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

Juli - september 2022

•   Nettoomsättningen uppgick till 3 720 KSEK (1 436), en ökning med 159%. Försäljningen ökade 
med 79% justerat för förvärvet av RMI och valutaförändringar.

•   Försäljningen av instrument uppgick till 1 201 KSEK (728), en ökning med 65%. Justerat för 
förvärvet av RMI och valutaförändringar ökade försäljningen med 45%.

•   Försäljningen av engångssensorer uppgick till 2 519 KSEK (708), en ökning med 256%. Justerat 
för förvärvet av RMI och valutaförändringar ökade försäljningen med 113%.

 •   Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 69,6% (67,8).69,6% (67,8).

•   Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -24 727 KSEK (-16 963).  (-16 963). Justerat för förvärvskost-
nader var rörelseresultatet -24 360 KSEK (-16 963).

•  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -53 625 KSEK (-19 704).

•   Resultatet per aktie uppgick till -0,74 SEK (-0,31).

•  Likvida medel per 2022-09-30 uppgick till 58 389 KSEK (97 436).

•  Den 1 juli 2022 slutfördes förvärvet av RMI (se sidan 17).

Januari - september 2022

•   Nettoomsättningen uppgick till 9 484 KSEK (7 263), en ökning med 31%. Försäljningen ökade 
med 9% justerat för förvärvet av RMI och valutaförändringar.

•   Försäljningen av instrument uppgick till 5 083 KSEK (4 212), en ökning med 21%. Justerat för 
förvärvet av RMI och valutaförändringar ökade försäljningen med 10%.

•   Försäljningen av engångssensorer uppgick till 4 402 KSEK (3 052), en ökning med 44%. Justerat 
för förvärvet av RMI och valutaförändringar ökade försäljningen med 6,3%.

 •   Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 60,5% (58,9).60,5% (58,9).

•   Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -80 895 KSEK (-51 742). (-51 742). Justerat för förvärvskost-
nader relaterat till RMI uppgick rörelseresultatet till -64 128 KSEK (-56 019).

•  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -115 491 KSEK (-59 923).

•   Resultatet per aktie uppgick till -1,72 SEK (-0,93).

KSEK
jul-sep

2022
jul–sep

2021
jan–sep

2022
jan–sep

2021
helår 
2021

Nettoomsättning 3 720 1 436 9 484 7 263 10 980

Rörelseresultat före avskrivningar -24 727 -16 963 -80 895 -51 742 -73 303

Resultat efter finansiella poster -53 625 -19 704 -115 491 -59 923 -84 289

Resultat per aktie (SEK) -0,74 -0,31 -1,72 -0,93 -1,31

Bruttomarginal före avskrivningar (%) 69,6 67,8 60,5 58,9 54,3

Soliditet (%) 52,4 89,4 52,4 89,4 86,2

Siffror inom parentes ovan beskriver motsvarande period föregående år. Om inte annat anges avser samtliga 
uppgifter koncernen.
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Vi avslutade tredje kvartalet mycket starkt. Vi har under 
kvartalet sett en ökad användning av engångssensorer på våra 
nyckelmarknader, vilket återspeglar den växande installerade ba-
sen av monitorer och intresset för vår teknologi. Sammantaget 
ökade försäljningen med 159 procent till 3,7 miljoner kronor för 
tredje kvartalet och justerat för förvärvet av Respiratory Motions 
(RMI) och valutaeffekter var tillväxten 79 procent. Bruttovinsten 
uppgick till 2,6 miljoner kronor, med en bruttomarginal på 69,6 
procent. Bruttomarginalen fortsatte att stärkas till följd av den 
starka försäljningsutvecklingen på den amerikanska marknaden. 
 

Den installerade basen av TetraGraph® fortsatte att växa sta-
digt på våra nyckelmarknader och användningen av engångsen-
sorer ökar, särskilt hos våra större sjukhuskunder. Försäljningen 
av monitorer ökade med 45 procent och engångssensorer med 
113 procent under tredje kvartalet justerat för RMI och valutaef-
fekter. I Europa ökade försäljningen med 32 procent i och med 
110 procent i USA justerat för RMI och valutaeffekter. Vi deltar 
för närvarande i flera upphandlingar i Europa och i förhandlingar i 
USA som vi bedömer kommer genomföras under 2023. 
 

Förvärvet av RMI slutfördes i början av tredje kvartalet och 
verksamheten har nu konsoliderats och integrerats. Vi förväntar 
oss att den utökade produktportföljen genererar försäljningssy-
nergier från 2023. Under tredje kvartalet bidrog ExSprion® till om-
sättningen med 0,8 MSEK. Produktionen av ExSpiron®-systemet 
flyttas nu till vår egen produktionsenhet i Uppsala, vilket vi räknar 
med kommer att ytterligare stärka bruttomarginalen på sikt. 

De nya riktlinjerna som antagits av American Society of 
Anesthesiologists (ASA) innebär ett stort erkännande för Sen-
zime och för de miljontals patienter som årligen drabbas av 
kritiska komplikationer av muskelparalyserande läkemedel. De 
nya kliniska riktlinjerna innehåller starka rekommendationer att 
övervaka patienter med en digital och kvantitativ monitor och 
inte enbart förlita sig på klinisk och subjektiv bedömning. Vidare 
ger ASA starka rekommendationer att snabba på användningen 
av kvantitativ övervakning för att förbättra patientsäkerheten. 
Senzimes TetraGraph® är ett patientövervakningssystem som 
uppfyller kraven i de nya amerikanska riktlinjerna, vilket möjliggör 
ökad patientsäkerhet och färre komplikationer.

 

Stark tillväxt i USA drivet av nya kunder och ökad 
användning av engångssensorer

Det tidigare aviserade strategiska partnerskapet med ame-
rikanska Masimo fortskrider som planerat. Vår ambition är att 
modulen som utvecklas för att koppla TetraGraph® med deras 
patientövervakningslösning Root® lämnas in för godkännande i 
slutet av 2023 och lanseras i början av 2024. 

Jag är tacksam för allt hårt arbete från alla Senzime-anställda 
och de insatser de gör för patienter på våra marknader. Med nya 
riktlinjer i USA och Europa på plats är vi på god väg att fortsätta 
våra ansträngningar att eliminera komplikationer för att rädda liv, 
förbättra patientvården och minska sjukvårdskostnaderna.

Uppsala i november 2022
Pia Renaudin, VD

VD kommenterar
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Intäkter och resultat tredje kvartalet 2022
Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2022 
uppgick till 3 720 KSEK (1 436), vilket motsvarar en ökning med 
159 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Justerat 
för bedömd lageruppbyggnad hos distributörer ökade försälj-
ningen med 254 procent jämfört med samma period förra året 
och justerat för försäljning av RMI produkter och valutaföränd-
ringar ökade försäljningen med 79 procent. 
Tillväxten kom främst från USA och Europa. USA växte med 
268 procent eller 110 procent justerat för RMI och valutaföränd-
ringar. Större delen av tillväxten i USA kom från försäljning av 
engångssensorer som ökade med 291 procent justerat för RMI 
och valutaeffekter. Regionen Europa växte med 43 procent eller 
32 procent justerat för RMI och valutaförändringar.

Bruttomarginalen före avskrivningar under tredje kvartalet 
uppgick till 69,6 procent, jämfört med 67,8 procent för mot-
svarande kvartal föregående år. Ökningen är främst hänförlig till 
produkt- och kundmix där ökad andel av den totala försäljning-
en kommer från högmarginalprodukten TetraSens® jämfört med 
tredje kvartalet 2021.
Koncernens totala rörelsekostnader under kvartalet uppgick till 
28 380 KSEK (17 937). Kostnaderna relaterade till förvärvet av 
RMI uppgick dock till cirka 367 KSEK och justerat för dessa 
uppgick således koncernens totala rörelsekostnader till 28 013 
KSEK (17 941). Fortsatt utveckling av marknadsorganisationer-
na i USA och Tyskland samt negativa valutaeffekter har lett till 
kostnadsökningar jämfört med kvartalet föregående år. 
Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till -32 900 
KSEK (-19 683).
Finansiella kostnader för perioden uppgick till -20 725 KSEK 
(-21) och består i allt väsentligt av valutakurseffekter och 
RMI-relaterad verklig värdevärdering av villkorad köpeskilling. 
Periodens resultat efter finnansiella poster uppgick till -53 625 
KSEK (-19 704).

Intäkter och resultat januari - september 2022
Nettoomsättningen under perioden januari - september 2022 
uppgick till 9 484 KSEK (7 263) vilket motsvarar en ökning med 
31 procent jämfört med samma period förra året. Justerat för 
bedömd lageruppbyggnad hos distributörer ökade försäljningen 
med 128 procent jämfört med samma period förra året och 
justerat för försäljning av RMI-produkter och valutaförändringar 
ökade försäljningen med 9 procent. 
Tillväxten kommer huvudsakligen från direktförsäljning i USA med 
ökad försäljning av TetraSens® till befintliga kunder med installerad 
bas samt från distributörsförsäljnigen i Europa av framförallt ökade 
leveranser av TetraGraph®-system.

Bruttomarginalen före avskrivningar under perioden uppgick till 
60,5 procent, jämfört med 58,9 procent för motsvarande kvartal 
föregående år. Ökningen är främst hänförlig till produkt och 
kundmix där ökad andel av den totala försäljningen kommer från 
högmarginalprodukten TetraSens®.
Koncernens totala rörelsekostnader uppgick under årets första nio 
månader till  88 307 KSEK (56 019). Förvärvet av RMI och fortsatt 
uppbyggnad av försäljningsorganisationen i USA och Tyskland 
har medfört kostnadsökningar mellan perioderna. Kostnaderna re-
laterade till förvärvet av RMI för perioden uppgick dock till 16 767 
KSEK och justerat för dessa uppgick således koncernens totala 
rörelsekostnader till 71 540 KSEK (56 021). 
Finansiella kostnader för perioden uppgick till -20 760 KSEK (- 65) 
och består i allt väsentligt av valutakurseffekter och och RMI-rela-
terad verklig värdevärdering av villkorad köpeskilling.  
Periodens resultat efter finnansiella poster uppgick till -115 491 
KSEK (-59 923).

Finansiell ställning
Vid utgången av tredje kvartalet uppgick koncernens egna kapital 
till 301 333 KSEK (174 839). Soliditeten uppgick till 52,4 procent 
(89,4). Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
58 389 KSEK (97 436). Styrelsens bedömning är att denna 
finansiering är tillräcklig för att säkerställa driften av verksamheten 
under åtminstone en tolvmånadersperiod antaget att investering-
ar och satsningar balanseras mot de finansiella medel som kan 
göras tillgängliga vid var tidpunkt. Styrelsen bedömer att ytterli-
gare expansion utöver plan kräver ytterligare finansiering. Sådan 
finansiering kan erhållas genom exempelvis lån eller emission av 
aktier. 

Kommentarer till rapporten

Kommentarer
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Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring 
av rörelsekapital uppgick för det tredje kvartalet till -67 981
KSEK (-19 767). 
Det negativa kassaflödet beror på det negativa resultatet samt 
av negativ förändring i rörelsekapitalet, varav -21 400 KSEK var 
skulder som ingick i förvärvet av RMI och -16 800 KSEK var 
kostnader relaterade till transaktionen och förvärvet av RMI som 
betalades ut i början av tredje kvartalet.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten för det tredje kvartalet 
uppgick till -1 430 KSEK (-595). Investeringar under perioden är till 
stor del relaterade till aktivering av utvecklingsprojekt. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -1 142 KSEK (-275) för 
det tredje kvartalet. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring 
av rörelsekapital för perioden januari - september 2022 uppgick 
till -107 342 KSEK (-60 767). Det negativa kassaflödet beror till 
största del på det negativa resultatet. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för perioden 
januari - september 2022 till -3 753 KSEK (-1 717), relaterat 
till stor del till aktivering av utvecklingsprojekt. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för perioden januari - september 2022 
uppgick till 93 299 KSEK (594). Senzime genomförde under juni 
månad 2022 en riktad nyemission vilken tillförde bolaget cirka 
100 000 KSEK före emissionskostnader och cirka 95 000 KSEK 
efter emissionskostnader.

Optioner
Personaloptioner
Koncernen har fyra personaloptionsprogram om sammanlagt 
2 556 050 optioner. 
Se not 8 i denna delårsrapport för detaljerade beskrivningar.

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 3,8 
procent.

Moderbolag och dotterföretag
Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget. För 
kommentarer till moderbolagets resultat hänvisas till de kommen-
tarer som lämnas för koncernen. Det amerikanska bolaget Respi-
ratory Motion Inc. förvärvades under det tredje kvartalet 2022 och 
är 100% helägt dotterbolag till Senzime AB. Det amerikanska dot-
terbolaget Senzime, Inc. startade sin operativa verksamhet under 
det andra kvartalet 2020. Försäljningen i USA sker såväl i egen 
regi som via lokala distributörer. Under det första kvartalet 2021 
startade det tyska dotterbolaget Senzime GmbH sin verksamhet. 
Koncernens två andra dotterbolag innehar endast vissa rättigheter 
vilka licensierats till moderbolaget mot betalning i form av royalty.

Kommentarer

Hållbarhet
Senzimes verksamhet bidrar till en förbättrad global hälsa 
och patientsäkerhet genom att minska narkos- och and-
ningsrelaterade komplikationer samt sänka vårdkostnader i 
samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar.  
Senzimes hållbarhetsarbete stödjer åtagandet gentemot 
patienter och strävar efter en hållbar utveckling baserad 
på ansvarfullt agerande och i linje med det grundläggande 
värderingarna.
Under det tredje kvartalet har det initierats ett arbete med 
att flytta produktionen av RMIs produkt ExSpiron till enheten  
i Uppsala för att effektivisera leverantörskedjan och därmed 
skapa bättre möjligheter att minska klimatavtrycket. Det har 
påbörjats ett arbete att implementera ett miljöledningssys-
tem som kommer att ISO 14001 certifieras. Miljölednings-
systemet omfattar bland annat en väsentlighetsanalys och 
kartläggning av bolagets miljöpåverkan.

Övriga väsentliga händelser under kvartalet
Extra bolagsstämma med nyval av två nya ledamöter till 
styrelsen Laura Piccinini och Jenny E. Freeman.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Den europeiska patentmyndigheten (EPO) meddelat att de 
avser bevilja patent för sensorn TetraSens® i Europa.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verk-
samheten 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 utmaningar som en konsekvens av Covid-19-pande-
min. Det grundläggande behovet av neuromuskulär över-
vakning har inte minskat, även om operationer har skjutits 
på framtiden för att tillmötesgå och möjliggör tillgången 
på medicinsk personal. Pandemin har påverkat antal nya 
utprövningar under 2020 och 2021. Accessen till sjukhusen 
har varierat mellan olika länder. Senzime har dock sett en 
ökad tillgång till sjukhusen under 2022. Senzime har ingen 
verksamhet varken i Ryssland eller Ukraina. Samtidigt är det 
för tidigt att bedöma de konsekvenser en långvarig konflikt 

mellan dessa länder kan innebära.
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Uppsala den 10 november 2022

Philip Siberg

Styrelseordförande

Sorin J. Brull

Styrelseledamot

Adam Dahlberg

Styrelseledamot

Laura Piccinini

Styrelseledamot

Lennart Kalén       

Styrelseledamot

Eva Walde

Styrelseledamot

Jenny E Freeman

Styrelseledamot

Pia Renaudin

Verkställande direktör

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en 
rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekono-
miska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står 
inför.

Kommentarer
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Revisorns granskningsrapport
Senzime AB (publ) org nr 556565-5734

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsin-
formationen i sammandrag (delårsrapport) för Senzime AB per 30 
september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinfor-
mation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar 
är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfatt-
ning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International 
Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand 
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings-
frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt-
ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed 
i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan sä-
kerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrap-
porten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

Uppsala den 10 november 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun

Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Finansiell information

Belopp i KSEK Not jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 Helår 2021

Nettoomsättning 2 3 720 1 436 9 484 7 263 10 980

Kostnad för sålda varor 3 -8 240 -3 182 -15 908 -11 102 - 15 903

Bruttoresultat -4 520 -1 746 -6 424 -3 839 -4 923

Utvecklingskostnader 4 -5 285 -3 191 -13 002 -8 629 -12 527

Försäljningskostnader 4 -20 198 -10 114 -46 757 -26 195 -39 533

Administrationskostnader 4,5,8,9 -8 229 -4 958 -36 186 -21 637 -28 175

Övriga rörelseintäkter 7 675 633 13 100 1 511 2 884

Övriga rörelsekostnader -2 343 -307 -5 462 -1 069 -1 917

Rörelseresultat -32 900 -19 683 -94 731 -59 858 -84 191

Finansiella kostnader -20 725 -21 -20 760 -65 -98

Finansiella poster – netto -20 725 -21 -20 760 -65 -98

Resultat efter finansiella poster -53 625 -19 704 -115 491 -59 923 -84 289

Inkomstskatt 1 714 517 2 683 1 552 2 146

Periodens resultat -51 911 -19 187 -112 808 -58 371 -82 143

Övrigt totalresultat: 

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser 23 714 -2 23 552 418 -580

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 23 714 -2 23 552 418 -580

Summa totalresultat för perioden -28 197 -19 189 -89 256 -57 953 -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 jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 Helår 2021

Vägt genomsnittligt antal aktier- före utspädning 6 69 883 985 62 493 290 65 541 650 62 493 290 62 493 290

Vägt genomsnittligt antal aktier- efter utspädning 6 69 883 985 62 687 193 65 541 650 62 685 857 62 679 957

Resultat per aktie, före och efter utspädning 6 -0,74 -0,31 -1,72 -0,93 -1,31
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Belopp i KSEK Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 11 461 385 75 737 74 159

Materiella anläggningstillgångar 2 299 1 010 1 286

Nyttjanderätter 15 585 1 943 1 884

Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 958 1 399 1 735

Summa anläggningstillgångar 483 227 80 089 79 064

Omsättningstillgångar

Varulager 18 069 8 572 8 834

Kundfordringar 3 665 3 588 4 936

Övriga fordringar 4 977 5 611 5 644

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 094 304 1 272

Likvida medel 58 389 97 436 74 872

Summa omsättningstillgångar 92 194 115 511 95 558

SUMMA TILLGÅNGAR 575 421 195 600 174 622

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 301 333 174 839 150 580

Skulder

Långfristiga skulder

Avsättningar 2 714 1 386 1 735

Långfristiga skulder 11 161 158 - -

Leasingskuld 11 753 740 617

Uppskjuten skatteskuld 64 023 10 307 9 712

Summa långfristiga skulder 239 648 12 433 12 064

Kortfristiga skulder

Leasingskuld 2 915 982 1 017

Leverantörsskulder 4 297 2 600 3 941

Övriga kortfristiga skulder 18 564 2 056 2 062

Upplupna kostnader 8 664 2 690 4 958

Summa kortfristiga skulder 34 440 8 328 11 978

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 575 421 195 600 174 622

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 -58 371 -58 371

Övrigt totalresultat 418 418

Summa totalresultat - - 418 -58 371 -57 953

Transaktioner med aktieägare i 
deras egenskap av ägare

Personaloptioner 1 446 1 446

Summa transaktioner med aktieägare - - - 1 446 1 446

Utgående balans per 30 september 2021 7 812 397 553 2 331 -232 857 174 839

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

Justering av omräkningsdifferens 621 -621 -

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

Periodens resultat -112 808 -112 808

Övrigt totalresultat 23 552 23 552

Summa totalresultat - - 23 552 -112 808 -89 256

Transaktioner med aktieägare i 
deras egenskap av ägare

Nyemissioner 1 718 242 407 244 125

Kostnader hänförliga till nyemissioner -5 256 -5 256

Personaloptioner 1 140 1 140

Summa transaktioner med aktieägare 1 718 237 151 - 1 140 240 009

Utgående balans per 30 september 2022 9 530 634 704 25 506 -368 407 301 333

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 Helår 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -32 900 -19 683 -94 731 -59 858 -84 191

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

–Avskrivningar 8 171 2 724 13 835 8 187 10 987

–Övriga ej kassaflödespåverkande poster 591 509 1 374 1 446 1 920

Betald inkomstskatt -77 - -133 - -273

Betald ränta 20 -20 -15 -65 -98

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -24 195 -16 470 -79 670 -50 290 -71 655

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -1 559 -2 567 -1 913 -4 622 -5 086

Ökning/minskning av kundfordringar 283 -133 2 407 -303 -1 651

Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar 1 503 1 546 979 395 -413

Ökning/minskning av leverantörsskulder -5 444 -884 -1 633 -2 118 -777

Ökning/minskning av rörelseskulder -38 569-38 569 -1 259 -27 512-27 512 -3 829 -1 746

Summa förändring av rörelsekapital -43 786 -3 297 -27 672 -10 477 -9 673

Kassaflöde från den löpande verksamheten -67 981 -19 767 -107 342 -60 767 -81 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringar i materiella tillgångar -454 -273 -899 -838 -1 171

Investeringar i immateriella tillgångar -1 107 -322 -2 985 -879 -1 803

Investeringar i andelar i koncernföretag 131 - 131 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 430 -595 -3 753 -1 717 -2 974

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission, netto efter transaktionskostnader -244 - 94 744 - -

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -898 -275 -1 445 -594 -945

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 142 -275 93 299 -594 -945

Minskning/ökning av likvida medel -70 553 -20 637 -17 796 -63 078 -85 247

Likvida medel vid periodens början 126 495 118 170 74 872 160 310 160 310

Kursdifferenser i likvida medel 2 447 -97 1 313 204 -191

Likvida medel vid periodens slut 58 389 97 436 58 389 97 436 74 872

Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 Helår 2021

Nettoomsättning 2 2 810 2 612 8 221 10 390 15 450

Kostnad för sålda varor 3 -1 884 -1 583 -5 370 -6 543 -9 316

Bruttoresultat 926 1 029 2 851 3 847 6 134

Utvecklingskostnader 4 -2 564 -3 196 -10 281 -8 634 -12 527

Försäljningskostnader 4 -4 008 -3 125 -27 806 -9 815 -28 173

Administrationskostnader 4,5,8,9 -5 571 -13 176 -17 528 -30 912 -37 994

Övriga rörelseintäkter 7 619 631 13 036 1 507 2 788

Övriga rörelsekostnader -2 338 -306 -5 457 -1 066 -2 085

Rörelseresultat -5 936 -18 143 -45 185 -45 073 -71 857

Finansiella kostnader -20 515 - -20 517 -2 -14

Finansiella poster – netto -20 515 - -20 517 -2 -14

Resultat efter finansiella poster -26 451 -18 143 -65 702 -45 075 -71 871

Periodens resultat -26 451 -18 143 -65 702 -45 075 -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 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 20 255 18 091 18 579

Materiella anläggningstillgångar 1 335 1 000 984

Finansiella anläggningstillgångar 11 405 119 26 267 34 786

Summa anläggningstillgångar 426 709 43 358 54 349

Omsättningstillgångar

Varulager 9 421 7 281 7 153

Kundfordringar och andra fordringar 5 671 7 559 8 437

Fordringar hos koncernföretag 4 782 115 3 180

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 276 516    1 329

Kassa och bank 54 867 96 600 74 173

Summa omsättningstillgångar 76 017 112 071 94 272

SUMMA TILLGÅNGAR 502 726 157 429 148 621

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 32 567 28 374 28 940

Fritt eget kapital 261 343 117 501 90 664

Summa eget kapital 293 910 145 875 119 604

SKULDER

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 161 158 - -

Avsättningar 2 714 1 386 1 735

Summa långfristiga skulder 163 872 1 386 1 735

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 930 2 555 3 852

Skulder till koncernföretag 20 342 3 087 16 837

Övriga kortfristiga skulder 18 072 1 979 1 889

Upplupna kostnader 3 600 2 547 4 704

Summa kortfristiga skulder 44 944 10 168 27 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 502 726 157 429 148 621

Moderbolagets balansräkning

Finansiell information
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för det tredje kvartalet som slutade 30 september 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.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv.
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av de verkliga värdena av:
• överlåtna tillgångar 
• skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare 
• aktier som emitterats av koncernen
• tillgångar eller skulder som är en följd av ett avtal om villkorad köpeskilling 
• tidigare egen kapitalandel i det förvärvade företaget

Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och övertagna eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkli-
ga värden på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 
Goodwill avser det belopp varmed:
 • överförd ersättning och verkliga värdet på förvärvstidpunkten på tidigare egen kapitalandel i det förvärvade företaget. 

Villkorad köpeskilling klassificeras som finansiell skuld. Belopp klassificerade som finansiella skulder omvärderas varje period till verkligt 
värde. Eventuella omvärderingsvinster och -förluster redovisas i resultatet. Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidi-
gare eget kapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuell uppkommen vinst eller förlust 
till följd av omvärderingen redovisas i resultatet.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

KSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 jan-dec 2021

Instrument/övrigt 1 201 728   5 083 4 212 5 570
  * varav Royaltyintäkter  38 70 148 122 270

 Engångssensorer  2 519 1 366 4 402 3 052 5 410

Summa 3 720 1 436 9 484 7 263 10 980

Not 3 Kostnad sålda varor
KSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 jan-dec 2021

Materialkostnader 722 361 2 956 2 576 4 507

Personalkostnader 303 0 398 101 144

Externa tjänster 52 102 252 309 365

Avskrivningar 7 163 2 719 12 302 8 116 10 887

Summa 8 240 3 182 15 908 11 102 15 903

Noter till koncernredovisningen

Finansiell information
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Finansiell information

Not 4 Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader per kostnadsslag

KSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 jan-dec 2021

Personalkostnader 20 168 11 180 49 424 32 425 46 894

Konsultkostnader 5 688 3 712 16 002 15 769 22 063

Avskrivningar 109 7 259 72 99

Övriga kostnader 7 748 3 364 30 261 8 195 11 179

Summa 33 712 18 263 95 945 56 461 80 235

Not 5 Transaktioner med närstående
Under perioden har två styrelseledamöter fakturerat 1 118 KSEK (771) på marknadsmässiga villkor, för utförda konsulttjänster kopplade 

till bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna är i huvudsak utförda av Sorin Brull och Jenny Freeman. 

Not 6 Resultat per aktie

KSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 jan-dec 2021

Kronor

Resultat per aktie före utspädning -0,74 -0,31 -1,72 -0,93 -1,31

Resultat per aktie efter utspädning -0,74 -0,31 -1,72 -0,93 -1,31

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används:
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tkr -51 911 -19 187 -112 808 -58 371 -82 143

Antal

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före 
utspädning 69 883 985 62 493 290 65 541 650 62 493 290 62 493 290

Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning 0 193 903 0 192 567 186 667

Optioner

Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som 
använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning 69 883 985 62 687 193 65 541 650 62 685 857 62 679 957

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

 Aktiekapitalets utveckling

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

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

1 juni 2022 Riktad kontantemission 5 263 158 657 895 0,125

1 juli 2022                                                                             Kvittningsemission vid förvärv 2 127 537 1 059 742 0,125

Summa 30 september 2022 69 883 985 9 529 298 0,125
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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.

Jämförelsestörande poster Poster av väsentligt värde, som saknar tydliga 
samband med den ordinarie verksamheten 
och är av sådan typ att de inte kan förväntas 
inträffa ofta. Det kan exempelvis avse förvärv, 
stora ordrar av engångskaraktär, andra ovan-
liga engångsintäkter och kostnader, kapitalvin-
ster/förluster från avyttringar, omstrukturerings-
kostnader och nedskrivningar.

Ger en bättre förståelse för företagets underliggande 
verksamhet.

Valutaförändring Justerat för valutaförändring på rörelsens net-
toomsättning exkluderar effekten av växelkur-
ser genom att räkna om rörelsens nettoom-
sättning för den relevanta perioden med de 
valutakurser som användes för den jämförbara 
perioden.

Måttet är viktigt för att förstå verksamhetens under-
liggande utveckling och ökar jämförbarheten mellan 
perioderna

Finansiell information
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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 737 000 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 NAS-
DAQ 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. Marknadsvärdet talt har 435 000 av dessa 456 050 optioner tilldelats i februari 2022. Samtliga optioner har tilldelats övriga anställda. Marknadsvärdet 
vid tilldelningen var 2,68 SEK per option.vid tilldelningen var 2,68 SEK per option.

Personaloptionsprogram 2022/2026

Årsstämman den 18 maj 2022 beslutade om ett ytterligare personaloptionsprogram omfattande 900 000 optioner. Dessa personalop-
tioner ska erbjudas och tilldelas anställda baserat på deltagarnas individuella prestation under en utvärderingsperiod som skall pågå till 
och med den 31 december 2022 (”Utvärderingsperioden”). Tilldelning kan emellertid ske tidigare eller senare efter särskilt beslut härom 
av styrelsen. Det högsta antal personaloptioner som ska kunna tilldelas deltagare är 200 000 personaloptioner per person.
Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande: 20 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2024; 20 % 
av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2025; och 60 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2026. Delta-
gare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden 1 februari 2026 till 28 februari 2027. 
Ingen tilldelning har ännu skett och teckningskurs är satt till 30,00 SEK 

Utspädning från optionsprogrammenUtspädning från optionsprogrammen

Total omfattar koncernens fyra personaloptionsprogram 2 556 050 optioner vilket vid fullt utnyttjande innebär en utspädning om Total omfattar koncernens fyra personaloptionsprogram 2 556 050 optioner vilket vid fullt utnyttjande innebär en utspädning om 

3,8%.  Detta är förutsatt att samtliga optioner utnyttjas, inklusive de personaloptioner som ännu ej tilldelats.3,8%.  Detta är förutsatt att samtliga optioner utnyttjas, inklusive de personaloptioner som ännu ej tilldelats.

Finansiell informationFinansiell information
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Not 9 RörelseförvärvNot 9 Rörelseförvärv

Den 1 juli 2022 förvärvade SENZIME AB 100 procent av aktiekapitalet i det amerikanska bolaget Respiratory Motion, Inc (RMI)

RMI är ett Boston-baserat medicinteknikföretag som utvecklar och marknadsför system för övervakning av andningsfunktion och andra 
vitalfunktioner. Bolagets lösning – ExSpiron – är det enda icke-invasiva systemet på marknaden som övervakar patienters andningsvolym 
samt andningsfrekvens i realtid. ExSpiron bygger på mångårig forskning av läkare i USA, och skyddas av 14 patentfamiljer och proprie-
tära algoritmer. Systemet är CE- och FDA-godkänt och validerat på över 6 000 patienter i mer än 30 vetenskapliga publikationer.
Övervakning av patienters andningsfunktion är en kritisk funktion som noggrant övervakas under operation enligt standardiserade pro-
tokoll. En betydande andel patienter behöver dock fortsatt övervakning av andningsfrekvens och -volym i realtid även efter operation när 
de kommer till en vårdavdelning. Där saknas ofta adekvat utrustning som kan ge en tidig varning om andningsdepression och förebygga 
komplikationer hos patienter som inte är intuberade.

Andningsdepression drabbar upp till 30 procent av patienterna som är under olika typer av smärtbehandling (analgesi) i postoperativ 
vård. Detta leder till komplikationer, extra vårdtid och ökade kostnader för vårdgivare.

I likhet med Senzimes TetraGraph® bygger ExSpiron på en ”razor and razorblade” försäljningsmodell som drivs av en installerad bas av 
monitorer med engångssensorer. Den uppskattade totala adresserbara marknaden uppgår enbart i USA till mer än 4 miljarder USD vil-
ket, kombinerat med RMI tillgång till cirka 5 500 sjukhus möjliggör en snabb tillväxt av installerad bas av monitorer. RMI har idag ett flertal 
strategiska inköpsavtal med några av de större inköpsorganisationerna i USA genom Group Purchasing Organizations.

Förvärvet av RMI är i linje med Senzimes vision om en värld fri från narkosrelaterade komplikationer. RMI produktportfölj är komplemen-
tär till Senzime vilket ökar Senzimes förmåga att ta en större del av patientresan även utanför operationsrummet och möjliggör korsför-
säljningssynergier – både genom egen säljkår och distributörskanaler. Bolagen har även tydliga operationella synergier inom tillverkning, 
produktutveckling, regulatory affairs och administration. Förvärvet breddar Senzimes produktportfölj och bedöms kunna accelerera 
marknadspenetrationen av såväl TetraGraph® som ExSpiron. Transaktionen skapar vidare förutsättningar för att accelerera Senzimes 
övergripande mål om att bli en global marknadsledare inom patientövervakning av vitalfunktioner och därmed bidra till minskade kompli-
kationer relaterade till anestesi och analgesi. 

Uppgifter om preliminär köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan

Preliminär köpeskilling (KSEK)                            

Likvida medel             0
Stamaktier  144 125
Villkorad köpeskilling 141 865
Summa Köpeskilling 285 990

Analysen är preliminär främst vad gäller bedömd villkorad köpeskilling.

Stamaktier

Köpeskillingen har beräknats baserat på den noterade aktiekursen på tillträdesdagen den 1 juli 2022 om 17 kr per aktie. En mindre del 
av avtalat högsta antal av de 8 477 937 stamaktierna har utfärdats till säljarna av RMI i samband med förvärvet. Den högsta antalet 
stamaktier har tillsatts ett värde om 144 125 ksek. 

Avtalat högsta antal aktier 8 477 937 fördelas enligt nedan:
1) Vid tillträdet den 1 juli 2022 emitterades 2 127 537 aktier i Senzime genom kvittning. 
2) Totalt 5 502 606 aktier av vederlaget har ännu inte emitterats i samband med slutförandet av transaktionen beroende på   att samtliga 
säljare i RMI inte har inkommit med fullständiga uppgifter. Säljarna har 12 månader (till och med 1 juli 2023) på sig att inkomma med /
komplettera sina uppgifter för att mot det erhålla sin proportionerliga andel av vederlagsaktierna.
3) Totalt 847 794 aktier motsvarande 10 procent av köpeskillingen har innehållits under en 12 månaders period för avräkning av eventu-
ella garantianspråk mot säljarna. Denna kommer därefter att regleras genom en kvittningsemission baserat på då aktuell aktiekurs. 

Hela den initiala köpeskillingen inklusive ej genomförd emission är redovisas som eget kapital.
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Preliminär villkorad köpeskilling

Köpet av RMI omfattar ett avtal om tilläggsköpeskilling vilken erläggs för det fall vissa milstolpar för RMI uppfylls under kalenderåret 2023 
och kommer således att erläggas 2024, efter att årsredovisningen fastställts, och kan som maximalt uppgå till 25 MUSD. Tilläggskö-
peskillingen kan erläggas som nya aktier i Senzime, kontanter eller en mix av nya aktier i Senzime och kontanter. Det står Senzime fritt 
att välja vilket alternativ som används samt hur en eventuell fördelning mellan nya aktier och kontanter ska se ut. 
Senzime gör initialt bedömningen att 80% av tilläggsköpeskillingen kan komma att utfalla, vilket skulle innebära ett belopp motsvarande 
20 MUSD. Dessa 20 MUSD har nuvärdesberäknats och en kalkylränta om 20,4% har använts i beräkningen.  Beloppet på tilläggskö-Beloppet på tilläggskö-
peskillingen är fortfarande preliminär, bedömningar och beräkningar pågår.peskillingen är fortfarande preliminär, bedömningar och beräkningar pågår.

Den villkorade köpeskillingen är bokförd som skuld och redovisas till verkligt värde.Den villkorade köpeskillingen är bokförd som skuld och redovisas till verkligt värde.

Verrkligt värde på förvärvade nettotillgångar är 285 990 KSEK och fördelar sig enligt nedan:

Preliminär nettotillgångsanalys per den 1 juli 2022 

 

KSEK

Immateriella tillgångar 211 161

Varumärke 29 832

Teknologi 177 686

Kundrelationer 3 643

Maskiner och inventarier 354

Nyttjanderättstillgångar 11 790

Varulager 7 322

Övriga rörelsekapitaltillgångar 7 968

Likvida medel 131

Skulder -48 844

Rörelsekapitalskulder -5 435

Uppskjutna skatteskulder relaterade till identifierade 
immateriella tillgångar -52 790

Identifierade nettotillgångar 131 657

Goodwill 154 333

Medfört värde av 100% av aktierna 285 990

Goodwill är främst hänförlig till bolagets personalstyrka.
Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 16,8 MSEK och ingår i administrationskostnader. 

Från förvärvstidpunkten ingår försäljning med 0,8 MSEK relaterat till det förvärvade företagets produkter i koncernens rapport över total 
försäljning för rapportperioden. Det förvärvade företagets vinst eller förlust sedan förvärvstidpunkten är inte möjlig att redovisa på kon-
cernnivå eftersom företaget och dess produkter är integrerade och inte rapporterat som ett eget segment. 
Om förvärvet hade skett 1 januari 2022, försäljning av förvärvade företagets produkter skulle bidra med ca 1,8 MSEK till totala försäljning 
för perioden januari-juni 2022. Det förvärvade företagets förlust för perioden januari - juni uppgick till ca -43 MSEK.

Not 10 Eventualförpliktelser
Det strategiska connectivity- och licensavtalet med Masimo som tecknades i juni 2022 innebär att framtida försäljning kommer att 
medföra royaltyutbetalningar baserat på en marknadsmässig royaltymodell. Avtalet finns ytterligare beskrivet i delårsrapporten för januari 
- juni 2022.

Not 11 Immateriella tillgångar, långfristiga skulder och aktier i dotterbolag
Den stora ökningen av immateriella tillgångar och långfristiga skulder är hänförlig till förvärvet av Respiratory Motion Inc. De immateri-
ella tillgångarna har ökat med 391,2 MSEK och avser verkligt värde värderad villkorad tilläggsköpeskilling (varav valutajustering fr o m 
tillträdesdagen +25,7 MSEK) och de långfristiga skulderna har ökat med 161,2 MSEK (varav valutajustering fr o m tillträdesdagen +11,5 
MSEK och verkligtvärde värdering av villkorad köpekilling +7,8 MSEK) beroende på förvärvet. Aktier i dottebolag i moderbolaget har ökat 
med 303 MSEK i och med förvärvet av Respiratory Motion Inc. För ytterligare information om förvärvet se not 9 Rörelseförvärv.
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Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända 
patientövervakningssystem. Senzimes anställda över hela världen är engagerade i visionen om en värld 
utan narkos och andningsrelaterade komplikationer. Företaget marknadsför en innovativ portfölj av lös-
ningar, inklusive TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi för realtidsövervakning av neuromuskulär funktion och 
andning under och efter operation. Målet är att hjälpa till att eliminera vårdrelaterade komplikationer och 

radikalt minska kostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar.

Senzime siktar på en marknad som värderas till över 40 miljarder SEK per år och arbetar med säljteam 
på världens ledande marknader. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ Stockholms huvudmarknad 

(ticker SEZI). Mer information finns på senzime.com.
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