
Bokslutskommuniké för 2020
Senzime AB (publ), 556565–5734 

Oktober - december 2020
•   Nettoomsättning 3 494 KSEK (2 688)

•  Resultat efter finansiella poster -15 570 KSEK (-9 616)

•   Resultat per aktie -0,26 SEK (-0,18) 

•  Likvida medel per 2020-12-31 160,3 MSEK (30,9)

•  Antalet aktier per 2020-12-31 62 493 290 st. (52 448 290)

Januari - december 2020
•   Nettoomsättning 9 337 KSEK (6 711)

•  Resultat efter finansiella poster -48 991 KSEK (-34 266)

•   Resultat per aktie -0,84 SEK (-0,65)

KSEK
okt-dec 

2020
okt–dec

2019
helår
2020

helår 
2019

Nettoomsättning 3 494 2 688 9 337 6 711

Resultat efter finansiella poster -15 570 -9 616 -48 991 -34 266

Resultat per aktie (SEK) -0,26 -0,18 -0,84 -0,65

Soliditet (%) 89,4 83,9 89,4 83,9

Bruttomarginal före avskrivningar (%) 43,0 82,0 40,9 57,6

Kv4

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

»Ett starkt år trots Covid-19«

Kalender 2021
Delårsrapport Kv 1: 6 maj

Årsstämma: 11 maj, kl 16.00

Delårsrapport Kv 2: 27 augusti

Delårsrapport Kv 3: 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 not 9. Siffror inom parentes ovan beskriver motsvarande period 

föregående år. Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen. 
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•   Genombrottsordrar i USA, Stor-
britannien, Frankrike och Tyskland

•   Utlicensiering av OnZurf® Probe i 
affär värd över 100 MSEK

•   Stärkt balansräkning genom 
nyemissioner om 170 MSEK
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7 januari: SENZIME FÅR NY STORORDER FRÅN SYDKOREA 

Ordervärdet uppgår till ca 1,5 MSEK och inebär att Senzime 
passerar 400 levererade TetraGraph®.

31 mars: GENOMBROTTSAFFÄRER I STORBRITANNIEN

Senzime meddelar att bolaget mottagit beställningar på 
TetraGraph®-system och tillhörande engångssensorer från 
NHS-sjukhusen Medway Maritime Hospital och Sherwood Forest 
Hospital i England. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK.

8 april:  SENZIME AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION

I nyemissionen deltar Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur 
Microcap, TIN Fonder, Danske Invest Småbolagsfond, Handels-
banken Fonder, Länsförsäkringar Fonder och ÖstVäst Capital 
Management. Emissionen omfattade 4 900 000 aktier och tillförde 
Senzime ca. 69 MSEK efter emissionskostnader.

24 juni: SENZIME UTÖKAR SÄLJTEAMET I USA SAMT 

TECKNAR YTTERLIGARE DISTRIBUTIONSAVTAL

Senzime utökar sin försäljningsorganisation genom att upprätta en 
direkt säljstyrka i viktiga territorier i USA. Distributionsavtal tecknas 
också för vissa stater i nordvästra och centrala delar av landet.

15 september: SENZIME TAR HEM MILJONORDER PÅ 

ENGÅNGSSENSORER FRÅN SYDKOREA

Senzime mottager ytterligare en order från sin distributör i Sydko-
rea. Ordervärdet uppgår till ca 1 MSEK och avser enbart engångs-
sensorer TetraSens®.

23 september: SENZIME KOMMUNICERAR STRATEGISKA 

OCH FINANSIELLA MÅL

Senzime ska vara marknadsledande i segmentet och långsiktigt 
nå en global marknadsandel om minst 10 %. År 2023 ska 
Senzime uppnå en försäljning om minst SEK 200 miljoner, med 
en försäljningsökning på 100 % vs. år 2022. Senzime ska visa 
lönsamhet under år 2023.

2 oktober: SENZIME TAR HEM ORDER FRÅN SCHWEIZ

Senzime meddelar att bolaget fått ytterligare en order från sin 
distributör Leuag i Schweiz. Ordern avser TetraGraph-system med 
Philips Interface samt engångssensorer TetraSens och har köpts 
in av ett sjukhus för att ersätta dess nuvarande AMG-system. 
Ordervärdet uppgår till ca 300 TSEK.

29 oktober: SENZIME EXPANDERAR IN PÅ DEN FRANSKA 

MARKNADEN DRIVET AV NYA KLINISKA RIKTLINJER

Senzime tecknar distributionsavtal med The Surgical Company 
(tidigare Sebac) avseende den franska marknaden samtidigt som 
man står i begrepp att leverera sin första order till ett universitets-
sjukhus i landet. Inträdet på marknaden är drivet av nya kliniska 
riktlinjer i Frankrike med rekommendationer som stödjer använ-
dandet av Senzimes produkter vid operationer.

2 november: SENZIME UTLICENSIERAR ONZURF FÖR DEN 

EUROPEISKA MARKNADEN

Senzime ingår licensavtal med det italienska företaget Moss S.p.A. 
Avtalet ger Moss 10-åriga tillverknings- och försäljningsrättigheter 
för OnZurf® Probe i Europa. Prognosticerade royaltyintäkter till 
Senzime uppgår under avtalsperioden till mer än 100 miljoner SEK.

25 november: SENZIME TAR HEM YTTERLIGARE 

MILJONORDER FRÅN SYDKOREA

Senzime mottager ytterligare en order på TetraGraph-system och 
tillhörande engångssensorer från sin distributör i Sydkorea. Order-
värdet uppgår till drygt 1 MSEK.

2 december: SENZIME GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION 

OM 4 545 000 AKTIER OCH TILLFÖRS CA 95 MSEK 

I nyemissionen deltar ett antal svenska och internationella institu-
tionella investerare och vissa befintliga aktieägare. Nettolikviden 
från emissionen avses att användas för att fortsätta att bygga och 
stärka organisationen för att stödja företagets kommersialiserings-
strategi.

22 december: MILJONORDER FRÅN SYDKOREA 

Senzime mottager en order på TetraSens® engångssensorer från 
sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till drygt 1 MSEK.

23 december: PATENT I USA BEVILJAT FÖR ONZURF

OnZurf® Probe är en mikrodialysprob utformad för att övervaka 
mag-tarmorgan som matstrupe, mage och lever.

30 december: GENOMBROTTSORDER FRÅN AMERIKANSKT 

UNIVERSITETSSJUKHUS

Ordern innebär en bred utplacering av TetraGraph® system över 
sjukhusets operationssalar, som initialt omfattar 10 system med 
tillhörande engångssensorer, med avsikten att utöka med ytterligare 
system.

Väsentliga händelser efter årets utgång
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: ANÖKER OM NOTERING AV BOLAGETS AKTIER 

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.

19 februari: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

Valberedningen föreslår att Eva Walde väljs till ny styrelseledamot 
vid en extra bolagsstämma den 5 mars.

Väsentliga händelser under året

Väsentliga händelser
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Vår vision är en värld där patienter vaknar säkert 
efter operation. För detta ändamål har vi utvecklat 
ett medicintekniskt instrument – TetraGraph® – med 
tillhörande engångssensorer – TetraSens®. TetraGraph® 

är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten 
och djupet av neuromuskulär blockad vid narkos för 
att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av 
läkemedel samt bedöma när patienten är redo att 
andas på egen hand utan risk för komplikationer. 
Den potentiella globala marknaden för TetraGraph® 
är beräknad till 166 000 operationssalar som årligen 
genomför 79 miljoner operationer.

2020 var året då en bred marknadslansering av våra 
produkter inleddes efter många års forskning och utveckling. Vi 
inledde året bra med stor order från Sydkorea. Ordern innebar att 
vi passerade 400 levererade TetraGraph®-system.

I mars månad slår så Covid-19 till och i många länder världen 
över begränsas accessen till sjukhus. Det påverkar naturligtvis 
alla leverantörer av medicinteknisk utrustning, men trots detta når 
Senzime ändå sin genombrottsaffär i Storbritannien. Order på 
TetraGraph®-system och tillhörande engångssensorer läggs av 
NHS-sjukhusen Medway Maritime Hospital och Sherwood Forest 
Hospital.

Med bra momentum i verksamheten genomför Senzime under 
andra kvartalet en riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 
70 miljoner kronor. I nyemissionen deltar de välrenommerade 
investerarna Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur Microcap, TIN 
Fonder, Danske Invest Småbolagsfond, Handelsbanken Fonder, 
Länsförsäkringar Fonder och ÖstVäst Capital Management.

Med förstärkt kassa utökar vi vårt säljteam i USA och 
tecknar ytterligare distributionsavtal i landet. Under tredje kvartalet 
vinner vi ytterligare ordrar och kommunicerar strategiska och 
finansiella mål. Senzime ska vara marknadsledande i segmentet 
och långsiktigt nå en global marknadsandel om minst 10 procent. 
2023 ska vi uppnå en försäljning om minst 200 miljoner kronor 
med en försäljningsökning på 100 procent jämfört med 2022.

Vi avslutar 2020 starkt och med Carnegie som finansiell 
rådgivare genomför vi verksamhetsårets andra riktade nyemis-
sion. Denna gång tar vi in cirka 100 miljoner kronor från såväl 
svenska som internationella investerare. Kapitalet ska bland annat 
användas för att bygga egna försäljningsorganisationer i USA och 
Tyskland, bredda produktportföljen och flytta en del av tillverkning-
en till Uppsala.

Det var väldigt glädjande att kort efter nyemissionen och 
alldeles före årsskiftet kunna meddela att Senzime fick sitt ame-
rikanska genombrott genom att vi vann vår första order från ett 

stort amerikanskt universitetssjukhus. Vi fick också en stor upp-
följningsorder på TetraSens-sensorer från Sydkorea. 2021 har vi 
rivstartat med etablering av vårt tyska dotterbolag och genom-
brottsorder i landet från det högt ansedda universitetssjukhuset 
Katholisches Klinikum Bochum.

Senzime befinner sig i en stark tillväxt- och expansionsfas 
med egen säljstyrka i såväl USA och Tyskland samtidigt som 
vi har licenstagare och distributörer på strategiska fokusmark-
nader i Europa, Sydkorea och Japan. En notering på Nasdaq 
Stockholms huvudlista ses som ett logiskt nästa steg i bolagets 
utveckling och det är med glädje vi nyligen har kommunicerat att 
detta är på gång.

Med ett superteam på plats, ett nätverk av välrenommera-
de distributörer, en fantastisk ägarbild och välfylld kassa står 
Senzime väl rustat för att uppnå vår vision om en värld där 
patienter vaknar säkert efter operation. Vi ser alla fram emot ett 
spännande 2021!

Uppsala i februari 2021
Pia Renaudin, VD

Ett starkt år trots Covid-19

VD-ord
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Senzime utvecklar och marknadsför system, 
drivna av unika algoritmer och sensorer, för 
att följa patienters nervsystem och elektriska 
impulser – inför, under och efter operation. 
Bolagets lösning heter TetraGraph®, ett medi-
cintekniskt system som digitalt och kontinuer-
ligt mäter graden av neuromuskulär blockad i 
patienten. 

Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i 
vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för 
vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekom-
mendationer bidrar TetraGraph® till kortare sjukhusvistelser och 
lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter 
operation. 

I Senzimes utvecklingsportfölj ingår även innovativa, patiento-
rienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuer-
lig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och 
vävnadsvätska, CliniSenz® Analyzer och OnZurf® Probe. 

Senzimes vision är en värld helt fri från narkosrelaterade kompli-
kationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart 
i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets 
aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI).

TetraGraph®

TetraGraph® är ett CE-märkt och FDA-godkänt, innovativt och 
användarvänligt digitalt system för övervakning av patienter 
som genomgår narkos med muskelavslappnande läkemedel. 
TetraGraph är avsedd att enkelt och exakt mäta effekterna av 
muskelavslappnande läkemedel vilket hjälper läkaren att fatta 
beslut om graden av neuromuskulär funktion i realtid och således 
när det är säkert att väcka patienten efter operation. Systemet 
består av en bärbar, handhållen patientövervakningsenhet och 
engångssensorer.

Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för 
vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekom-
mendationer bidrar TetraGraph® till kortare sjukhusvistelser och 
lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter 
operation. Den potentiella globala marknaden för TetraGraph  är 
beräknad till 166 000 operationssalar som årligen genomför 79 
miljoner operationer.

 

Om Senzime

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.
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Aktien, aktiekapital och ägandeförhållande

Aktien

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

1 jan 2020 Ingående 52 448 290 6 556 036 0,125

21 april 2020 Nyemission 4 900 000 612 500 0,125

25 november 2020 Teckningsoptioner 600 000 75 000 0,125

7 december 2020 Nyemission 4 545 000 568 125 0,125

Summa 31 december 2020 62 493 290 7 811 661 0,125

 
Senzime-aktiens kursutveckling (SEK)

 Ägarförteckning per den 31 december 2020
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 3 940 251 6,3

Pershing Llc. 3 925 499 6,3

Sorin J. Brull 3 233 528 5,2

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 2 772 187 4,4

Familjen Lindskog 2 717 669 4,3

Fjärde AP-fonden 2 700 000 4,3

Swedbank Robur Microcap 2 565 000 4,1

Stone Bridge Biomedical 2 172 030 3,5

TIN Ny Teknik 2 001 500 3,2

Crafoordska Stiftelsen 1 606 943 2,6

Övriga 21 331 347 34,1

Totalt 62 493 290 100,0
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Intäkter och resultat fjärde kvartalet 2020
Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2020 
uppgick till 3 494 KSEK (2 688). Flera ordrar från Sydkorea och 
USA bidrog till den goda försäljningsutvecklingen i slutet av året.

Avskrivningarna för TetraGraph® och OnZurf® Probe belastade 
kostnad för sålda varor i koncernens resultaträkning med 
3 283 KSEK (3 315) för det fjärde kvartalet. 

Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 43% 
(82) för kvartalet. Under det fjärde kvartalet 2019 erhöll 
Senzime en licensbetalning från japanska Fukuda Denshi om 
1,8 MSEK, vilket påverkade bruttomarginalen positivt i slutet av 
föregående år.

Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnaderna 
uppgick till 12 225 KSEK (8 169). Framförallt har etableringen av 
det amerikanska dotterbolaget Senzime, Inc. med egen säljstyrka 
medfört en kostnadsökning.

Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet uppgick till 
-15 537 KSEK (-9 609). 

Intäkter och resultat för helåret 2020
Nettoomsättningen uppgick till  9 337 KSEK (6 711) vilket mot-
svarar en ökning med 39% jämfört med föregående år. Exklusive 
föregående års engångsintäkt från Japan ökade försäljningen 
med 90%. Framförallt Asien, men även USA och Europa bidrog 
till årets goda utveckling. Covid-19 har haft en hämmande effekt 
på försäljningstillväxten.

Avskrivningarna för TetraGraph® och OnZurf® Probe belastade 
kostnad för sålda varor i koncernens resultaträkning med 
11 718 KSEK (10 805) för helåret.

Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 41% (58) för 
helåret. 

Försäljnings- och administrations- och utvecklingskostnader 
uppgick till 39 332 KSEK (27 179). Uppbyggnaden av 
försäljningsorganisationer i USA och Sverige förklarar till största 
delen kostnadsökningen.

Finansiella kostnader består i allt väsentligt av räntekostnader 
på leasingskuld.

Periodens rörelseresultat uppgick till -48 866 KSEK (-34 229). 

Finansiell ställning
Vid utgången av år 2020 uppgick koncernens egna kapital 
till 231,3 MSEK (110,0). Soliditeten uppgick till 89,4 % (83,9). 
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 
160,3 MSEK (30,9). 

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 fjärde kvartalet 2020 till 
-14 734 KSEK (-7 004). Det negativa kassaflödet beror till största 
del på det negativa resultatet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för 
det fjärde kvartalet uppgick till 98 896 KSEK (-145). I december 
2020 genomförde Senzime en riktad nyemission av 4 545 000 
aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie, vilket inbringade 
en likvid om ca 95 MSEK efter emissionskostnader. Investerare 
i emissionen var ett antal svenska och internationella institutio-
nella investerare, däribland Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur 
Microcap, TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, FE Småbolag 
Sverige och ÖstVäst Capital Management, samt vissa befintliga 
aktieägare.

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive föränd-
ring av rörelsekapital för helåret 2020 uppgick till -38 336 KSEK 
(-26 569).  Det negativa kassaflödet beror till största del på det 
negativa resultatet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för helåret 
till -327 KSEK (-3 766). Investeringarna föregående år består till 
största del av aktiverade utgifter avseende utvecklingsarbete för 
TetraGraph®.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
för helåret 2020 till 167 689 KSEK (28 565). Förutom den 
nyemission som nämns ovan genomförde Senzime under april 
2020 en riktad nyemission vilken tillförde bolaget ca 69 MSEK 
efter emissionskostnader. 

Optioner
Personaloptioner
I november 2020 utnyttjades samtliga utestående personalop-
tioner inom Senzimes Personaloptionsprogram 2017/2020 och 
relaterade teckningsoptioner för aktieteckning. Därmed emitte-
rades 600 000 nya aktier till optionsinnehavarna till en kurs av 
SEK 8,80 per ny aktie och bolaget tillfördes ca 5,3 MSEK.

En extra bolagsstämma den 7 juli 2020 beslutade om två nya 
personaloptionsprogram vilka sammanlagt berättigar till teckning 
av högst 1 200 000 aktier. Optionerna utges vederlagsfritt och 
förutsätter fortsatt anställning i bolaget. Av dessa optioner har 
100 000 tilldelats under året. 

Tilldelningen av resterande personaloptioner kommer att ske 
uppdelat i tre kategorier av anställda: VD, ledningsgrupp och 
övriga anställda. Tilldelningarna är prestationsbaserade och VD 
beslutar om tilldelning i kategorierna ledningsgrupp och övriga 
anställda.

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.

Kommentarer till rapporten

Kommentarer
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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 2,8 
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. 

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 2019. 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. 

Övrigt
Senzime förvärvade i maj 2016 det nederländska företaget 
Acacia Designs B.V. och Acacia ingår därefter i koncernens 
räkenskaper. Den nederländska skatteverket har gjort för-
frågningar angående vissa aspekter av koncerninterna trans-
aktioner. Senzime har tillhandahållit skattemyndigheten olika 
bakgrundsinformationer i relation till  sammanslagningen och 
uppgifterna i Acacia B.V.:s självdeklaration för år 2016. Frågorna 
från den nederländska skattemyndigheten har besvarats till deras 
tillfredsställelse. Efter samtalen med de nederländska skatte-
myndigheterna kom Acacia Designs B.V. och Senzime överens 
om att justera sitt licensarrangemang, vilket berör den IP som 
Acacia B.V. utvecklade och är licensierad till Senzime.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2021 kl. 16.00 i Upp-
sala. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för allmän-
heten senast fr.o.m. den 27 april 2021 på bolagets kontor med 
adress Ulls väg 41, Uppsala.   Årsredovisningen kommer även att 
publiceras på www.senzime.com.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 
verksamhetsåret.

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

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

Kommentarer

Uppsala den 26 februari 2021

Philip Siberg

Styrelseordförande

Sorin J Brull

Styrelseledamot

Adam Dahlberg

Styrelseledamot

Lennart Kalén

Styrelseledamot

Pia Renaudin

Verkställande direktör
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Finansiell information

Belopp i KSEK Not okt-dec 2020 okt-dec 2019 Helår 2020 Helår 2019

Nettoomsättning 4 3 494 2 688 9 337 6 711

Kostnad för sålda varor -5 299 -3 799 -17 236 -13 650

– varav material -1 864 -316 -5 054 -2 203

– varav personalkostnader 65 -124 -170 -469

– varav externa tjänster -193 -43 -294 -172

– varav avskrivningar -3 307 -3 315 -11 718 -10 805

Bruttoresultat -1 805 -1 111 -7 899 -6 939

Försäljnings- administrations- och utvecklingskostnader 5 -12 225 -8 169 -39 332 -27 179

Övriga rörelseintäkter 88 -13 1 122 556

Övriga rörelsekostnader -1 595 -316 -2 758 -667

Rörelseresultat -15 537 -9 609 -48 866 -34 229

Finansiella intäkter - - - -

Finansiella kostnader -33 -7 -125 -37

Finansiella poster – netto -33 -7 -125 -37

Resultat efter finansiella poster -15 570 -9 616 -48 991 -34 266

Inkomstskatt 378 386 1 547 1 548

Periodens resultat -15 192 -9 230 -47 444 -32 718

Övrigt totalresultat: 

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser -312 494 -36 1 206

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -312 494 -36 1206

Summa totalresultat för perioden -15 504 -8 736 -47 480 -31 512

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 okt-dec 2020 okt-dec 2019 Helår 2020 Helår 2019

Vägt genomsnittligt antal aktier- före utspädning 7 58 743 123 52 448 290 56 199 776 50 098 102

Vägt genomsnittligt antal aktier- efter utspädning 7 58 932 313 52 805 808 56 353 496 50 160 009

Resultat per aktie, före och efter utspädning 7 -0,26 -0,18 -0,84 -0,65
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Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 82 168 93 533

Materiella anläggningstillgångar 238 120

Nyttjanderätter 2 632 542

Summa anläggningstillgångar 85 038 94 195

Omsättningstillgångar

Varulager och pågående arbete 3 950 2 437

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 285 2 528

Övriga fordringar 5 868 647

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 442 403

Likvida medel 160 310 30 898

Summa kortfristiga fordringar 169 905 34 476

Summa omsättningstillgångar 173 855 36 913

SUMMA TILLGÅNGAR 258 893 131 107

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 231 346 109 970

Skulder

Långfristiga skulder

Leasingskuld 1 248 52

Uppskjuten skatteskuld 11 858 13 405

Summa långfristiga skulder 13 107 13 457

Kortfristiga skulder

Leasingskuld 1 148 336

Leverantörsskulder 4 718 2 949

Övriga kortfristiga skulder 5 450 1 167

Upplupna kostnader 3 124 3 228

Summa kortfristiga skulder 14 440 7 680

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 258 893 131 107

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 2019 6 135 201 179 743 -96 074 111 983

Periodens resultat -32 718 -32 718

Övrigt totalresultat 1 206 1 206

Summa totalresultat - - 1 206 -32 718 -31 512

Transaktioner med aktieägare i 
deras egenskap av ägare

Personaloptioner 364 364

Nyemission 421 29 579 30 000

Kostnader hänförliga till emissioner -867 -867

Summa transaktioner med aktieägare 421 28 712 - 364 29 497

Utgående balans per 31 december 2019 6 556 229 891 1 949 -128 428 109 968

Ingående balans per 1 januari 2020 6 556 229 891 1 949 -128 428 109 968

Periodens resultat -47 444 -47 444

Övrigt totalresultat -36 -36

Summa totalresultat - - -36 -47 444 -47 480

Transaktioner med aktieägare i 
deras egenskap av ägare

Personaloptioner -60 -60

Nyemission 1 256 177 515 178 771

Kostnader hänförliga till emissioner -9 853 -9 853

Summa transaktioner med aktieägare 1 256 167 662 - -60 168 858

Utgående balans per 31 december 2020 7 812 397 553 1 913 -175 932 231 346

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not okt-dec 2020 okt-dec 2019 Helår 2020 Helår 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -15 537 -9 609 -48 866 -34 229

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

–Avskrivningar 3 434 3 330 11 901 10 864

–Övriga ej kassaflödespåverkande poster 227 118 498 813

Betald ränta -33 -6 -124 -37

Betalda inkomstskatter - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ring av rörelsekapital -11 910 -6 167 -36 592 -22 589

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager och pågående arbeten -1 683 -1 299 -1 513 -1 476

Ökning/minskning av rörelsefordringar -6 492 -1 026 -6 177 421

Ökning/minskning av rörelseskulder 4 822 1 488 5 946 -2 925

Summa förändring av rörelsekapital -3 353 -837 -1 744 -3 980

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 263 -7 004 -38 336 -26 569

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringar i materiella tillgångar -50 - -192 -

Investeringar i immateriella tillgångar 0 -882 -135 -3 766

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 -882 -327 -3 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -286 -145 -1 218 -568

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 99 817 - 168 907 29 133

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 99 531 -145 167 689 28 565

Minskning/ökning av likvida medel 84 217 -8 031 129 026 -1 770

Likvida medel vid årets början 75 707 38 927 30 898 32 666

Kursdifferenser i likvida medel 385 385

Likvida medel vid periodens slut 160 310 30 898 160 310 30 898

Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag

Finansiell information
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Belopp i KSEK Not okt-dec 2020 okt-dec 2019 Helår 2020 Helår 2019

Nettoomsättning 4 3 834 2 688 10 756 6 711

Kostnad för sålda varor -2 355 -828 -7 670 -4 224

   varav material -1 783 -316 -5 622 -2 203

   varav personalkostnader 64 -124 -170 -469

   varav externa tjänster -193 -43 -294 -172

   varav avskrivningar -443 -345 -1 584 -1 380

Bruttoresultat 1 479 1 861 3 086 2 487

Försäljnings- och administrationskostnader 5 -17 467 -8 217 -41 682 -27 531

Övriga rörelseintäkter 28 -13 1 060 556

Övriga rörelsekostnader -1 499 -316 -2 635 -667

Rörelseresultat -17 459 -6 686 -40 171 -25 154

Finansiella intäkter - - - -

Finansiella kostnader - -1 -2 -3

Finansiella poster – netto - -1 -2 -3

Resultat efter finansiella poster -17 459 -6 686 -40 173 -25 157

Periodens resultat -17 459 -6 686 -40 173 -25 157

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 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 18 527 20 474

Materiella anläggningstillgångar 238 120

Finansiella anläggningstillgångar 11 873 11 153

Summa anläggningstillgångar 30 638 31 747

Omsättningstillgångar

Varulager och pågående arbete 3 488 2 438

Kortfristiga fordringar 5 111 595

Kundfordringar 4 281 2 379

Övriga fordringar 0 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 711 556

Summa kortfristiga fordringar 13 591 5 990

Kassa och bank 159 386 30 475

Summa omsättningstillgångar 172 977 36 465

SUMMA TILLGÅNGAR 203 615 68 212

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 28 572 28 942

Fritt eget kapital 160 946 31 891

Summa eget kapital 189 518 60 833

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 931 2 960

Övriga kortfristiga skulder 5 672 1 222

Upplupna kostnader 2 494 3 197

Summa kortfristiga skulder 14 097 7 379

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 203 615 68 212

Moderföretagets balansräkning

Finansiell information
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1. Allmän information
Denna bokslutskommuniké omfattar moderföretaget Senzime AB 
(publ), organisationsnummer 556565-5734 samt dess dotterfö-
retag. Senzime AB (publ) är ett moderbolag registrerat i Sverige 
med säte i Uppsala med adress Ulls väg 41, 756 51, Uppsala, 
Sverige. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals 
kronor (KSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret. 

2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Noten innehåller en förteckning över de väsentliga redovisnings-
principer som tillämpats när denna koncernredovisning upprät-
tats. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presente-
rade år, om inte annat anges. 

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Senzime AB-koncernen har upprättats 
i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Re-
porting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations 
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Denna boksluts-
kommuniké är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt 
Årsredovisningslagen. 

Denna bokslutskommuniké är Senzimes andra rapport som 
upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har upprät-
tats enligt anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell informa-
tion har räknats om från den 1 januari 2018 vilket utgör datum för 
övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången 
från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka 
effekter omräkningen har haft på rapporter över totalresultat och 
eget kapital redogörs för i not 9. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden 
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa 
eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 3. 

Moderföretaget
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska perso-
ner och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär 
att moderföretaget i boklslutskommunikén för den juridiska 
personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden 
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovis-
ning och beskattning. 

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncern-
redovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2. 
Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisnings-
principer till RFR 2 och vilka effekter omräkningen har haft på 
rapporter över totalresultat och eget kapital redogörs för i not 10. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar 
vid tillämpningen av moderföretagets redovisningsprinciper. De 
områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskatt-
ningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i 
koncernredovisningens not 3.

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än kon-
cernen i de fall som anges nedan:

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens upp-
ställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer kon-
cernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som 
anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört 
med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter 
och kostnader och eget kapital. 

Aktieägartillskott och koncernbidrag 
Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och 
koncernbidrag erhållna till moderföretag från dotterföretag redovi-
sas som bokslutsdisposition. Lämnat aktieägartillskott redovisas 
i moderföretaget som en ökning av andelens redovisade värde 
och i det mottagande företaget som en ökning av eget kapital. 

Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar 
istället de punkterna som anges i RFR 2 (IFRS 9 Finansiella 
instrument, p. 3-10).

Finansiella instrument värderas med utgångspunkt till an-
skaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kommer finansiella 
tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att 
redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. Derivatinstrument med 
negativt verkligt värde redovisas till detta värde.

Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar som 
redovisas som omsättningstillgångar ska principerna för ned-
skrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas. 
För en fordran som redovisas till upplupet anskaffningsvärde på 
koncernnivå innebär detta att den förlustriskreserv som redovisas 
i koncernen i enlighet med IFRS 9 även ska tas upp i moderföre-
taget.

Noter till koncernredovisningen

Finansiell information
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Leasingavtal
Moderföretaget har valt att inte tillämpa IFRS 16 Leasingavtal, 
utan har i stället valt att tillämpa RFR 2 IFRS 16 Leasingavtal 
p. 2-12. Detta val innebär att ingen nyttjanderättstillgång och 
leasingskuld redovisas i balansräkningen utan leasingavgifterna 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

2.1.1 Nya och ändrade standarder som ännu  
ej tillämpas av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räken-
skapsår som börjar efter 1 januari 2020 och senare och har inte 
tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga 
publicerade standarder som ännu ej trätt i kraft bedöms få någon 
påverkan på koncernen. 

2.2 Koncernredovisning
(a) Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestäm-
mande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i 
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovis-
ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealisera-
de vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i före-
kommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämp-
ning av koncernens principer.

2.3 Segmentsrapportering
För Senzime utgörs högste verkställande beslutsfattaren av VD 
då det främst är denne som är ansvarig för att fördela resurser 
och utvärdera resultat. Bedömningen av koncernens rörelseseg-
ment ska baseras på den finansiella information som rapporteras 
till VD. Den finansiella information som rapporteras till VD, som 
underlag för fördelning av resurser och bedömning av koncer-
nens resultat, avser koncernen som helhet. Mot bakgrund av 
detta har företagsledningen fastställt att koncernen som helhet 
utgör ett rörelsesegment. 

2.4. Omräkning av utländsk valuta
(i) Funktionell valuta och rapportvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funk-
tionell valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta 
som används i den primära ekonomiska miljö där respektive en-
het huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används 
svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta 
och koncernens rapportvaluta.

(ii) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av 
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
rörelseresultatet i rapporten över totalresultat. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och 
likvida medel redovisas i rapporten över totalresultat som finan-
siella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och 
-förluster redovisas i posten ”Övriga rörelsekostnader” respektive 
”Övriga rörelseintäkter” i rapporten över totalresultat.

(iii) Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har 
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och 
en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens 
funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska 
kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter 
och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas 
till svenska kronor till den genomsnittskurs som förelegat vid 
varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår 
vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat. 

Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital redovisas 
i resultaträkningen när utlandsverksamheten avyttras helt eller 
delvis.

2.5 Intäktsredovisning
Licensrättighet till Senzimes immateriella tillgångar
Intäkter från licenser avser en exklusiv rättighet, en licens, för en 
kund att på vissa specificerade marknader använda koncernens 
IP-rättigheter. För att intäktsredovisa en utlicensiering av en 
IP-rättighet tillämpar koncernen nedan principer och gör nedan 
beskrivna bedömningar. 

Distinkt licens eller integrerat åtagande 
En bedömning görs av om en licensrättighet i ett kundkontrakt 
är distinkt och därför ska särredovisas, eller om licensen är 
integrerad med tjänster i kontraktet och därför redovisas ihop 
som ett åtagande. För att en licens ska bedömas som ett distinkt 
åtagande och redovisas för sig ska kunden kunna dra nytta av 
licensen utan att Senzime utför andra åtaganden i kontraktet. 
För intäktsredovisning av ej distinkta licenser i kundkontrakt, se 
nedan. 

Finansiell information
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Redovisning av distinkta licenser i kundkontrakt;  
rätt att använda eller rätt till åtkomst
För distinkta licenser görs en bedömning av om licensen som 
motparten erhåller under avtalstiden innebär en rätt att använ-
da (right-to-use) den immateriella tillgången som den är när 
licensen upplåts, eller en rätt till åtkomst (right-to-access) av den 
immateriella tillgången under hela licensperioden. Bedömningen 
görs utifrån avtalets ekonomiska innebörd. En motpart som får 
en licensrättighet till en fast avgift under ett icke uppsägningsbart 
avtal som tillåter licenstagaren att utnyttja rättigheten fritt och 
där Senzime inte har några kvarstående förpliktelser att utföra 
bedöms vara en rättighet att använda licensen (right-to-use) 
och redovisas vid en given tidpunkt. Om avtalet istället innebär 
att motparten har en rätt till åtkomst under hela licensperioden 
(beroende på att Senzime utför aktiviteter som påverkar värdet 
och nyttan av licensen) periodiseras ersättningen linjärt över 
avtalstiden. 

Vanligtvis är distinkta licenser s k rätt att använda licenser då 
de tjänster som skulle kunna påverka värdet och nyttan av licen-
sen redovisas separat som ett eget distinkt prestationsåtagande. 

Tidpunkt för redovisning av fast transaktionspris  
för distinkta licenser 
Transaktionspriset som ska erhållas för det utförda åtagandet 
att överföra en licens till en kund kan, beroende på villkoren i 
avtalet, vara fast eller rörligt. Ett fast transaktionspris för en rätt 
att använda licens intäktsredovisas vid en given tidpunkt. Denna 
tidpunkt är när kunden erhåller kontroll över licensen och kan dra 
nytta av den. Ett fast transaktionspris för en rätt till åtkomst-licens 
redovisas över den tidsperiod som Senzime har ett åtagande att 
ge kunden rätt till åtkomst. 

Tidpunkt för redovisning av rörligt transaktionspris  
(milstolpar) för distinkta licenser 
Avtal om utlicensiering av Senzimes immateriella tillgångar 
innehåller ofta en plan för när i tiden betalning ska ske. Vid avta-
lets ingående erläggs ofta en engångsbetalning. Denna intäktsre-
dovisas enligt beskrivningen ovan när motparten erhållit kontroll 
över licensen. Tillkommande potentiella ersättningar, d v s rörliga 
ersättningar som beror på vissa framtida händelser, intäktsre-
dovisas först när det bedömts mycket sannolikt att en väsentlig 
återföring av ackumulerade intäkter som redovisas inte uppstår 
när de framtida osäkerheterna upphör. Denna tidpunkt bedöms 
inträffa först när motparten har bekräftat att en viss händelse 
uppnåtts. En sådan händelse kan t ex vara slutligt myndighets-
godkännande av produkten. 

Tidpunkt för redovisning av rörligt transaktionspris  
(royalty) för distinkta licenser 
Royalty är också en form av rörligt transaktionspris kopplat till en 
kunds licens. Royalty redovisas enligt en speciell princip. Intäkter 
för försäljningsbaserad royalty som utlovas i utbyte mot en licens 
för immateriell egendom redovisas endast när efterföljande 
försäljning sker.

Försäljning av varor
Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska lösning-
ar. Koncernens kunder består i allt väsentligt av olika distribu-
törer men försäljning sker även direkt till slutkund. Försäljningen 
redovisas som intäkt när kontrollen över varorna överförs till 
kunden, vilket normalt sammanfaller med leverans av produkten. 
Leverans sker när varorna har transporterats till den specifika 
platsen, riskerna för föråldrade eller förkomna varor har överförts 
till kunden och kunden har antingen accepterat varorna i enlighet 
med avtalet, tidsrymden för invändningar mot avtalet har gått 
ut, eller koncernen har objektiva bevis för att alla kriterier för 
acceptans har uppfyllts. Ingen finansieringskomponent bedöms 
föreligga vid försäljningstidpunkten av koncernens varor.

2.6 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. 
Skatt redovisas i koncernens rapport över totalresultat, utom 
när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller 
direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 
totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag 
är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklaratio-
ner avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål 
för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för 
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. 
Uppskjuten skatt redovisas inte om den uppstår till följd av en 
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång 
eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten 
för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt 
resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av 
skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjut-
na skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 
regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns 
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskul-
der och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulder-
na hänför sig till skatter debiterade av en och samma skatte-
myndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika 
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom 
nettobetalningar.
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2.7 Leasing
Koncernens leasingavtal avser i allt väsentligt lokaler för kontor. 
Koncernen agerar endast som leasetagare. 

Leasingavtalen redovisas som nyttjanderättstillgångar och en 
motsvarande skuld, den dagen som den leasade tillgången finns 
tillgänglig för användning av koncernen. Varje leasingbetalning 
fördelas mellan amortering av skulden och finansiell kostnad. Den 
finansiella kostnaden ska fördelas över leasingperioden så att 
varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar 
en fast räntesats för den under respektive period redovisade 
skulden. 

Nyttjanderättstillgångar skrivs av linjärt över det kortare av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redo-
visas initialt till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av 
följande leasingbetalningar:

•  fasta avgifter och

•  variabla leasingavgifter som beror på ett index.

Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella låneräntan.
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde 
och inkluderar följande: 

•  den initiala värderingen av leasingskulden och

•   betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade 
tillgången görs tillgänglig för leasetagaren.

Leasingavgifter hänförliga till korttidsleasingavtal och leasingavtal 
för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Leasingavtal för 
vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde avser i allt 
väsentligt kontorsutrustning.

Optioner att förlänga och säga upp avtal
Optioner att förlänga eller säga upp avtal finns inkluderade i 
koncernens leasingavtal gällande kontor. Villkoren används för 
att maximera flexibiliteten i hanteringen av avtalen. Optioner att 
förlänga eller säga upp avtal inkluderas i tillgången och skulden 
då det är rimligt säkert att de kommer att utnyttjas.

2.8 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar innefattar inventarier. Materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde 
ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjande-
perioden, görs linjärt enligt följande:

•  Inventarier   60 månader

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras vid behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger 
dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid av-
yttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten 
och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter/
övriga rörelsekostnader netto i rapporten över totalresultat.

2.9 Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det 
belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestäm-
mande inflytande i det förvärvade företaget samt verkligt värde 
per förvärvsdagen på tidigare eget kapital-andel i det förvärvade 
företaget, överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar. Om beloppet understiger verkligt värde för det 
förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, i händelse av ett 
förvärv till lågt pris, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten 
över totalresultat. 

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som 
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller 
grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade 
av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter 
som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncer-
nen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrning-
en. Goodwill övervakas på rörelsesegmentnivå. 

Patent och liknande rättigheter
Patent och liknande rättigheter som förvärvats separat redovi-
sas till anskaffningsvärde. Patent och liknande rättigheter har en 
bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter för 
egenutvecklade patent hänförliga till immateriella tillgångar som 
bedöms uppfylla kriterierna för aktivering nedan redovisas som 
en tillgång i balansräkningen. 

Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffnings-
värde över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt 
följande:

•  Patent och liknande rättigheter    120–140 månader

Nyttjandeperioden för patent bedöms överensstämma med 
respektive patents registreringsperiod.
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Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling av 
medicinsktekniska lösningar som kontrolleras av koncernen, 
redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är 
uppfyllda: 

•   det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan  
användas, 

•   företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller 
sälja dem, 

•  det finns förutsättningar att använda eller sälja dem, 

•   det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska 
fördelar, 

•   adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 
fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja dem finns 
tillgängliga, och 

•   de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utveck-
lingsarbeten innefattar utgifter för anställda och externa konsulter. 

Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, 
kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare 
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
Kostnader för forskning kostnadsförs när de uppstår. 

Balanserade utvecklingskostnader som mött aktiveringskri-
terierna ovan har en bestämbar nyttjandeperiod. Avskrivningar 
påbörjas från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas. 
Avskrivningar görs linjärt över nyttjandeperioden. Nyttjandepe-
rioden uppgår till 10 - 20 år. Koncernen har gjort bedömningen 
att immateriella anläggningstillgångar har nyttjandeperiod om 10 
år och i de fall det finns en legal rättighet (exempelvis ett patent) 
som har en kvarvarande livslängd om mer än 10 år så bedöms 
istället den maximala nyttjandetiden och därmed avskrivnings-
tiden löpa under resterande livstid för dessa legala rättigheter – 
dock aldrig längre än 20 år. 

Anskaffningsvärdet för balanserade utgifter för utvecklings-
arbeten som förvärvats i ett rörelseförvärv är verkligt värde vid 
förvärvstillfället. Tillkommande utgifter redovisas på samma sätt 
som beskrivs ovan. I efterföljande perioder redovisas dessa im-
materiella tillgångar till anskaffningsvärde minskat med ackumule-
rade avskrivningar och nedskrivningar. 

2.10 Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperi-
od (goodwill) eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för 
användning (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten), skrivs 
inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivnings-
behov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinnings-
bart. Även av bolaget bedömda väsentliga immateriella tillgångar 

som är färdiga för användning testas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. En nedskrivning görs med det belopp var-
med tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinnings-
värde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevär-
de. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende 
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än 
goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras.

2.11 Finansiella instrument
Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av posterna; 
kundfordringar, upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskul-
der och upplupna kostnader.

a) Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när 
koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp 
och försäljning av finansiella tillgångar och skulder redovisas på 
affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller 
sälja tillgången.

Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället 
till verkligt värde plus, för en tillgång eller finansiell skuld som 
inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transak-
tionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission 
av finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter och 
provisioner. Transaktionskostnader för finansiella tillgångar och 
skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 
kostnadsförs i rapporten över totalresultat.

b) Finansiella tillgångar - Klassificering och värdering
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar i 
kategorin upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen av inves-
teringar i skuldinstrument beror på koncernens affärsmodell för 
hantering av finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för 
tillgångarnas kassaflöden.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapital-
belopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det 
redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella 
förväntade kreditförluster som redovisats (se Nedskrivning av 
finansiella tillgångar nedan). Koncernens finansiella tillgångar som 
värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna andra 
kundfordringar, upplupna intäkter och likvida medel. 
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c) Finansiella skulder – Klassificering och värdering
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens finansiella skulder värderas efter det första redovis-
ningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Finansiella skulder består av leverantörs-
skulder och upplupna kostnader. 

d) Bortbokning av finansiella tillgångar och finansiella skulder
Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställ-
ning när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt 
ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker 
och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finan-
siella skulder tas bort från rapporten över finansiell ställning när 
förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas 
bort från balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust i rapport 
över totalresultat vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden 
mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena och de modi-
fierade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga effektiva 
räntan.

e) Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt 
att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende 
av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för 
företaget och motparten både i den normala affärsverksamheten 
och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

f ) Nedskrivning av finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som 
är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffnings-
värde. Koncernen redovisar en kreditförlustreserv för sådana 
förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För 
kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för 
kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att motsvara 
den förväntade förlusten över hela kundfordringens livslängd. 
För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordring-
ar grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och 
förfallna dagar. Koncernen använder sig utav framåtblickande 
variabler för förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster 
redovisas i koncernens rapport över totalresultat i posten övriga 
rörelsekostnader.

g) Beräkning av samt upplysning om verkligt värde
För koncernens finansiella tillgångar och skulder bedöms deras 
redovisade värde vara en rimlig uppskattning av det verkliga 
värdet då de avser kortfristiga fordringar och skulder varmed 
diskonteringseffekten är oväsentlig.

2.12 Kundfordringar
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda 
varor som utförs i den löpande verksamheten. Kundfordringar 
klassificeras som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas 
initialt till transaktionspriset. Koncernen innehar kundfordringarna 
i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden. Kundfordringar värde-
ras därmed vid efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.13 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över 
kassaflöden, banktillgodohavanden. 
 

2.14 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader 
som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden.

2.15 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förplik-
telser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den 
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. 
Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

2.16 Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas till verkligt värde då det föreligger 
rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas och koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen. 
Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det 
som intäkt har uppfyllts, redovisas som en skuld. 

2.17 Varulager
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-princi-
pen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset 
i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga 
försäljningskostnader.

2.18 Ersättningar till anställda
a) Kortfristiga ersättningar till anställda
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära för-
måner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 12 
månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga 
skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när 
skulderna regleras. Kostnaden redovisas i rapporten över total-
resultat i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden 
redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i 
koncernens balansräkning.
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b) Pensionsförpliktelser
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. En 
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken fö-
retaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncer-
nen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga 
tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger 
samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller 
tidigare perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader i 
rapporten över totalresultat när de förfaller till betalning.

2.19 Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har ett personaloptionsprogram. Verkligt värde på 
den tjänstgöring som berättigar anställda till tilldelning av optioner 
genom koncernens personaloptionsprogram redovisas som en 
personalkostnad med en motsvarande ökning i eget kapital. Det 
totala beloppet att kostnadsföra baseras på det verkliga värdet 
på de optioner som tilldelas:

•  inklusive alla marknadsrelaterade villkor (t ex aktiemålkurs) 

•   exklusive eventuell inverkan från tjänstgöringsvillkor och icke 
marknadsrelaterade villkor för intjänande (t ex lönsamhet, mål 
för försäljningsökningar och att den anställde kvarstår i företa-
gets tjänst under en angiven tidsperiod),

•   inklusive inverkan av villkor som inte utgör intjänandevillkor 
(exempelvis krav att anställda ska spara eller behålla aktierna 
under en angiven tidsperiod).

Den totala kostnaden redovisas över intjänandeperioden; pe-
rioden över vilken alla de specificerade intjänandevillkoren ska 
uppfyllas. Vid varje rapportperiods slut omprövar koncernen sina 
bedömningar av hur många aktier som förväntas bli intjänade 
baserat på de icke marknadsrelaterade intjänandevillkoren och 
tjänstgöringsvillkoren. Den eventuella avvikelse mot de ursprung-
liga bedömningarna som omprövningen ger upphov till, redovi-
sas i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i eget 
kapital. 

De sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen av 
aktieoptioner betraktas som en integrerad del av tilldelningen, 
och kostnaden behandlas som en kontantreglerad aktierelaterad 
ersättning.

2.20 Resultat per aktie
(i) Resultat per aktie före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:

•   resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

•   med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under 
perioden, justerad för fondemissionselementet i stamaktier 
som emitterats under perioden och exklusive återköpta aktier 
som innehas som egna aktier av moderföretaget

(ii) Resultat per aktie efter utspädning 
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras 
beloppen som använts för beräkning av resultat per aktie före 
utspädning genom att beakta:

•   Effekten efter skatt av utdelningar och räntekostnader på 
potentiella stamaktier och

•   det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle 
ha varit utestående vid en konvertering av samtliga potentiella 
stamaktier 

2.21 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.

3. Viktiga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verk-
liga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
behandlas i huvuddrag nedan.

(a) Uppskattningar och bedömningar kopplade till  
balanserade utvecklingsutgifter
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för balanserade utvecklingsutgifter. Nedskrivningstest 
har gjorts på produktnivå för CliniSenz®, OnZurf® Probe och 
TetraGraph®. Återvinningsvärdet har fastställts genom beräkning 
av nyttjandevärde. Nedskrivningstest har visat att inget nedskriv-
ningsbehov föreligger per 2020-12-31. 

(b) Skattemässiga underskott
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid 
framtida beskattning. Eftersom koncernen inte redovisar positivt 
resultat måste koncernen enligt IFRS-regelverket även påvisa 
s.k. övertygande faktorer om att framtida skattepliktiga vinster 
kommer att skapas, inte bara göra det sannolikt, för att uppskju-
ten skattefordran ska redovisas. Sådana övertygande faktorer är 
för närvarande inte möjliga att påvisa och därmed redovisas inte 
heller någon uppskjuten skattefordran. 
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(c) Licensavtal
Koncernen har ingått kontrakt där kunder erhåller rätten att 
använda TetraGraph® på en marknadsplats. Licensen i hittills 
ingångna kundavtal har bedömts som distinkt från andra pre-
stationsåtaganden (tjänster) i kontraktet. Kunden kan nämligen 
dra nytta av licensen utan de tjänster som erbjuds i kontraktet. 
Licensens fasta ersättning har redovisats som intäkt när kunden 
erhållit kontroll över den eftersom licenstagaren fritt kunnat 
utnyttja rättigheten och Senzime inte haft några kvarstående för-
pliktelser att utföra (s k rätt att använda licenser). Tillkommande 
rörliga ersättningar i dessa kontrakt som beror av framtida hän-
delser redovisas enligt koncernens principer först när Senzime 
utfört åtagandet och motparten har bekräftat att en viss händelse 

Finansiell information

4. Nettoomsättningens fördelning

KSEK  2020 Okt–Dec 2019 Okt–Dec 2020 Jan–Dec 2019 Jan–Dec

Licensintäkter 

–Up front och milstolpar - 1 806 - 1 806

–Royalty från produktförsäljning - - - -

Försäljning av varor 3 494 882 9 337 4 905

Summa 3 494 2 688 9 337 6 711

5. Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader

KSEK  2020 Okt–Dec 2019 Okt–Dec 2020 Jan–Dec 2019 Jan–Dec

Personalkostnader 7 347 3 880 23 706 12 864

Konsultkostnader 3 841 3 109 11 510 10 005

Övriga kostnader (inkl avskr. på anläggningstillgångar) 1 037 1 180 4 116 4 310

Summa 12 225 8 169 39 332 27 179

6. Transaktioner med närstående
Under perioden har en styrelseledamot fakturerat 1 203 KSEK (879) på marknadsmässiga villkor, för utförda konsulttjänster kopplade till 
bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna är i huvudsak utförda av Sorin Brull.
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7. Resultat per aktie

 2020 Okt–Dec 2019 Okt–Dec 2020 Jan–Dec 2019 Jan–Dec

SEK

Resultat per aktie före utspädning -0,26 -0,18 -0,84 -0,65

Resultat per aktie efter utspädning -0,26 -0,17 -0,84 -0,65

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används 
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat
Periodens 

resultat

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, KSEK -15 570 -9 230 -47 444 -32 718

Antal

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie 
före utspädning 58 743 123 52 448 290 56 199 776 50 098 102

Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning 189 190 357 518 153 719 61 907

Optioner

Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som 
använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter utspäd-
ning 58 932 313 52 805 808 56 353 496 50 160 009

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

8. Finansiella nyckeltal

Definitioner av nyckeltal

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med vägt 
genomsnittligt  
antal aktier under perioden

Soliditet Eget kapital dividerat med summa tillgångar

Bruttomarginal före 
avskrivningar

Bruttoresultat exklusive avskrivningar 
på immateriella tillgångar dividerat med 
nettoomsättning
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9.  Effekter vid övergången till International Financial 
Reporting Standards (IFRS)

Bokslutskommunikén 2020 är Senzime AB:s (Senzimes) andra 
finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. De 
redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när kon-
cernredovisningen för Senzime har upprättats per 31 december 
2020 och för den jämförande information som presenteras per 
31 december 2019, 31 december 2018 samt vid upprättande av 
rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångs-
balansräkningen) per 1 januari 2018 (koncernens tidpunkt för 
övergång till IFRS).

Koncernen har valt att i balansräkningen i denna bok-
slutskommuniké presentera räkenskapsperioder som slutar 
den 31 december 2020 och den 31 december 2019 samt 
resultaträkningar för räkenskapsperioden räkenskapsåret 2020 
och 2019 samt fjärde kvartalet respektive år. Balansräkning för 
ingångsbalansen december 2018 och räkenskapsåret som slutar 
den 31 december 2018 presenteras istället i denna not. 

När ingångsbalansräkningen per 1 januari 2018 samt 
balansräkningarna per 31 december 2018 samt 31 december 
2019 upprättades i enlighet med IFRS, justerades belopp som 
i tidigare årsredovisningar och delårsrapporter rapporterats i 
enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). En förklaring till hur övergången från tidigare till-
lämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens 
resultat och ställning visas i de tabeller som följer nedan och i 
referenserna som hör till dessa.

Val som gjorts i samband med upprättande av ingångsbalansen 
för redovisning enligt IFRS 
Första gången IFRS tillämpas i en koncernredovisning ska redo-
visning ske i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. 
Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som 
trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv 
verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger 
företagen en viss valmöjlighet.

Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig 
retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som koncernen valt 
att tillämpa vid upprättande av ingångsbalansen: 

Leasingavtal
Koncernen har valt undantaget att tillämpa IFRS 16 från 
övergångstidpunkten (1 januari 2018) och framåtriktat (IFRS 1, 
D9B). Det valda undantaget innebär att leasingskulden värderas 
till nuvärdet av återstående leasingavgifter diskonterade med 
leasetagarens marginella låneränta. Nyttjanderätten värderas till 
ett belopp som motsvarar leasingskulden. Vidare har koncernen 
gjort följande val utifrån IFRS 1 D9D vid övergångstidpunkten: 

• Leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt 
värde redovisas inte i nyttjanderättstillgången eller leasingskul-
den.

• Använt uppskattningar gjorda i efterhand vid fastställandet 
av leasingperioden då avtalet innehåller möjligheter att förlänga 
eller säga upp leasingavtalet.

Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser 
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovi-
sade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten till 
IFRS. Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumule-
rade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna av 
ändrade valutakurser, från den tidpunkt då ett dotterföretag eller 
intresseföretag bildades eller förvärvades. Senzime har valt att 
nollställa alla ackumulerade omräkningsdifferenser i omräknings-
reserven och omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid 
tidpunkten för övergången till IFRS per den 1 januari 2018. Vidare 
har Senzime även valt att tillämpa undantaget enligt IFRS 1 C2, 
att välja att inte tillämpa IAS 21 retroaktivt på justeringar av verk-
ligt värde och goodwill som härrör från rörelseförvärv gjorda före 
övergången till IFRS. Justeringar av verkligt värde och goodwill 
redovisas istället i det förvärvande bolagets funktionella valuta. 

Undantag för rörelseförvärv
Standarden IFRS 1, som reglerar hur en övergång till IFRS ska 
göras, erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i standarden 
IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen framåtriktat från tidpunkten för 
övergång till IFRS eller från en specifik tidpunkt före övergångs-
tidpunkten. Detta ger lättnader från en fullständig retroaktiv 
tillämpning som skulle kräva omräkning av alla rörelseförvärv före 
övergångstidpunkten. Koncernen har valt att tillämpa IFRS 3 
framåtriktat för rörelseförvärv som äger rum efter tidpunkten för 
övergången till IFRS. Rörelseförvärv som skedde före övergångs-
tidpunkten har således inte räknats om.

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan 
eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidiga-
re tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital och summa 
totalresultat enligt IFRS. Koncernens övergång till redovisning 
enligt IFRS har inte haft någon påverkan på de totala kassaflö-
dena från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten 
eller finansieringsverksamheten. Däremot har en omklassifice-
ring av kassaflöde skett mellan finansieringsverksamheten och 
kassaflödet från den löpande verksamheten då amortering av 
leasingskulden redovisas inom finansieringsverksamheten efter 
övergång till IFRS. Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
redovisades det totala kassaflödet från leasingavtal i rörelsen. 
Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare till-
lämpade redovisningsprinciper och IFRS för respektive period för 
eget kapital och summa totalresultat.
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 jan–dec 2018  jan–dec 2019

Belopp i KSEK Noter

Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings- 

principer)

Total effekt 
av övergång 

till IFRS
Enligt  
IFRS Noter

Resultaträkning 
(enligt tidigare  
redovisnings- 

principer)

Total 
effekt av 
övergång 

till IFRS
Enligt  
IFRS

Nettoomsättning  3 214 - 3 214  6 711 - 6 711

Kostnad för sålda varor a,b,c,d) -8 441 1 693 -6 748 a,b,c,d) -15 251 1 601 -13 650

Bruttoresultat  -5 227 1 693 -3 534  -8 540 1 601 -6 939

Försäljnings- och administrationskost-
nader c) -21 646 527 -21 119 c) -27 781 602 -27 179

Övriga rörelseintäkter  372 - 372  556 - 556

Övriga rörelsekostnader  -260 - -260  -667 - -667

Rörelseresultat  -26 761 2 220 -24 541  -36 432 2 203 -34 229

        

Finansiella poster – netto c) -2 -48 -50 c) -3 -34 -37

Resultat före skatt  -26 763 2 172 -24 591  -36 435 2 169 -34 266

Inkomstskatt e) 1 142 -626 516 e) 2 758 -1 210 1 548

Årets resultat  -25 621 1 546 -24 075  -33 677 959 -32 718

Övrigt totalresultat för perioden,  
netto efter skatt b, g, h)  743 743 b, g, h)  1 206 1 206

Summa totalresultat för året  -25 621 2 288 -23 333  -33 677 2 165 -31 512

 okt–dec 2019

Belopp i KSEK Noter

Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings- 

principer)

Total effekt 
av övergång 

till IFRS
Enligt  
IFRS

Nettoomsättning  2 688 - 2 688

Kostnad för sålda varor a,b,c,d) -3 578 -221 -3 799

Bruttoresultat  -890 -221 -1 111

Försäljnings- och administrationskostnader c) -8 320 151 -8 169

Övriga rörelseintäkter  -13 - -13

Övriga rörelsekostnader  -316 - -316

Rörelseresultat  -9 539 -70 -9 609

    

Finansiella poster – netto c) -1 -6 -7

Resultat före skatt  -9 540 -76 -9 616

Inkomstskatt e) 689 -303 386

Årets resultat  -8 851 -379 -9 230

Övrigt totalresultat för perioden,  
netto efter skatt b, g,h)  - 494 494

Summa totalresultat för året  -8 851 115 -8 736

Finansiell information
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01-jan-18 31-dec-18

Belopp i KSEK Noter

Enligt tidigare 
redovisnings- 

principer

Total effekt 
av övergång 

till IFRS Enligt IFRS Noter

Enligt tidigare 
redovisnings-

principer

Total effekt 
av övergång 

till IFRS Enligt IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter b) 152 995 -62 099 90 896 b) 157 909 -60 266 97 643

Patent och liknande rättigheter  833 - 833  848 - 848

Goodwill  771 - 771 a) 441 330 771

Summa immateriella tillgångar b) 154 599 -62 099 92 500  159 198 -59 936 99 262

        

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier, verktyg och installationer  238 - 238  179 - 179

Summa materiella  
anläggningstillgångar  238 - 238  179 - 179

Nyttjanderättstillgångar c) 0 1 405 1 405 c) 0 909 909

    

Summa anläggningstillgångar 154 837 -60 694 94 143  159 377 -59 028 100 349

Omsättningstillgångar

Varulager  1 063 - 1 063  961 - 961

Kundfordringar, övriga fordringar och för-
utbetalda kostander och upplupna intäkter c) 1 394 -132 1 262 c) 4 153 -135 4 018

Likvida medel h) 8 738 - 8 738 h) 32 666 - 32 666

Summa omsättningstillgångar  11 195 -132 11 063  37 780 -135 37 645

SUMMA TILLGÅNGAR  166 032 -60 826 105 206  197 157 -59 162 137 995
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31-dec-19

Belopp i KSEK Noter

Enligt tidigare 
redovisnings- 

principer

Total effekt 
av övergång 

till IFRS Enligt IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter b) 149 760 -57 701 92 059

Patent och liknande rättigheter  704 - 704

Goodwill a) 110 660 770

Summa immateriella tillgångar  150 574 -57 041 93 533

    

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer  120 - 120

Summa materiella  
anläggningstillgångar  120 - 120

Nyttjanderättstillgångar c) - 542 542

Summa anläggningstillgångar 150 694 -56 499 94 195

Omsättningstillgångar

Varulager  2 437 - 2 437

Kundfordringar, övriga fordringar och för-
utbetalda kostander och upplupna intäkter c) 3 732 -154 3 578

Likvida medel h) 30 898 - 30 898

Summa omsättningstillgångar  37 067 -154 36 913

SUMMA TILLGÅNGAR  187 761 -56 654 131 107
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01-jan-18 31-dec-18

 Belopp i KSEK Noter

Enligt tidigare 
redovisnings- 

principer

Total effekt 
av övergång 

till IFRS Enligt IFRS Noter

Enligt tidigare  
redovisnings- 

principer

Total 
effekt av 
övergång 

till IFRS Enligt IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital  5 086 - 5 086  6 135 - 6 135

Övrigt tillskjutet kapital f) 151 129 500 151 629  201 179 - 201 179

Reserver  - - - g,b) - 743 743

Balanserat resultat (inklusive årets resultat) b,e) -15 756 -56 943 -72 699 a,b,c,e) -39 906 -56 167 -96 073

Eget kapital hänförligt till moder-
företagets aktieägare  140 459 -56 443 84 016  167 408 -55 424 111 984

Långfristiga skulder

Leasingskuld c) - 791 791 c) - 273 273

Uppskjuten Skatteskuld e) 20 623 -5 156 15 467 e) 19 481 -4 529 14 952

Summa långfristiga skulder  20 623 -4 365 16 258  19 481 -4 256 15 225

Kortfristiga skulder

Leasingskuld c) - 482 482 c) - 517 517

Leverantörsskulder, övriga kortfristiga skul-
der samt upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter f,h) 4 950 -500 4 450  10 268 - 10 268

Summa kortfristiga skulder  4 950 -18 4 932  10 268 517 10 785

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 166 032 -60 826 105 206  197 157 -59 162 137 995
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31-dec-19

 Belopp i KSEK Noter

Enligt tidigare 
redovisnings- 

principer

Total effekt 
av övergång 

till IFRS Enligt IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital  6 556 - 6 556

Övrigt tillskjutet kapital h) 232 575 -2 684 229 891

Reserver g,b) - 1 949 1 949

Balanserat resultat (inklusive årets resultat) a,b,c,e) -75 438 -52 988 -128 426

Eget kapital hänförligt till moder-
företagets aktieägare  163 693 -53 723 109 970

Långfristiga skulder

Leasingskuld c) - 52 52

Uppskjuten Skatteskuld e) 16 724 -3 319 13 405

Summa långfristiga skulder  16 724 -3 267 13 457

Kortfristiga skulder

Leasingskuld c) - 336 336

Leverantörsskulder, övriga kortfristiga skul-
der samt upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter  7 344 - 7 344

Summa kortfristiga skulder  7 344 336 7 680

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  187 761 -56 654 131 107
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a) Återläggning av avskrivningar på goodwill
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper skrevs goodwill av 
över den period den beräknades ge ekonomiska fördelar. Enligt 
IFRS skrivs inte goodwill av utan istället genomförs årliga ned-
skrivningstest. I och med att goodwill inte skrivs av enligt IFRS 
återläggs de avskrivningar på goodwill som gjorts enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper fr o m 1 januari 2018. Återlägg-

ning av avskrivningar på goodwill som gjorts under en period på-
verkar den periodens resultat och tillika summa totalresultat och 
har återlagts i posten ”kostnad sålda varor” i resultaträkningen. I 
nedan tabell framgår summa justeringar i det egna kapitalet och 
balansräkningen av den goodwill som redovisats enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper och IFRS per den 31 december 
2018 och 31 december 2019.

Belopp i KSEK
Per den 31  

december 2018
Per den 31  

december 2019

Goodwill enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 440 110

Återläggning av avskrivningar på goodwill 330 660

Goodwill enligt IFRS 770 770

Belopp i KSEK 01-jan-18 31-dec-18 31-dec-19

Balanserade utvecklingsutgifter 152 995 157 909 149 760

Kostnadsföring balanserade utvecklingsutgifter CliniSenz® -35 517 -35 517 -35 517

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

Återläggning avskrivningar på avyttrad balans TetraGraph® - 1 859 3 682

Justering omräkningsdifferens TetraGraph® - -26 716

Balanserade utvecklingsutgifter IFRS 90 896 97 643 92 059

b) Balanserade utvecklingsutgifter 
CliniSenz®

Vid övergången till IFRS har Senzime analyserat när kriterierna i 
IAS 38. p 57 för aktivering av utvecklingskostnader är uppfyllda. 
Analysen visar att Senzime bedömer att utvecklingskostnader 
relaterade till CliniSenz® uppfyller samtliga kriterier i IAS 38. p 
57 från och med den 1 januari 2018. Senzime aktiverar således 
utvecklingskostnader relaterade till CliniSenz® som har uppkom-
mit från och med detta datum. Utvecklingskostnader aktiverade 
före 1 januari 2018 uppgående till 35 517 KSEK enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper återförs, vilket leder till att imma-
teriella tillgångar minskar och balanserat resultat minskar (ökning 
av förlusten) vid övergången till IFRS.

TetraGraph®

Senzime tecknade den 2 december 2016 ett avtal med Fukuda 
Denshi avseende licensrättigheterna för TetraGraph® för den 

japanska marknaden. Från detta datum fick Fukuda kontroll över 
licensen för IP för TetraGraph®. Eftersom Senzime inte längre kan 
använda denna immateriella tillgång under resten av dess livstid 
på den japanska marknaden, betraktas den del av den imma-
teriella tillgången som motsvarar den japanska marknaden som 
avyttrad. Från tidpunkten för avyttring 2 december 2016 skulle 
därför en del av den immateriella tillgången ha bokats bort från 
balansräkningen och en reavinst / förlust redovisats i resulta-
träkningen (ersättning från Fukuda minus avyttrad immateriell 
tillgång). Vid övergångstidpunkten till IFRS, 1 januari 2018, redu-
ceras därmed den del av de balanserade utvecklingsutgifterna 
avseende TetraGraph® som avyttrats vilket leder till en minskning 
av immateriella tillgångar och en minskning (ökning av förlusten) 
i eget kapital. I efterföljande perioder när tillgången börjar skrivas 
av innebär denna justering lägre avskrivningar. 

I nedan tabell visas den totala effekten på posten balanse-
rade utgifter för utveckling vid övergången samt i efterföljande 
perioder: 
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c) Leasingavtal
Koncernen som leasetagare 
Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisar koncernen en 
nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen för 
leasingavtal som enligt tidigare tillämpade principer klassificerats 
som operationella leasingavtal och som inte avser tillgångar av 
lågt värde eller korttidsavtal. Vid tidpunkt för övergång till IFRS 
redovisas en leasingskuld värderad till nuvärdet av de åter-
stående leasingbetalningarna, uppgående till 1 273 KSEK, 31 
december 2018 791 KSEK och 31 december 2019 289 KSEK. 
Nyttjanderättstillgångar värderas vid övergångstidpunkten till 
ett belopp som motsvarar värdet på leasingskulden justerat för 
förutbetalda leasingavgifter. Nyttjanderättstillgångarna uppgick 
vid övergångstidpunkten till 1 405 KSEK, 31 december 2018 
909 KSEK och 31 december 2019 542 KSEK. 

I rapport över totalresultat skrivs nyttjanderättstillgångar 
av linjärt över leasingavtalets längd och en ränta beräknas på 
leasingskulden med en fast räntesats för den under respektive 
period redovisade skulden.

I rapport över totalresultat redovisas avskrivningar på tillgång-
ar med nyttjanderätt i funktionen kostnad såld vara samt en 
räntekostnad bland finansiella kostnader, istället för leasingavgif-
ter som tidigare redovisades bland försäljnings- och administra-
tionskostnader. Avskrivningar på nyttjanderätter uppgick till 552 
KSEK för räkenskapsåret 2019 (2018: 496 KSEK, okt-dec 2019: 
139 KSEK) och räntekostnader om 34 KSEK (2018: 48 KSEK, 
okt-dec 2019: 6 KSEK). Den vägda genomsnittliga marginella 
låneräntan som använts vid första tillämpningsdagen (1 januari 
2018) uppgick till 4,45%.

d) Beskrivning av effekter i resultaträkningen kopplad 
till punkt a-c
Under not a), b) och c) ovan framkom att en del av balansen för 
balanserade utvecklingsutgifter kostnadsförts vid övergången, 
återläggning av goodwillavskrivningar skett samt att tillkom-
mande anläggningstillgångar i form av nyttjanderättstillgångar 
tillkommit i koncernens balansräkning. 

Återläggning av avskrivningar på goodwill som redovisats 
enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper samt återläggning 
av avskrivningar på den avyttrade balansen för TetraGraph samt 
tillkommande avskrivningar på nyttjanderätter har fått följande 
effekt på raden ”kostnad såld vara” i koncernenens rapport över 
totalresultat för räkenskapsperioderna 2018, okt-dec 2019 och 
2019. 

Justeringar redovisade på raden ”kostnad såld vara” i koncernens  
rapport över totalresultat (KSEK) Helår 2018 Okt-Dec 2019 Helår 2019

Återläggning av avskrivning på goodwill 330 82 330

Återläggning avskrivningar på avyttrad balans TetraGraph® 1 859 -164 1 823

Tillkommande avskrivningar på nyttjanderätt -496 -139 -552

Summa justering redovisad på raden ”kostnad såld vara” i 
koncernens rapport över totalresultat 1 693 -221 1 601
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e) Uppskjuten skatt
En stor del av balansen avseende aktiverade utgifter för ut-

veckling hänförliga till TetraGraph® har tillkommit via ett rörelse-
förvärv där balansen värderas till verkligt värde. I samband med 
rörelseförvärvet uppstod en temporär skillnad mellan skattemäs-
sigt och koncernmässigt värde på denna immateriella tillgång. 

I samband med den justering kopplad till TetraGraph® som 
beskrivs i b) ovan löses uppskjuten skatt kopplad till avyttrad 
balans upp. I nedan tabell illustreras justeringar av uppskjuten 
skatt i ingångsbalansen och i presenterade resultaträkningar.  

Uppskjuten skatteskuld (KSEK) Per den 1 januari 2018

Uppskjuten skatteskuld enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 20 623

Upplösning av uppskjuten skatt p g a avyttring av övervärde för TetraGraph® -5 156

Summa uppskjuten skatteskuld enligt IFRS 15 467    

Uppskjutna skatteskulder förändras i takt med att den underlig-
gande posten till vilken skatten hör förändras. Specifikation över 
justeringar redovisade på raden ”Inkomstskatt” i koncernens rad-

port över totalresultat för räkenskapsperioderna 2018, okt-dec 
2019 samt helår 2019 är hänförliga till följande IFRS-justeringar.

Justeringar redovisade på raden ”Inkomstskatt” i koncernens rapport 
över totalresultat
Belopp i KSEK Helår 2018 Okt-Dec 2019 Helår 2019

Uppskjuten skatt på återläggning avskrivningar på avyttrad balans 

för TetraGraph® -629 -303 -1 210

Summa justeringar redovisade på raden ”Inkomstskatt” 
redovisad i koncernens rapport över totalresultat -629 -303 -1 210

f) Tilläggsköpeskilling
Den tilläggsköpeskilling hänförlig till förvärvet av 
MD Biomedical AB som enligt tidigare tillämpade redovis-
ningsprinciper redovisats som en avsättning per 1 januari 
2018 ska i sin helhet falla ut i aktier. Enligt IFRS 3 (p. 58 a) ska 
tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde och redovisas 
som eget kapital. Vid övergången till IFRS justeras därför posten 
för att i sin helhet redovisas som eget kapital. 

g) Periodens omräkningsdifferenser 
Omräkningsdifferenser redovisas enligt IFRS i övrigt totalresultat 
och balanseras i posten ”Reserver” inom eget kapital. I efter-
följande perioder redovisas omräkningsdifferenser avseende 
omräkning av utländska dotterföretag i ”Övrigt totalresultat”, 
och balanseras i ”Reserver” i eget kapital. Belopp som förs om 
i rapporterna över totalresultat och omklassificeras från posten 
”balanserad vinst” till posten ”reserver” i balansräkningen avser 
belopp som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
redovisats direkt mot balanserade vinstmedel samt en justering 
av omräkningsdifferenser p g a IFRS justeringar av immateriella 
tillgångar avseende avyttrad balans för TetraGraph®. Under 2019 
redovisades ackumulerade omräkningsdifferenser inom övrigt 
tillskjutet kapital varför en omklassificering under detta år istället 
gjorts mellan posterna ”övrigt tillskjutet kapital” och ”reserver”. 

h)   Omklassificeringar och omrubriceringar i balansräk-
ningen och rapport över totalresultat

Balansräkningen
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av 
följande poster i balansräkningen; ”Kassa bank” benämns 
”Likvida medel”. 

Avsättningar ska enligt IFRS inte redovisas under egen rubrik 
benämnd ”Avsättningar”, utan redovisas under någon av rubri-
kerna ”Långfristiga skulder” eller ”Kortfristiga skulder” beroende 
på avsättningens karaktär. Uppskjutna skatteskulder har därmed 
omklassificerats till ”Långfristiga skulder”.

Eget kapital
En omklassificering hänförlig till personaloptioner har skett mellan 
övrigt tillskjutet kapital och balanserade vinstmedel. Detta för att 
vara konsekvent med hur denna post har redovisats inom eget 
kapital tidigare år.

Rapport över totalresultat
Jämfört med tidigare redovisningsprinciper tillkommer i anslut-
ning till Resultaträkningen poster som ska redovisas i s.k. Övrigt 
totalresultat.  Dessa två delar redovisas av Senzime som en 
rapport vilken benämns ”Rapport över totalresultat”.
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10. Effekter vid moderföretagets övergång till RFR 2 
Redovisning för juridiska personer

Detta är Senzime AB:s (moderföretagets) andra redovisning 
som upprättas i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer och Årsredovisningslagen. 

Bokslutskommunikén för  2020 är Senzimes AB:s andra 
finansiella rapport som upprättas i enlighet med RFR 2 Redo-
visning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som 
återfinns i not 2 har tillämpats när redovisningen för Senzime har 
upprättats per den 31 december 2020 och för den jämförande 
information som presenteras per den 31 december 2019, den 
31 december 2018 samt vid upprättande av rapporten över 
periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) 
per den 1 januari 2018 (moderbolagets tidpunkt för övergång till 
RFR 2). 

När ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2018, samt 
balansräkningarna per den 31 december 2018 och per den 31 
december 2019, upprättades i enlighet med RFR 2, justerades 
belopp som i tidigare årsredovisningar och delårsrapporter 
rapporterats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). En förklaring till hur övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har påverkat 
moderföretagets resultat och ställning visas i de tabeller som 
följer nedan och i noterna som hör till dessa.

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt 
RFR 2 
Övergången till RFR 2 redovisas i enlighet med IFRS 1 Första 
gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga 
IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts 
av EU per den 31 december 2020 med de undantag som 
beskrivs i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, ska 
tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock 
övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet.

Senzime AB har inte tillämpat några undantag vid övergång 
till RFR 2.

Avstämning mellan tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper (K3) och RFR 2
Senzime AB ska vid en förstagångstillämpning av RFR 2 presen-
tera en avstämning mellan eget kapital och summa totalresultat 
som redovisats enligt de tidigare tillämpade redovisningsprinci-
perna, och eget kapital och summa totalresultat enligt RFR 2. 
Moderföretagets övergång till redovisning enligt RFR 2 har inte 
haft någon påverkan på de totala kassaflödena från den löpande 
verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverk-
samheten. Moderföretagets övergång till redovisning enligt RFR 
2 har inte heller haft någon påverkan på resultaträkningen eller 
summa totalresultat för någon period varför ingen avstämning 
mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och RFR 2 visas. 
Nedanstående tabell visar avstämningen mellan de tidigare 
tillämpade redovisningsprinciperna i K3 och RFR 2 för respektive 
period för eget kapital. 

Avstämning av eget kapital mellan nuvarande tillämpade 
redovisningsprinciper och RFR 2 Not  2019-12-31  2018-12-31  2018-01-01 

Summa bundet eget kapital enligt nuvarande tillämpade redo-
visningsprinciper 36 737 33 606 23 827 

Återföring fond för utveckling hänförlig till CliniSenz® a) -7 795 -7 795 -7 795 

Summa bundet eget kapital RFR 2 28 942 25 811 16 032 

Summa fritt eget kapital enligt nuvarande tillämpade redovis-
ningsprinciper  59 613 58 187 51 058 

Återföring fond för utveckling hänförlig till CliniSenz® a) 7 795 7 795 7 795 

Återföring balanserade utvecklingsutgifter CliniSenz® a) -35 517 -35 517 -35 517 

Omklassificering tilläggsköpeskilling b) -   -   500 

Summa fritt eget kapital enligt RFR 2  31 891 30 465 23 836 
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Upplysningar om effekter av övergången till RFR 2
a) Balanserade utvecklingsutgifter CliniSenz®

Moderföretaget har valt att tillämpa redovisningsprincipen att ak-
tivera utgifter för utveckling som uppfyller samtliga kriterier i IAS 
38 p. 57. Vid övergången till RFR 2 har Senzime analyserat när 
kriterierna i IAS 38. p 57 för aktivering av utvecklingskostnader är 
uppfyllda. Analysen visar att Senzime bedömer att utvecklings-
kostnader relaterade till CliniSenz® uppfyller samtliga kriterier i 
IAS 38. p 57 från och med den 1 januari 2018. Senzime aktiverar 
således utvecklingskostnader relaterade till CliniSenz® som har 
uppkommit från och med detta datum. Utvecklingskostnader 
aktiverade före 1 januari 2018 uppgående till 35 517 KSEK enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper återförs, vilket leder till 
att immateriella tillgångar minskar och balanserat resultat minskar 
(ökning av förlusten) vid övergången till RFR 2. Samma omföring 
görs i alla efterföljande perioder. 

Vidare återförs aktiverade utgifter för utveckling hänförliga till 

CliniSenz® som enligt nuvarande tillämpade redovisningsprinciper 
omförts från fritt eget kapital till fond för utvecklingsutgifter inom 
bundet eget kapital, dessa uppgår till 7 795 KSEK per 1 januari 
2018 och samma omföring görs i alla efterföljande perioder.

b) Tilläggsköpeskilling
Den tilläggsköpeskilling hänförlig till förvärvet av 
MD Biomedical AB som enligt tidigare tillämpade redovisnings-
principer redovisats som en avsättning per 1 januari 2018 ska i 
sin helhet falla ut i aktier. Enligt RFR 2 ska tilläggsköpeskillingar 
som bedöms som sannolika för utfall redovisas som en del av 
anskaffningsvärdet av förvärvet. Eftersom tilläggsköpeskilling-
en ska falla ut i aktier har dock detta finansiella instrument (det 
kontraktuella åtagandet att betala mer för förvärvet med aktier) 
klassificerats som eget kapital med tillämpning av IAS 32 inom 
RFR 2. Vid övergången till RFR 2 justeras därför posten för att i 
sin helhet redovisas som eget kapital. 

 


