunna bedöma koncernens 
kapitalstruktur.
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Not 8 Personaloptionsprogram
Personaloptionsprogram 2020/2023

Extra bolagsstämma den 2 juli 2020 beslutade om ett program omfattande 100 000 personaloptioner. Programmet riktar sig till en 
ledande befattningshavare och tilldelades vederlagsfritt i juli 2020. De tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande: 
20 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 juli 2021; 20 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 juli 2022; och 60 % av 
tilldelade personaloptioner intjänas den 1 juli 2023. Förutsatt intjäning och fortsatt anställning i bolaget kan varje option utnyttjas för 
teckning av aktier under perioden 1 juli 2023 till 30 september 2023. Teckningskurs är satt till 24,70 SEK vilket motsvarar 125 % av den 
volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ Stockholms huvudmarknad under en period om 20 handelsda-
gar från och med dagen för bolagsstämman beslut.

Personaloptionsprogram 2020/2024

Den extra bolagsstämman den 2 juli 2020 beslutade även om ett program vilket omfattar 1 100 000 optioner. Personaloptioner ska 
erbjudas och tilldelas anställda i Bolaget baserat på deltagarnas individuella prestation under en utvärderingsperiod som skall pågå till 
och med den 31 december 2020 (”Utvärderingsperioden”). 

Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande: 20 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2022; 
20 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2023; och 60 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2024. 
Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden 1 februari 2024 till 30 april 2024. 
Teckningskurs är satt till 24,70 SEK vilket motsvarar 125 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på 
NASDAQ Stockholms huvudmarknad under en period om 20 handelsdagar från och med dagen för bolagsstämmans beslut. 

Totalt har 825 000 av dessa 1 100 000 optioner tilldelats i februari 2021 och fördelningen är enligt följande: VD: 100 000 
personaloptioner; medlemmar i Ledningsgrupp sammanlagt: 500 000 personaloptioner (högsta individuella tilldelning 90 000); övriga 
anställda: 225 000 (högsta individuella tilldelning 30 000). Marknadsvärdet vid tilldelningen var 4,70 SEK per option.

Personaloptionsprogram 2021/2025

Årsstämman den 11 maj 2021 beslutade om ett ytterligare personaloptionsprogram omfattande 456 050 optioner. Dessa personalop-
tioner ska erbjudas och tilldelas anställda - dock ej VD eller de som ingår i bolagets ledningsgrupp - baserat på deltagarnas individuella 
prestation under en utvärderingsperiod som skall pågå till och med den 31 december 2021 (”Utvärderingsperioden”). Tilldelning kan 
emellertid ske tidigare eller senare efter särskilt beslut härom av styrelsen. Det högsta antal personaloptioner som ska kunna tilldelas 
deltagare är 50 000 personaloptioner per person. 

Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande: 20 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2023; 
20 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2024; och 60 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2025. 
Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden 1 februari 2025 till 30 april 2025. 

Teckningskurs är satt till 28,10 SEK vilket motsvarar 125 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på 
NASDAQ Stockholms huvudmarknad under en period om 20 handelsdagar från och med dagen för tilldelningen. 

Totalt har 435 000 av dessa 456 050 optioner tilldelats i februari 2022. Samtliga optioner har tilldelats övriga anställda. Marknads-talt har 435 000 av dessa 456 050 optioner tilldelats i februari 2022. Samtliga optioner har tilldelats övriga anställda. Marknads-
värdet vid tilldelningen var 2,68 SEK per option.värdet vid tilldelningen var 2,68 SEK per option.

Utspädning från optionsprogrammen

Total omfattar koncernens tre personaloptionsprogram 1 381 050 optioner vilket vid fullt utnyttjande innebär en utspädning om 2,1 %. 
Om de 400 000 teckningsoptioner som tilldelats VD inkluderas i beräkningen så innebär detta en total utspädning från samtliga 

optionsprogram om 2,8 %. Detta är förutsatt att samtliga optioner utnyttjas, inklusive de personaloptioner som ännu ej tilldelats.

Finansiell informationFinansiell information


