
Januari–mars 2021 i sammandrag
Senzime AB (publ), 556565–5734 

Januari - mars 2021
•   Nettoomsättning 1 437 KSEK (2 589)

•  Resultat efter finansiella poster -17 642 KSEK (-8 622)

•   Resultat per aktie -0,27 SE0,27 SEK (-0,16) 

•  Likvida medel per 2021-03-31 142,5 MSEK (24,0)

•  Antalet aktier per 2021-03-31 62 493 290 st. (52 448 290)

 

KSEK
jan-mar

2021 
jan–mar

2020
helår
2020

Nettoomsättning 1 437 2 589 9 337

Resultat efter finansiella poster -17 642 -8 622 -48 991

Resultat per aktie (SEK) -0,27-0,27 -0,16 -0,84

Bruttomarginal före avskrivningar (%) 40,240,2 46,8 40,9

Rörelseresultat före avskrivningar -14 920-14 920 -5 967 -37 148

Soliditet (%) 90,690,6 83,5 89,4

Kv1

Kontakt
Pia Renaudin, VD
Tel. +46 (0)18 51 56 40
Mobil +46 (0)707 133 417
e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO
Tel. +46(0)18 51 56 40
Mobil +46(0)732 588 159 
e-post: erik.bergman@senzime.com

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

»    Hög affärsaktivitet 
och bra försäljning 
av TetraSens®«

•  Fortsatt expansion i USA och 
nytt dotterbolag i Tyskland

•  Försäljningsframgångar 
trots Covid-19 som begränsar 
tillgången till sjukhus

• Ansökan om notering på 
Nasdaq Stockholms Huvudlista

Kalender 2021
Årsstämma: 11 maj, kl 16.00
Delårsrapport Kv2: 27 augusti
Delårsrapport Kv3: 12 november

 Exklusive licensbetalningar av engångskaraktär från Fukuda Denshi, Japan.

Den första rapport där koncernen redovisade enligt IFRS var för kvartal 3 2020. Jämförelsetal för 

historiska perioder är omräknade. Effekter som omräkningen från tidigare använda princper till IFRS 

har haft på rapporterna redogörs för i tilläggsupplysningar, not 9. Siffror inom parentes ovan beskriver 

motsvarande period föregående år. Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen. 
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14 januari: SENZIME ETABLERAR SIG I TYSKLAND 

Rekrytering av Country Manager samt Regional Clinical Manager 
genomförs. Universitetssjukhuset Katholisches Klinikum Bochum 
lägger den första ordern på TetraGraph®-system i Tyskland.

15 februari: ANSÖKER OM NOTERING PÅ NASDAQ 

STOCKHOLMS HUVUDLISTA UNDER 2021

Beslutet har tagits som ett led i den fortsatta expansionen och i 
linje med bolagets kommersiella strategi. En notering på Nasdaq 
Stockholms huvudlista ses som ett logiskt nästa steg i bolagets 
utveckling.

4 mars: SENZIME TETRASENS ENGÅNGSSENSOR ERHÅL-

LER RÄTT TILL SUBVENTION I SYDKOREA 

Sydkoreas statliga sjukvårdssystem ersätter från och med den 1 
mars 2021 för användningen av Senzimes TetraSens engångs-
sensorer vid anestesi med hjälp av muskelavslappnande medel 
hos patienter med ASA-PS 3 eller högre.

5 mars: EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra bolagsstämma väljer in Eva Walde som ny styrelseledamot.

10 mars: INTERNATIONELL MULTICENTER STUDIE STYR-

KER VÄRDET AV SENZIMES TETRAGRAPH-SYSTEM 

Klinisk studie med 120 patienter som genomförts av Mayo Clinic 
Jacksonville, USA, the University of Debrecen, Hungary, och 
NorthShore University Health System, Chicago, USA, publiceras i 
Journal of Clinical Anesthesia. Studien styrker värdet av EMG-tek-
nik vs. AMG-teknik.

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
12 april: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Senzime kallar till Årsstämma tisdag den 11 maj. Mot bakgrund 
av den rådande pandemin genomförs Årsstämman genom 
poströstning.

20 april: UTÖKAR SIN KOMMERSIELLA KAPACITET I USA 

Senzime fortsätter sin expansion i enlighet med sin kommer-
siella strategi – genom rekrytering av ytterligare säljare och 
undertecknandet av ett distributionsavtal med Mercury Medical 
Enterprises, Inc.
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Trots att Covid-19 även under 
det första kvartalet fortsatt 
begränsa våra möjligheter 
att initiera nya utprövning-
ar på sjukhus rapporterar vi 
en försäljningsökning på 40 
procent i Europa och USA. 
Pandemin underlättar inte vårt 
arbete, men den stoppar oss 
inte.

I USA har vår egen säljstyrka vunnit ett 
antal viktiga affärer och i dagsläget har vi 
drygt 200 TetraGraph® system under utvär-
dering på ett dussintal stora universitets-
sjukhus. Vår totala pipeline omfattar ännu 
fler system och flera utvärderingar pågår 
även på mindre och medelstora sjukhus. 
I dagsläget för Senzime diskussioner med 
totalt ca 40 sjukhus i landet.

Som en del av vår USA-strategi att 
komplettera vår egen säljstyrka med distri-
butörer i vissa stater, har vi slutit avtal med 
Mercury Medical. Detta är en välrenomme-
rad distributör med stora resurser, vilket 
ger oss ännu större muskler på världens 
största marknad. Vi ser mycket fram emot 
samarbetet.

Försäljningsmönstret för engångssen-
sorn TetraSens® är uppmuntrande. Jämfört 
med första kvartalet föregående år har 
försäljningen fördubblats. Vi ser tecken på 
hög förbrukning av TetraSens® för varje 
installerad TetraGraph®.

Under det gångna kvartalet erhöll 
TetraSens® dessutom rätt till subvention i 
Sydkorea när deras statliga ersättningssys-
tem beslutade ersätta för användning av 
engångssensorer till TetraGraph®. Ersätt-
ningen för engångssensorer är ett positivt 

steg för att öka användningen av monito-
rering när muskelrelaxerande läkemedel 
används och ligger i linje med andra viktiga 
initiativ i Europa och USA där man arbetar 
med att ta fram riktlinjer för monitorering 
vid neuromuskulär blockad.

Under det första kvartalet etablerade 
vi vårt dotterbolag i Tyskland och tillsatte 
landschef. Verksamheten har rivstartats 
med utprövningar på universitetssjukhus 
redan under första veckan. Vi räknar med 
att starta upp ett flertal utprövningar i 
Tyskland den närmaste tiden och övriga 
planerade rekryteringar ska vara klara 
innan sommaren.

Senzimes styrelse har beslutat ansöka 
om notering av bolagets aktier på Nasdaq 
Stockholms huvudlista under 2021. Detta 
som ett led i vår fortsatta expansion och 
strategi att fortsatt bredda vår investe-
rarbas och bidra till ökad synlighet och 
exponering för bolaget.

Vi ser fram emot ett fortsatt framgångs-
rikt 2021 präglat av allt fler utprövningar 
på sjukhus runtom i världen och hög 
affärsaktivitet som ett resultat av dessa.

Uppsala i maj 2021
Pia Renaudin, VD

Hög affärsaktivitet och bra försäljning av 
TetraSens®
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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 utvecklar och marknadsför 
CE-märkta och FDA-godkända medicin-
tekniska system, drivna av unika algorit-
mer och engångssensorer som bedömer 
patientens muskelfunktion inför, under 
och efter operation med narkos. Företa-
gets mål är att bidra till förbättrad klinisk 
precision och förenklad hantering i vården. 
Senzimes system heter TetraGraph® och 
mäter digitalt och kontinuerligt graden av 
neuromuskulär blockad i syfte att förebyg-
ga komplikationer. Färre komplikationer 

leder till mindre lidande för patienter men 
bidrar även till kortare sjukhusvistelser och 
minskade vårdkostnader. Senzimes vision 
är att TetraGraph® ska användas vid varje 
operation där muskelrelaxerande läkeme-
del används, för ett säkert uppvaknande 
för alla patienter. 

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. Idag har Senzime försäljning i 18 
länder, varav de viktigaste marknaderna är 
USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbri-
tannien, Spanien, Schweiz, Sydkorea och 
Japan. Bolagets aktie handlas på Nasdaq 
First North Growth Market (ticker SEZI). 
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Aktien, aktiekapital och ägandeförhållande

Aktien

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

1 jan 2021 Ingående 62 493 290 7 811 661 0,125

Summa 31 mars 2021 62 493 290 7 811 661 0,125

 
Senzime-aktiens kursutveckling (SEK)

  Tio största aktieägare per 31 mars 2021
Ägare Antal aktier (st.) Andel av kapital (%)

Familjen Crafoord 9 119 251 14,6

Segulah Venture AB och AB Segulah 4 408 085 7,1

Handelsbanken Fonder AB 4 222 403 6,8

Pershing Llc. 3 879 045 6,2

Sorin J. Brull 3 233 528 5,2

Fjärde AP-fonden 2 700 000 4,3

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 2 592 187 4,1

Swedbank Robur Microcap 2 565 000 4,1

Familjen Lindskog 2 454 717 3,9

Stone Bridge Biomedical 2 172 030 3,5

Övriga 25 147 044 40,2

Totalt 62 493 290 100,0
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Intäkter och resultat första kvartalet 2021
Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2021
uppgick till 1 437 KSEK (2 589). Försäljningen i Europa och USA 
ökade med 40 procent och försäljningen av TetraSens® en-
gångssensorer fördubblades jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år. I försäljningsutfallet för det första kvartalet 2020 
ingår en större order från Sydkorea motsvarande ett värde på 
1,6 MSEK.

Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 40,2 procent 
(46,8) för kvartalet. 

Försäljnings-, administrations- och utvecklingkostnaderna 
för kvartalet uppgick till 15 811 KSEK (7 717). Framförallt (7 717). Framförallt 
har etableringen av det amerikanska dotterbolaget Senzime, har etableringen av det amerikanska dotterbolaget Senzime, 
Inc. med egen säljstyrka medfört en kostnadsökning. Inc. med egen säljstyrka medfört en kostnadsökning. 
Aministrationskostnaderna under det första kvartalet 2021 Aministrationskostnaderna under det första kvartalet 2021 
omfattar kostnader för bolagets planerade byte av noteringslista.omfattar kostnader för bolagets planerade byte av noteringslista.

Rörelseresultatet under det första kvartalet uppgick till 
-17 622 KSEK (-8 595). Rörelseresultatet före avskrivningar 
uppgick till -14 920 KSEK (-5 967).

Finansiell ställning
Vid utgången av första kvartalet 2021 uppgick koncernens 
egna kapital till 215,1 MSEK (102,6). Soliditeten uppgick till 90,6 
procent (83,5). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida 
medel till 142,5 MSEK (24,0). 

Bolagets likvida medel bedöms täcka verksamhetens behov 
för åtminstone den kommande 12-månadersperioden. 

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive föränd-
ring av rörelsekapital uppgick för det första kvartalet 2021 till 
-17 819 KSEK (-6 490). Det negativa kassaflödet beror till största 
del på det negativa resultatet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för 
det första kvartalet uppgick till -320 KSEK (-135). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick för det första kvartalet till 
-253 KSEK (-278).

Optioner
Personaloptioner
En extra bolagsstämma den 7 juli 2020 beslutade om två nya 
personaloptionsprogram vilka sammanlagt berättigar till teckning 
av högst 1 200 000 aktier, för ytterligare information, sen Not 8 i 
denna delårsrapport. 

Teckningsoptioner
Verkställande direktören Pia Renaudin innehar sedan i maj 2019 
400 000 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 personal- och 
teckningsoptioner beräknas utspädningen till följd av program-
men med antagande att samtliga optioner (inklusive ännu ej 
tilldelade) utnyttjas för nyteckning av aktier uppgå till högst 
ca 2,5 procent.

Moderföretag och dotterföretag
Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i moderföretaget. 
För kommentarer till moderföretagets resultat hänvisas till de 
kommentarer som lämnas för koncernen.

Det amerikanska dotterföretaget Senzime, Inc. startade 
sin operativa verksamhet under det andra kvartalet 2020. 
Försäljningen i USA kommer att ske såväl i egen regi som via 
lokala distributörer. 

Under kvartalet har det tyska bolaget Senzime GmbH startat 
sin verksamhet.

Koncernens två andra dotterföretag innehar endast vissa 
rättigheter vilka licensierats till moderföretaget mot betalning i 
form av royalty.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten 
i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid 
sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. En redogörelse för koncer-
nens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i 
förvaltningsberättelsen och i årsredovisningen för 2020. Några 
ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit.

Precis som de flesta företag står Senzime inför den stora 
utmaning som Corona-pandemin innebär och företaget följer 
noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Tillgång till komponenter och produktionskapacitet har hittills 
inte påverkat Senzime och företaget arbetar aktivt för att stödja 
kunder och partners på distans med hjälp av digitala verktyg.
Det grundläggande behovet av neuromuskulär övervakning har 
inte minskat, även om operationer har skjutits på framtiden för att 
tillmötesgå och möjliggöra tillgång till medicinsk personal.

Tillgången till sjukhus har varit mycket begränsad och 
påverkat antal utprövningar under 2020 och början av 2021. 

Kommentarer till rapporten

Kommentarer
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Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2021. Mot bakgrund 
av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas fö-
reskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen 
beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk 
närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom 
poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte 
att hållas. 

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

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Kommentarer

Uppsala den 6 maj 2021

Philip Siberg

Styrelseordförande

Sorin J Brull

Styrelseledamot

Adam Dahlberg

Styrelseledamot

Lennart Kalén

Styrelseledamot

Eva Walde

Styrelseledamot

Pia Renaudin

Verkställande direktör
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Finansiell information

Belopp i KSEK Not jan-mar 2021 jan-mar 2020 Helår 2020

Nettoomsättning 2 1 437 2 589 9 337

Kostnad för sålda varor 3 -3 561 -4 005 -17 236

Bruttoresultat -2 124 -1 416 -7 899

Utvecklingskostnader 4 -2 194 -1 905 -8 217

Försäljningskostnader 4 -5 555 -2 045 -16 051

Administrationskostnader 4,8 -8 062 -3 767 -15 063

Övriga rörelseintäkter 524 673 1 122

Övriga rörelsekostnader -211 -135 -2 758

Rörelseresultat -17 622 -8 595-8 595 -48 866

Finansiella kostnader -20 -27 -125

Finansiella poster – netto -20 -27 -125

Resultat efter finansiella poster -17 642 -8 622 -48 991

Inkomstskatt 518 395 1 547

Periodens resultat -17 124 -8 227 -47 444

Övrigt totalresultat: 

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser 585 735 -36

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 585 735 -36

Summa totalresultat för perioden -16 539 -7 492 -47 480

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 2020

Vägt genomsnittligt antal aktier- före utspädning 6 62 493 29062 493 290 52 448 290 56 199 776

Vägt genomsnittligt antal aktier- efter utspädning 6 62 686 17662 686 176 52 812 729 56 353 496

Resultat per aktie, före och efter utspädning 6 -0,27-0,27 -0,16 -0,84
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Belopp i KSEK Not 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 80 003 92 217 82 168

Materiella anläggningstillgångar 438 105 238

Nyttjanderätter 1 727 1 998 2 632

Övriga finansiella  anläggningstillgångar 577 0 0

Summa anläggningstillgångar 82 745 94 320 85 038

Omsättningstillgångar

Varulager 6 443 1 794 3 950

Kundfordringar 2 493 1 713 3 285

Övriga fordringar 1 851 604 5 868

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 323 380 442

Likvida medel 142 496 23 995 160 310

Summa omsättningstillgångar 154 606 28 486 173 855

SUMMA TILLGÅNGAR 237 351 122 806 258 893

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITALEGET KAPITAL 215 103 102 567 231 346

Skulder

Långfristiga skulder

Avsättningar 565 0 0

Leasingskuld 843 931 1 248

Uppskjuten skatteskuld 11 340 13 010 11 858

Summa långfristiga skulder 12 748 13 941 13 106

Kortfristiga skulder

Leasingskuld 735 756 1 148

Leverantörsskulder 4 140 1 750 4 718

Övriga kortfristiga skulder 1 496 244 5 450

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 129 3 548 3 125

Summa kortfristiga skulder 9 500 6 298 14 441

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 237 351 122 806 258 893

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 2020 6 556 229 891 1 949 -128 428 109 968

Periodens resultat -8 227 -8 227

Övrigt totalresultat 735 735

Summa totalresultat - - 735 -8 227 -7 492

Transaktioner med aktieägare i 
deras egenskap av ägare

Personaloptioner 91 91

Summa transaktioner med aktieägare - - - 91 91

Utgående balans per 31 mars 2020 6 556 229 891 2 684 -136 564 102 567

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

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not jan-mar 2021 jan-mar 2020 Helår 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -17 622 -8 595 -48 866

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

–Avskrivningar 2 539 2 643 11 901

–Övriga ej kassaflödespåverkande poster 377 -76 498

Betald ränta -20 -27 -124

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -14 726 -6 055 -36 591

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -2 493 643 -1 513

Ökning/minskning av kundfordringar 792 816 -755

Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar 3 135 -93 -5 422

Ökning/minskning av leverantörsskulder -578 -1 199 1 770

Ökning/minskning av övriga rörelseskulder -3 949 -602 4 176

Summa förändring av rörelsekapital -3 093 -435 -1 744

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 819 -6 490 -38 335

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringar i materiella tillgångar -227 -135 -192

Investeringar i immateriella tillgångar -93 - -135

Kassaflöde från investeringsverksamheten -320 -135 -327

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -253 -278 -1 218

Nyemission, netto efter transaktionskostnader - - 168 907

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -253 -278 167 689

Minskning/ökning av likvida medel -18 392 -6 903 129 027

Likvida medel vid årets början 160 310 30 898 30 898

Kursdifferenser i likvida medel 578 385

Likvida medel vid periodens slut 142 496 23 995 160 310

Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not jan-mar 2021 jan-mar 2020 Helår 2020

Nettoomsättning 2 2 589 2 589 10 756

Kostnad för sålda varor 3 -1 918 -1 702 -7 670

Bruttoresultat 671 887 3 086

Utvecklingskostnader 4 -2 194 -1 905 -8 217

Försäljningskostnader 4 -2 800 -2 045 -14 578

Administrationskostnader 4,8 -8 366 -3 836 -18 887

Övriga rörelseintäkter 522 673 1 060

Övriga rörelsekostnader -209 -135 -2 635

Rörelseresultat -12 376 -6 361 -40 171

Finansiella kostnader 0 -1 -2

Finansiella poster – netto 0 -1 -2

Resultat efter finansiella poster -12 376 -6 362 -40 173

Periodens resultat -12 376 -6 362 -40 173

 I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som Övrigt totalresultat varför Summa totalresultat överensstämmer med Periodens resultat.

Moderföretagets resultaträkning

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 18 181 20 264 18 527

Materiella anläggningstillgångar 438 105 238

Finansiella anläggningstillgångar 14 812 12 572 11 452

Summa anläggningstillgångar 33 431 32 941 30 217

Omsättningstillgångar

Varulager 5 082 1 795 3 488

Kundfordringar 1 646 1 481 2 752

Fordringar hos koncernföretag 3 449 - 1 529

Aktuell skattefordran 303 559 5 111

Övriga fordringar 1 191 22 421

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 552 692 711

Kassa och bank 141 725 23 535 159 386

Summa omsättningstillgångar 154 948 28 084 173 398

SUMMA TILLGÅNGAR 188 379 61 025 203 615

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 28 213 28 812 28 572

Fritt eget kapital 149 305 25 747 160 946

Summa eget kapital 177 518 54 559 189 518

SKULDER

Långfristiga skulder

Avsättningar 565 - -

Summa långfristiga skulder 565 - -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 135 1 077 4 671

Skulder till koncernföretag 1 633 914 1 490

Övriga kortfristiga skulder 1 461 960 5 442

Upplupna kostnader 3 067 3 515 2 494

Summa kortfristiga skulder 10  296 6 466 14 097

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 188 379 61 025 203 615

Moderföretagets balansräkning

Finansiell information
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för det första kvartalet som slutade 31 mars 2021 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 Interpre-
tation Committee (IFRIC). Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i Årsredovisningen för 
räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020 och ska läsas tillsammans med denna årsredovisning. Det föreligger inga föränd-
ringar av IFRS under 2021 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. 

Noter till koncernredovisningen

Finansiell information

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

KSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020

Försäljning av varor 1 437 2 589 9 337

Summa 1 437 2 589 9 337

Not 3 Kostnad sålda varorNot 3 Kostnad sålda varor

KSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020

Materialkostnader 705 1 258 5 054

Personalkostnader 55 106 170

Externa tjänster 98 12 294

Avskrivningar 2 702 2 628 11 718

Summa 3 561 4 005 17 236

Not 4 Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader per kostnadsslagNot 4 Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader per kostnadsslag

KSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020

Personalkostnader 8 707 3 982 23 706

Konsultkostnader 5 145 2 460 11 510

Avskrivningar 27 15 184

Övriga kostnader 1 932 1 260 3 932

Summa 15 811 7 717 39 332

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

Not 6 Resultat per aktie
jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020

SEK

Resultat per aktie före utspädning -0,27 -0,16 -0,84

Resultat per aktie efter utspädning -0,27 -0,16 -0,84

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, KSEK -17 124 -8 277 -47 444

Antal

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före utspädning 62 493 290 52 448 290 56 199 776

Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning 192 886 364 439 153 719

Optioner

Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som använts som nämnare vid 
beräkning av resultat per aktie efter utspädning 62 686 176 52 812 729 56 353 496

 
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 exkl avskrivningar Bruttoresultat exklusive avskrivningar på imma-
teriella tilgångar 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.

Not 8 Personaloptionsprogram
En extra bolagsstämma den 7 juli 2020 beslutade om två nya personaloptionsprogram vilka sammanlagt berättigar till teckning av 
högst 1 200 000 aktier. 

Ett av programmet omfattar 100 000 personaloptioner och 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 kan 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 Bola-
gets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar från och med dagen för bolagsstämman beslut.

Det andra personaloptionsprogrammet som beslutades av den extra bolagsstämman den 2 juli 2020 omfattar 1 100 000 optioner. 
Personaloptioner ska erbjudas och tilldelas anställda i Bolaget baserat på deltagarnas individuella prestation under en utvärderings-
period som skall pågå till och med den 31 december 2020 (”Utvärderingsperioden”). Tilldelning sker i följande personalkategorier: VD,  
högst 200 000 personaloptioner; Ledningsgrupp,  högst 500 000 personaloptioner tillsammans och varje deltagare kan tilldelas högst 
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Finansiell information

100 000 personaloptioner; övriga anställda, deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst 30 000 personaloptioner per person. Till-
delade 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 First North Growth Market 
under en period om 20 handelsdagar från och med dagen för bolagsstämman beslut. 

Totalt har 880 000 av dessa 1 100 000 optioner tilldelats i februari 2021 och fördelningen är enligt följande: VD: 100 000 persona-
loptioner; medlemmar i Ledningsgrupp sammanlagt: 500 000 personaloptioner (högsta individuella tilldelning 90 000); övriga anställda: 

280 000 (högsta individuella tilldelning 30 000). Marknadsvärdet vid tilldelningen var 4,70 SEK per option.

Not 9Not 9 Förklaring till IFRS-justeringar av jämförelsesiffror i denna rapport
Koncernen har, som framgår i årsredovisningen 2020, övergått till redovisning enligt IFRS. Tidpunkt för övergång till IFRS är den 1 janu-
ari 2018 och den första rapport som presenterades enligt IFRS var delårsrapporten för tredje kvartalet 2020. För detaljerad information 
kring övergången till IFRS, se not 36 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. 

Den jämförande information för första kvartalet 2020 upprättad enligt IFRS som presenteras i denna delårsrapport har inte publicer-
ats tidigare varmed förklaring av IFRS-justeringar görs i detta avsnitt. 

I nedan tabeller återfinns en avstämning mellan resultaträkning och balansräkning publicerad i enlighet med tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper BRNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) och IFRS för perioden januari-mars 2020 samt per 
den 31 mars 2020 . 

jan-mar  2020

Belopp i KSEK Noter

Resultaträkning  
(enligt tidigare  

redovisningsprinciper)
Total effekt av  

övergång till IFRS
Enligt  
IFRS

Nettoomsättning  2 589 - 2 589

Kostnad för sålda varor a,b,c,d) -4 514 509 -4 005

Bruttoresultat  -1 925 509 -1 416

Försäljnings- och administrationskostnader c) -8 022 305 -7 717

Övriga rörelseintäkter  673 - 673

Övriga rörelsekostnader  -135 - -135

Rörelseresultat  -9 409 -814 -8 595

    

Finansiella poster – netto c) - -27 -27

Resultat före skatt  -9 409 786 -8 623

Inkomstskatt e) 698 -303 395

Periodens resultat  -8 711 484 -8 227

Övrigt totalresultat för perioden,  
netto efter skatt   764 -29 735

Summa totalresultat för perioden  -7 947 455 -7 492
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31-mar 2020

Belopp i KSEK Noter
Enligt tidigare redovisnings- 

principer
Total effekt av över-

gång till IFRS Enligt IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter b) 147 804 -57 025 90 779

Patent och liknande rättigheter  668 - 668

Goodwill  a) 28 742 770

Summa immateriella tillgångar 148 500 -56 283 92 217

    

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer  105 - 105

Summa materiella  
anläggningstillgångar  105 - 105

Nyttjanderättstillgångar c) - 1 998 1 998

Summa anläggningstillgångar 148 605 -54 285 94 320

Omsättningstillgångar

Varulager  1 794 - 1 794

Kundfordringar, övriga fordringar och förutbetalda kostander och 
upplupna intäkter c) 3 009 -313 2 696

Likvida medel 23 995 - 23 995

Summa omsättningstillgångar  28 798 -313 28 486

SUMMA TILLGÅNGAR  177 403 -54 597 122 806

Finansiell information

31-mar 2020

 Belopp i KSEK Noter
Enligt tidigare redovisnings- 

principer
Total effekt av över-

gång till IFRS Enligt IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital  6 556 - 6 556

Övrigt tillskjutet kapital 233 429 -3 537 229 892

Reserver  - 2 684 2 684

Balanserat resultat (inklusive periodens resultat) b,e) -84 150 -52 415 -136 565

Eget kapital hänförligt till moder företagets aktieägare  155 835 -53 268 102 567

Långfristiga skulder

Leasingskuld c) - 931 931

Uppskjuten Skatteskuld e) 16 026 - 3 016 13 010

Summa långfristiga skulder  16 026 -2 085 13 941

Kortfristiga skulder

Leasingskuld c) - 756 756

Leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt upplupna kost-
nader och förutbetalda intäkter 5 542 - 5 542

Summa kortfristiga skulder  5 542 756 6 298

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 177 403 -54 597 122 806
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Finansiell information

Belopp i KSEK 01-jan-18 31-mar -20

Balanserade utvecklingsutgifter 152 995 147 804

Kostnadsföring balanserade utvecklingsutgifter CliniSenz® -35 517 -35 517

Avyttrad del av immateriella tillgångar (TetraGraph®) -26 582 -26 582

Återläggning avskrivningar på avyttrad balans TetraGraph® - 4 387

Justering omräkningsdifferens TetraGraph® - 687

Balanserade utvecklingsutgifter IFRS 90 896 90 779

c) Leasingavtal
Justeringen avser redovisning av leasingavtal som nyttjanderättstillgång och leasingskuld (lång- och kortfristig). Därutöver tillkommer 
avskrivning på nyttjanderättstillgångar vilka redovisas som en del av kostnad sålda varor samt räntekostnader hänförliga till leasings-
kulden. Leasingavgifter kopplade till dessa leasingavtal vilka enligt K3 redovisats inom funktionen försäljnings- och administrations-
kostnader återläggs. 

d) Effekter i resultaträkningen på posten kostnad såld vara
I nedan tabell återfinns en specifikation av justeringarna som beskrivs i not a-c) ovan avseende justeringar i resultaträkningen hänför-
liga till posten kostnad såld vara.

Justeringar redovisade på raden ”kostnad såld vara”  
i koncernens  rapport över totalresultat (KSEK) Jan-Mar 2020

Återläggning av avskrivning på goodwill 83

Återläggning avskrivningar på avyttrad balans TetraGraph® 705

Tillkommande avskrivningar på nyttjanderätt -279

Summa justering redovisad på raden ”kostnad såld vara” i koncernens rapport över totalresultat 509

e) Uppskjuten skatt
Justeringen avser återläggning av upplösning av den uppskjutna skatteskuld som var redovisad kopplad till förvärvet av TetraGraph. 
Justeringen under perioden avser återläggning av upplösning av uppskjuten skatt kopplad till återläggning av avskrivningar på avytt-
rad balans hänförlig till TetraGraph.

I nedan noter återfinns en kortfattad beskrivning av de skillnader mellan K3 och IFRS som presenteras i tabellerna ovan. För detaljerad 
information och bakgrund till justeringarna, se årsredovisningen 2020 not 36.

a) Återläggning av avskrivning på goodwill
Justeringen avser i sin helhet återläggning av avskrivningar på goodwill för perioden januari-mars 2020 samt ackumulerad justering per 
den 31 mars 2020.

b) Balanserade utvecklingsutgifter
Justeringen avseende balanserade utvecklingsutgifter består dels av en justering hänförlig till CliniSenz och dels av en justering hänför-
lig till TetraGraph. Den justering som tillkommit i perioden består i sin helhet av återläggning av tidigare avskrivningar på avyttrad balans 
avseende TetraGraph. I nedan tabell framgår justeringarna fördelad på de olika komponenterna:
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Not 10Not 10  Skillnader i jämförelsesiffror för moderbolaget  
Moderbolaget har, som framgår i årsredovisningen 2020, övergått till redovisning enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tidpunkt 
för övergång till RFR 2 är den 1 januari 2018 och den första rapport där moderbolaget presenterades i enlighet med RFR 2 var delårsrap-
porten för tredje kvartalet 2020. För detaljerad information kring övergången till RFR 2, se not 65 i årsredovisningen för räkenskapsåret 
2020. 

Den jämförande information upprättad enligt RFR 2 för första kvartalet 2020 som presenteras i denna delårsrapport har inte publicerats i 
tidigare varmed förklaring av justeringar görs i detta avsnitt. 

I nedan tabell återfinns en avstämning av fritt och bundet eget kapital i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper BRNAR 
2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) och RFR 2 för perioden januari-mars 2020 samt 31 mars 2020 . Justeringar hänförliga 
till moderbolaget avser i sin helhet tidigare perioder varför nedan justering överensstämmer med den justering som beskrevs i årsredovis-
ningen 2020.

Avstämning av eget kapital mellan nuvarande tillämpade redovisningsprinciper och RFR 2 Not 2020-03-31

Summa bundet eget kapital enligt nuvarande tillämpade redovisningsprinciper 36 607

Återföring fond för utveckling hänförlig till CliniSenz® -7 795

Summa bundet eget kapital RFR 2 28 812

Summa fritt eget kapital enligt nuvarande tillämpade redovisningsprinciper 53 469

Återföring fond för utveckling hänförlig till CliniSenz® 7 795

Återföring balanserade utvecklingsutgifter CliniSenz® -35 517

Summa fritt eget kapital enligt RFR 2 25 747


