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SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med 
genetiska tester i provrör för att bedöma om de 
kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är 
allergiframkallande. Det kan till exempel handla om 
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bo-
lagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga 
på marknaden och ger mer information än traditio-
nella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi 
i Sverige och USA, och genom partners i flera andra 
länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera 
geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners 
och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt hu-
vudkontor i Lund och dotterbolag i Davis, CA, USA. 

Viktiga händelser under 2016
  Bolaget har säkerställt immaterialrättigheter i 
form av patentansökningar samt genomfört arbete 
för regulatorisk validering av GARDskin. OECD WNT:s 
arbetsgrupp (The Working Group of the National 
Coordinators of the Test Guidelines Programme) 
beslutade i slutet av april 2016 att inkludera GARD i 
arbetsplanen för OECD:s Test Guideline Programme 
(TGP) med TGP numret 4.106.

  Bolaget fick i slutet av 2016 beviljat ett EU-anslag 
inom Horizon2020 på 2,4 miljoner euro för produkten 
GARDair, för luftvägsallergi. 
  Ett dotterbolag, SenzaGen Inc, startades 
i Kalifornien.

  Bolaget genomförde  under året det optionspro-
gram för vilket ett mandat beviljats på ordinarie 
stämma 2015. Detta tillförde bolaget 49 250 teck-
ningsoptioner. 
  Bolagets ordinarie stämma i juni 2016 beslutade 
att bemyndiga styrelsen att genomföra ett options-
program om max 50 000 teckningsoptioner före nästa 
ordinarie stämma.

  Bolaget tecknade distributionsavtal med aktörer i
Europa, USA och Asien. 

Året i korthet

Nettoomsättning 498 1 748 1 624

Årets resultat -8 942 -2 857 262

Genomsnittligt antal         
anställda, st 8 3 1

Eget kapital 32 711 41 607 1 912

Soliditet, % 94 92 43

KSEK 2016 2015 2014

SenzaGen har utvecklat en världsledande plattform 
som erbjuder genomiska in vitro-tester för utvärdering 
av risken för hud- och luftvägsallergier. 
Läs mer på sidan 6.

Ekonomisk översikt

ÅRET I KORTHET
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Lund i april 2017, Anki Malmborg Hager, VD

SenzaGen mot global marknad
Allergier orsakar allt större problem och kostnader för sam-
hället. Stora resurser läggs på att identifiera allergifram-
kallande substanser, för att undvika att dessa används i till 
exempel matvaror, läkemedel, kosmetika, målarfärger och 
bekämpningsmedel. Samtidigt ställer både myndigheter 
och producenter nya krav på de metoder som används för 
att utvärdera de ämnen som i värsta fall kan framkalla vård-
krävande besvär. Detta skapar unika tillväxtmöjligheter för 
SenzaGen.

VD HAR ORDET

Marknadsutvecklingen för allergitester 
spelar oss i händerna
Det framstår som allt mer oacceptabelt att använda 
försöksdjur i utvärderingen av substanser som kan 
framkalla hudallergi. I EU infördes ett förbud redan 
2013 och i USA revideras nu regelverket för att på-
skynda utvecklingen av alternativa testmetoder. Och 
senast i maj 2018 måste alla kemikalier som används 
i EU dokumenteras och registreras enligt den euro-
peiska kemikalieförordningen REACH. Myndigheterna 
kommer inte bara kräva att tillverkarna kan visa om 
en substans är allergiframkallande eller inte – man 
vill också ha data som visar i vilken grad den påver-
kar kroppens immunsystem. Den informationen kan 
inget av dagens djurfria tester erbjuda och dessa har 
dessutom generellt sett en låg träffsäkerhet. Behovet 
av nya, tillförlitliga och kostnadseffektiva testmetoder 
är därför stort, vilket skapar unika tillväxtmöjligheter  
för oss.   

GARD-testerna möter de nya behoven
SenzaGen har under 2016 vidareutvecklat sin pro-
duktportfölj för att möta den nya tidens krav. 
GARDskin är vetenskapligt validerat och används 
redan för att utvärdera kosmetika och antalet kun-
der ökar i snabb takt, men användningsområdena 
är betydligt större än så. Läkemedelsindustrin har 
ett stort behov av att tidigt i utvecklingsprocessen 
snabbt kunna testa substanser redan i små kvantite-
ter, för att inte spendera onödiga resurser på mole-
kyler som riskerar att framkalla allergiska besvär.           

I november erhöll SenzaGen ett EU-stöd på 24 mkr 
för den fortsatta utvecklingen av GARDair – det första 
testet i sitt slag som kan avslöja risken att nya sub-
stanser orsakar luftvägsbesvär. GARDair har redan 
börjat användas i pilotförsök. 
 I början av 2017 prelanserade vi GARDpotency – 
den första och enda djurfria analysmetoden som kan 
ge värdefull information om den allergiframkallande 
styrkan för en kemisk substans. Under 2018 förvän-
tas de internationella regulatoriska myndigheterna 
OECD och ECVAM ta beslut om att rekommendera 
användningen av GARDskin.

Intresset från omvärlden ökar inför 
planerad notering
Under 2016 fick vi tillfälle att presentera våra fram-
steg för ICCVAM – en amerikansk organisation som 
främjar testmetoder vilka ersätter djurförsök. Senza-
Gen röstades fram som vinnare i Dagens Industris 
Gasell-språnget och vi kvalificerade oss återigen 
till 33-listan, där Ny Teknik och Affärsvärlden utser 
Sveriges mest intressanta unga teknikbolag. Att våra 
framsteg uppmärksammas är naturligtvis viktigt 
inför vår planerade notering på Nasdaq First North, 
vilken beräknas ske under tredje kvartalet 2017. Vi 
ser fram emot att som publikt bolag kunna öka tak-
ten i den globala kommersialiseringen och konstate-
rar att vi under det gångna året tagit betydande steg 
på vägen mot vårt mål – att etablera GARD som den 
nya industristandarden för djurfri allergitestning.

VD HAR ORDET
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SenzaGen kommer de närmaste åren expandera geografiskt, knyta till 
sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester avsedda för 
läkemedels-, kosmetika-, livsmedels- och råvaruindustrin. Målet är att 
skapa värde för våra kunder och ägare genom att etablera GARD som 
den nya industristandarden för djurfri allergitestning.

Validering av GARDskin
SenzaGens första produkt – GARDskin – är ett test 
som gör det möjligt att bedöma om kemiska substan-
ser kan orsaka hudallergier. GARDskin är veten-
skapligt validerat och har inkluderats för validering 
mot OECD:s krav på allergitester. Pilotförsäljning 
pågår redan och under 2018 förväntas ett beslut om 
upptagande av GARDskin i EVCAM:s och OECD:s för-
teckningar över rekommenderade testmetoder. Detta 
bedöms leda till en ökad efterfrågan på testet.   

Lansering av GARDpotency
Den stora utmaningen är att bestämma styrkan i ett 
allergen. SenzaGen har som första bolag utvecklat 
ett djurfritt test, som förutom att bedöma om en 
kemisk substans kan orsaka hudallergi också kan 
kvantifiera den allergiframkallande potentialen för 
substansen. Att göra denna klassificering är ett krav 
som finns hos regulatoriska myndigheter och som 
tidigare bara kunnat utföras på djur. Vi planerar för 
en fullskalig lansering baserat på erfarenheter från 
pågående pilotförsäljning.

Produktutveckling
SenzaGen har kommit långt i utvecklingen av GARDair, 
det första test någonsin som avslöjar om kemiska 
substanser kan orsaka luftvägsallergier. Projektet 
bedrivs med stöd av EU, som bidrar med ett forsk-
ningsanslag om 24 mkr. Pilotförsäljning har initierats 
och ett samarbetsprojekt bedrivs med AstraZeneca 
som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet.

SenzaGen bedriver dessutom utveckling av ytterli-
gare två tester – GARDprotein för bedömning av livs-
medelsproteiners allergiframkallande effekter och

Så bygger vi bolaget

GARDmixtures för utvärdering av kosmetiska kom-
plexa blandningar och krämer.

Notering på Nasdaq First North
SenzaGen planerar en notering på Nasdaq First 
North under tredje kvartalet 2017. Detta bedöms 
öka möjligheterna att finansiera bolagets expansion, 
öka synligheten mot potentiella kunder och stärka 
attraktiviteten som arbetsgivare. 

Global kommersialisering 
De närmaste åren kommer bolaget expandera 
geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners 
och lansera nya, unika tester avsedda för kunder i 
läkemedels-, kosmetika- livsmedels- och råvaru-
industrin. Vårt mål är att GARD ska vara den nya 
industristandarden för djurfri allergitestning. 

FOKUS OCH MILESTONES

FOKUS OCH MILESTONES
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SenzaGen på fem minuter
.SenzaGen har utvecklat en världsledande plattform som erbjuder genomiska 
in vitro-tester för hudsensibilisering och luftvägsallergier och möjligheten att 
mäta potensen (styrkan) av en substans eventuella allergena egenskaper. 
SenzaGens test uppmäter en känslighet/prediktion  på cirka 90 %, vilket är 
betydligt högre än genomsnittet för de tester som dominerar marknaden idag.

Egenutvecklade unika tester
GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) är en serie 
högteknologiska genombaserade tester i provrör som 
kan minska behovet av försöksdjur. GARD baseras på 
en typ av mänskliga celler (dendritceller) som spelar 
en viktig roll i vårt immunförsvar och har identifierats 
som mest relevanta för att bedöma risken för hud-, 
luftvägs- och födoämnesallergier. Genom att mäta 
hur hundratals utvalda gener i dessa celler reagerar 
på det ämne som ska testas, kan man snabbt be-
döma om ämnet är allergiframkallande. En mjuk-
varubaserad, avancerad statistisk modell används 
för analys av biologisk informationen från cellerna. 
GARD-teknologin skyddas av en bred patentportfölj.

Högre tillförlitlighet och mer information
GARD-testerna är mer tillförlitliga än djurförsök och 
visar rätt i nittio procent av fallen. Dessutom kan de 
gradera i vilken utsträckning en substans påverkar 
kroppens immunsystem. Denna kvantitativa infor-
mation krävs för REACH-registrering och är dess-
utom till stor hjälp för de företag som utvecklar nya 
kosmetika, läkemedel och livsmedel. 

Idag krävs en kombination av flera tester för att 
utvärdera en kemisk substans, men GARD gör det 
möjligt att få samma eller ännu mer information med 
ett enda test. Det sparar tid och gör att kostnaden 
kan bli lägre än med dagens testmetoder. 

Produktutvecklingen sker i nära samarbete med en 
världsledande forskargrupp vid Lunds universitet. 

GARD®skin. För in vitro klassificering av 
hudsensibiliserande kemikalier, med hjälp av 
biomarkörsignatur bestående av ~ 200 gener. Testet 
är heltäckande med möjlighet att vara fristående 
som säkerhetstest vid riskbedömning av kemikalier. 
Pilotförsäljning har initierats.

GARD®potency. För in vitro-CLP/GHS-
klassificering av den allergiska potentialen hos 
hudsensibiliserande kemikalier med hjälp av en ny 
biomarkörsignatur bestående av ~ 50 kompletterande 
gener. Testet visar hög noggrannhet och används vid 
riskbedömning av allergiframkallande kemikalier. 
Pilotförsäljning har initierats.

GARD®air. För in vitro-klassificeringen av 
luftvägssensibiliserande kemikalier med hjälp 
av en biomarkörsignatur. Ett nytt test under 
utveckling med stöd från EU och i samarbete med 
flera forskningsinstitut samt med det globala 
läkemedelsföretaget AstraZeneca.

GARD®protein. Ett nytt test under utveckling för 
klassificering av proteiners sensibiliserande förmåga 
med hjälp av befintlig plattform och med stöd från 
flera industripartners och forskningsinstitut. Testet 
förväntas kunna lanseras inom 2-4 år. 

GARD®mixtures. Utveckling av befintliga 
laborativa förberedelserutiner för att möjliggöra 
bedömning av komplexa blandningar närmare 
slutprodukten, såsom krämer och blandningar. 
Testet förväntas kunna lanseras inom de närmaste 
åren. 

SENZAGEN PÅ FEM MINUTER
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På vilket sätt är SenzaGens modeller 
närmare verkligheten? 
Traditionellt sett har vetenskapen huvudsakligen 
använt sig av principen om reduktionism. Forskare 
har studerat en detalj i taget, vilket förenklar och 
eliminerar komplicerande faktorer.

Nu har perspektivet för ett helt forskningsfält föränd-
rats – från reduktionism till holism. Med en systemo-
rienterad metod blir det möjligt att utforma modeller 
för säkerhetstester som är mycket mer tillförlitliga 
och nära verkligheten, som vår modell GARD – 
Genomic Allergen Rapid Detection.

Detta är genomics 
Genom att använda signaler från biomarkörer, kom-
binerar genomteknik det raka enkla i in vitro-testing 
med det biologiskt intrikata av in vivo-modeller. Den-
na teknologi innebär ett stort steg mot ett framtida 
scenario där användningen av försöksdjur blir ett 
undantag för säkerhetstestning.

Många in vitro-tester för sensibilisering på mark-
naden är ganska enkla att utföra, men de är sällan 
tillförlitliga nog för att ge övertygande resultat. 
Genom-baserade modeller å andra sidan, erbjuder 
ett fullvärdigt alternativ till djurförsök.

Vad är en validering?
För att vara godkänd och rekommenderad av de 
internationella regulatoriska myndigheterna, såsom 
OECD, ECHA och EURL-ECVAM genomgår ett test en 
så kallad validering. Valideringen innebär i första 
steget att den vetenskapliga delen av testet utvär-
deras för att se att testet är bra och vetenskapligt 
hållbart. Den andra delen av valideringen innebär att 
ECVAM och OECD utvärderar huruvida testet går att 
sätta upp i andra laboratorier och att det kan köras 
med samma höga prestanda av andra parter, dvs 
överförbarhet och robusthet. Detta för att se om tes-
tet har en kommersiellt gångbar plattform som kan 
komma industrin till gagn. 

Resultatet av valideringen blir en rekommendation 
till industrin att använda det validerade testet inom 
föreslaget område. SenzaGens GARDskin test har 
genomgått den första delen med den vetenskapliga 
valideringen och är i slutfasen av ECVAMs och OECDs 
validering av den sista delen. Resultatet förväntas 
under 2018.

Vad särskiljer SenzaGens tjänster?
SenzaGens test har den högsta dokumenterade 
känsligheten/prediktionen på marknaden för hud- 
sensibilisering och mäter över 200 parametrar, jäm- 
fört med befintliga tester som endast mäter en eller 
ett fåtal. SenzaGen är även ensamma på marknaden 
om att erbjuda ett djurfritt test med förmågan att 
mäta styrkan av ett ämnes potentiellt allergena 
egenskaper. Detta beskrivs av både marknad och 
myndigheter vara en av de viktigaste förmågorna hos 
ett test.

Vad beträffar luftvägsallergier har ingen potentiell 
konkurrent identifierats.

SENZAGEN PÅ FEM MINUTER
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GARD visar marknadens högsta prediktionsförmåga och prestanda bland 
befintliga testmetoder av kemikalier. Hurdå? GARD-metoden härmar immun-
försvaret. Det analyserar kemiska föreningars förmåga att framkalla hudsen-
sibilisering genom att analysera en genomisk signatur av biomarkörer hos 
celler som utsatts för den aktuella kemikalien. 
Dessa biomarkörer representerar olika aktiverade 
mekanismer i de så kallade dendritiska cellerna, 
vars uppgift i immunförsvaret är just att reagera på 
främmande ämnen. Kombinationen av att använda 
mänskliga celler, läsa genernas egna reaktioner och 
kombinera med tränade statistiska modeller är 
anledningen till att GARD uppvisar den högsta 
prediktionsprestandan för närvarande på marknaden.

Immunologisk bakgrund
Kemisk sensibilisering, eller kemisk allergi, är ett 
sjukdomstillstånd inducerat av det mänskliga 
immunsystemet som svar på kemiska allergener, 
eller kemiska sensibiliserare. Kemikalier som är 
vanligen representerade vid kemisk sensibilisering är 
metall-joner, såsom nickel i smycken, parfymer och 
olika kosmetikatillsatser, och olika kemiska fören-
ingar vanliga inom vissa yrkesgrupper såsom tex 
frisörer och målare.

Allergener är vanligtvis små-molekylära kemikalier 
med förmåga att penetrera den mänskliga huden 
och där reagera med kroppsegna proteiner. Dessa 
kemiska proteinkomplex exponeras senare för en 
typ av leukocyter, så kallade dendritiska celler, som i 
sin tur är ansvariga för initieringen av den allergiska 
reaktionen.

Detta är GARD
SENZAGENS TEKNOLOGIPLATTFORM

I stället för försök 
på djur använder 
SenzaGen mänskliga 
celler från immun-
systemet i sina 
testmetoder.

Det ämne som ska 
testas appliceras på 
cellerna som sedan 
reagerar på ämnet på
samma sätt som det 
mänskliga immunför-
svaret reagerar vid en
allergisk reaktion.

Den allergiska reak-
tionen mäts genom 
att cellernas gener 
isoleras i syfte att
undersöka hur de har 
påverkas efter det att 
cellen utsatts för det 
främmande ämnet.

När vävnader hos en levande organism utsätts för ett 
skadligt ämne aktiveras ett antal biologiska processer. 
Insidan i de utsatta cellerna kan jämföras med en stad 
som drabbats av en naturkatastrof -sirener ljuder på ga-
tan, brandmän larmas, utryckningsfordon skyndar längs 
gatorna ...

Väktarna i huden är våra dendritiska celler. När de utsätts 
för ett sensibiliserande ämne kommer de att reagera 
precis som den drabbade staden och sätta igång en av-
ancerad biologisk respons i vilken olika typer av proteiner 
produceras.

Generna analyseras 
sedan med hjälp av 
ett genchip och re-
sulterar i ett mönster 
av biomarkörer.

Biomarkörernas 
mönster analyseras  
och ger information 
om huruvida substan-
sen är allergiframkal-
lande eller inte.

Ett test i fem steg
32 4 51

Epidermis

Dermis

Blodkärl

SENZAGENS TEKNOLOGIPLATTFORM
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Marknader
  SenzaGens initiala marknader är inom kosmeti- 
ka- och kemikalieindustrin. Inom kosmetikaindustrin 
finns redan ett tvingande förbud mot djurförsök i 
många länder och inom kemikalieindustrin förordar 
REACH-förordningen att alla producerade kemikalier 
ska klassas för bl a allergiframkallande förmåga.

  CLP står för Classification, Labeling and Packaging 
och är obligatoriskt för samtliga kemiska ämnen i 
Europa. Sedan 2009 har ca 11 550 substanser klas- 
sificerats som hudsensibiliserande och dessa måste 
nu klassas med avseende på styrka (potens). SenzaGen 
är det enda bolag som kan leverera detta svar med 
djurfria tester till industrin. 
  En stor marknad för SenzaGen är även läkeme-
delsindustrin där användandet av djurfria tester 
förväntas växa de närmaste åren.

  SenzaGen har redan en befintlig försäljning inom 
kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGen 
avser att inta nya försäljningsområden i samband 
med OECD-valideringen.

Kommersialiseringsplan
SenzaGen har sitt referenslaboratorium i Lund, 
där nya tester utvecklas och kundprover analyse-
ras. Bolaget arbetar med distributörer för att nå ut 
globalt. Dessa distributörer agerar som marknads-
förings-och försäljningsbolag åt SenzaGen, och avtal 
finns i dag med företag i Europa, USA och Asien 
(Korea). Avsikten är att expandera dessa till fler 
globala aktörer och nå ut i de länder där djurförsöks-
förbuden har kommit längst.

SenzaGen arbetar också med kontraktslaboratorier 
för att nå ut globalt och öka sin kapacitet. Kontrakts-
laboratorierna arbetar på licens åt SenzaGen med att 
sälja och genomföra GARDtester globalt. Idag finns 
GARD uppsatt i USA och i Tyskland.

Marknad och kommersialisering
BESKRIVNING OCH STRATEGI FÖR

MARKNAD OCH KOMMERSIALISERING



10

SENZAGEN ÅRSREDOVISNING 2016 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, för SenzaGen AB 556821-9207.

Verksamheten
SenzaGen AB grundades 2010 och bolaget arbetar med utveckling 
av in vitro-baserade testsystem för prediktion av allergiframkal-
lande förmåga hos kemikalier och proteiner.

Bolagets testplattform, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), 
baseras på mänskliga celler och analys via s.k. genchip, där första 
produkten är GARDskin, ett hudallergitest. Testsystemet är avsett 
att användas vid riskutvärdering av nya substanser som produce-
ras av kemikalie, livsmedel-, kosmetika-, och läkemedelsindustrin.

SenzaGen har sitt säte i Lund.

Ägarförhållanden
Bolagets ägare var vid årsskiftet Carl Borrebaeck 15,5 %, Malin 
Lindstedt 14,9 %, Erwin Roggen 7,4 %, LUIS 2,3 % och övriga 59,9 %.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Bolaget har under året fokuserat på teknisk validering, både 
internt och genom kommersiella samarbeten. 
 
• Bolaget har säkerställt immaterialrättigheter i form av paten-
tansökningar samt genomfört arbete för regulatorisk validering av 
GARDskin. OECD WNT:s arbetsgrupp (The Working Group of the 
National Coordinators of the Test Guidelines Programme) beslu-
tade i slutet av april 2016 att inkludera GARD i arbetsplanen för 
OECD:s Test Guideline Programme (TGP) med TGP numret 4.106.

• Arbete har inletts för den uppföljande produkten GARDair, 
för respiratorisk allergi. Bolaget fick i slutet av 2016 beviljat ett 
EU-anslag inom Horizon2020 på 2,4 miljoner euro för detta pro-
jekt.
 
• Bolaget har vidare fokuserat på att intensifiera den kommersiel-
la utvecklingen genom att bygga upp en försäljningsorganisation, 
och teckna avtal med distributörer och kontraktslaboratoriet 
globalt. Ett dotterbolag, SenzaGen Inc, startades i Kalifornien.
 
• Bolaget hade vid årets slut nio anställda inklusive VD Ann-Chris-
tin Malmborg Hager.
 
• Bolaget genomförde  under året det optionsprogram för vilket ett 
mandat beviljats på ordinarie stämma 2015. Detta tillförde bolaget 
49 250 teckningsoptioner.
 
• Bolagets ordinarie stämma i juni 2016 beslutade att bemyndiga 
styrelsen att genomföra ett optionsprogram om max 50 000 teck-
ningsoptioner före nästa ordinarie stämma. 

• Bolaget tecknade distributionsavtal med aktörer i Europa, USA
och Asien

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut
SenzaGen har tecknat ett samarbetsavtal med det globala
läkemedelsföretaget AstraZeneca. Samarbetet fokuserar på att
testa och utveckla SenzaGens sensibiliseringstest GARDair, att
skilja mellan allergener och irritanter i luftvägarna. Målet är att
validera ett in vitro toxikologiskt test som skulle kunna tillämpas
vid utveckling av nya behandlingar för sjukdomar i andningsorga-
nen utan irritation i andningsvägarna som en bieffekt.

Bolaget genomförde under maj 2017 det optionsprogram för vilket 
ett mandat beviljats på ordinarie stämma 2016. Detta tillförde 
bolaget 50 000 teckningsoptioner.

Forskning och utveckling
Den övervägande delen av bolagets resurser används för utveck-
ling och kommersialisering av in vitro-baserade tester och därtill 
kopplad patentering.

Förvaltningsberättelse

SEK

Till årsstämmans förfogande står:

balanserad förlust -3 336 982

överkursfond 42 380 782

erhållna aktieägartillskott 120 472

årets förlust –8 725 122

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 30 439 150

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
  

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS VINST

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultaträkning, koncern 
KSEK Not 2016 2015* 2014*

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 2 498 1 748 1 624

Aktiverat arbete för egen räkning 8 2 334 2 035 0

Övriga rörelseintäkter 22 359 1 768

Summa rörelseintäkter 2 854 4 142 3 392

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter -1 673 -2 355 -1 351

Övriga externa kostnader -5 656 -4 401 -1 176

Personalkostnader 5 -6 556 -2 070 -406

Avskrivningar 9,10 -277 -150 -25

Övriga rörelsekostnader -28 -49 0

Rörelseresultat -11 336 -4 883 434

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 0 2

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -54 -94 0

Resultat efter finansiella poster -11 389 -4 977 436

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 -100

Återföring från periodiseringsfond  0 137 0

Resultat före skatt -11 389 -4 840 336

Skatt på årets resultat 7 2 477 1 983 –74

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET -8 942 -2 857 262

Varav hänförligt till aktieägare i moderföretaget -8 899   

Varav hänförligt till minoritetsintressen -43   

FINANSIELLA RAPPORTER

*Dotterbolaget förvärvades 2016. Därmed är beloppen för 2014 och 2015 identiska med moderbolaget.
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SENZAGEN ÅRSREDOVISNING 2016 

Balansräkning, koncern
KSEK Not 2016 2015* 2014*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 4 369 2 035 0 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 9 1 562 983 894

Varumärkesrättigheter  0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 5 931 3 018 894

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 1 173 126 0

Summa materiella anläggninstillgångar 1 173 126 0

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 7 4 430 1 983

Andra långfristiga fordringar 38 49 0

Summa finansiella anläggninsgtillgångar 4 468 2 032 0

Summa anläggningstillgångar 11 572 5 176 894

     

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 144 897 463

Övriga fordringar 464 1 249 161

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 164 85 405

Summa kortfristiga fordringar 772 2 231 1 029

Kassa och bank 22 578 37 944 2 622

Summa omsättningstillgångar 22 578 40 175 3 651

SUMMA TILLGÅNGAR 34 922 45 351 4 545

FINANSIELLA RAPPORTER

*Dotterbolaget förvärvades 2016. Därmed är beloppen för 2014 och 2015 identiska med moderbolaget.
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Balansräkning, koncern
KSEK Not 2016 2015* 2014*

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 12

Aktiekapital 108 108 53

Övrigt tillskjutet kapital 42 555 42 501 1 503

Balanserat resultat -1 053 1 855 95

Årets resultat -8 899 -2 857 262

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 32 711 41 607 1 913

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 0 0 137

Summa obeskattade reserver 0 0 137

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 13 - 1 500 0

Summa långfristiga skulder 0 1 500 0

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder  - 0 309

Leverantörsskulder  1 186 840 1 100

Aktuell skatteskuld 134 47 101

Övriga skulder  243 165 18

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  648 1 192 967

Summa kortfristiga skulder 2 211 2 244 2 495

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 922 45 351 4 545

*Dotterbolaget förvärvades 2016. Därmed är beloppen för 2014 och 2015 identiska med moderbolaget.
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SENZAGEN ÅRSREDOVISNING 2016 

Kassaflödesanalys, koncern
KSEK Not 2016 2015* 2014*

Löpande verksamhet  

Resultat efter skatt -8 899 -2 857 262

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

       Avskrivningar 277 150 25

       Periodiseringsfond - -137 100

       Valutaomräkning, ej realiserad -49

Justering för återläggning av avskrivning

      Skatt -2 447 -1 983

Förändring rärelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar 1 460 -1 203 -934

Förändring kortfristiga skulder -34 -251 1 590

Kassaflöde löpande verksamhet -9 692 -6 281 1 043

Investeringsverksamhet

Aktivering av utvecklingsutgifter -2 979 -2 242 -425

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 259 -158 0

Finansiella anläggningstillgångar 11 -49 0

Kassaflöde investeringsverksamhet - 4 227 -2 449 -425

Finansieringsverksamhet

Nyemission 43 361 1 495

Transaktionskostnader hänförliga till nyemission -924 5

Erhållna aktieägartillskott 115

Optionspremie 54

Amortering av lån -1 500 1 500

Kassaflöde finansieringsverksamhet -1 446 44 052 1 500

ÅRETS KASSAFLÖDE -15 365 35 322 2 118

Likvida medel vid periodens början 37 944 2 622 504 

Likvida medel vid periodens slut 22 579  37 944  2 622

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Under året erhållna räntor 1 - -

Under året erlagda räntor -54 -93 -

FINANSIELLA RAPPORTER

*Dotterbolaget förvärvades 2016. Därmed är beloppen för 2014 och 2015 identiska med moderbolaget.
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KSEK
AKTIE- 

KAPITAL

ÖVRIGT  
TILLSKJUTET 

KAPITAL
ANSAMLAD 

FÖRLUST
TOTALT EGET  

KAPITAL

Ingående balans 2014-01-01 50  95 145

Resultat 2014 262 262

Erhållet aktieägartillskott  5 0 5

Nyemission 3 1 498  1 501

Utgående balans 2014-12-31 53 1 503 357 1 913

Resultat 2015 -2 857 -2 857

Registrerat kapital 5 -5 0

Nyemission 51 41 812 1 498 43 361

Emissionskostnader -924 -924

Aktieägartillskott 115 0 115

Utgående balans 2015-12-31 108 42 501 -1 002 41 608

Resultat 2016 -8 899 -8 899

Teckningsoptioner 54 54

Effekt av valuta -52 -52

Utgående balans 2016-12-31 108 42 555 -9 953 32 711

Rapport över förändringar i eget kapital, koncern

FINANSIELLA RAPPORTER
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SENZAGEN ÅRSREDOVISNING 2016 

Resultaträkning, moderbolag 

Rapport över totalresultat 

KSEK Not 2016 2015 2014

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 2 498 1 748 1 624

Aktiverat arbete för egen räkning 8 2 334 2 035 0

Övriga rörelseintäkter 22 359 1 768

Summa rörelseintäkter 2 854 4 142 3 392

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter -1 673 -2 355 -1 351

Övriga externa kostnader -5 466 -4 401 -1 176

Personalkostnader 5 -6 529 -2 070 -406

Avskrivningar 9,10 -277 -150 -25

Övriga rörelsekostnader -28 -49 0

Rörelseresultat -11 119 -4 883 434

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 0 2

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -54 -94 0

Resultat efter finansiella poster -11 172 -4 977 436

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 -100

Återföring från periodiseringsfond  0 137 0

Resultat efter finansiella poster -11 172 -4 840 336

Skatt på årets resultat 7 2 447 1 983 –74

ÅRETS RESULTAT -8 725 -2 857 262

Årets resultat -8 725 -2 857 262

  

Övrigt totalresultat: - - -

Summa övrigt totalresultat 0 0 0 

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET -8 725 -2 857 262

FINANSIELLA RAPPORTER
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Balansräkning, moderbolag
KSEK Not 2016 2015 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 4 369 2 035 0

Patent 9 1 562 983 894

Summa immateriella anläggningstillgångar 5 931 3 018 894

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 1 160 126 0

Summa materiella anläggninsgtillgångar 1 160 126 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 66

Fordringar hos koncernföretag 318

Uppskjuten skattefordran 7 4 430 1 983 0

Andra långfristiga fordringar 38 49

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 852 2 032 0

Summa anläggningstillgångar 11 943 5 176 894

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvarulager 0 0 0

Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0

Summa varulager 0  0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  144 897 463

Övriga fordringar 463 1 249 161

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  164 85 405

Summa kortfristiga fordringar 771 2 231 1 029

Kassa och bank 22 472 37 944 2 622

Summa omsättningstillgångar 23 243 40 175 3 651

SUMMA TILLGÅNGAR 35 186 45 351 4 545

FINANSIELLA RAPPORTER
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SENZAGEN ÅRSREDOVISNING 2016 

Balansräkning, moderbolag
KSEK Not 2016 2015 2014

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  

Bundet eget kapital

Aktiekapital 108 108 53

Ej registrerat aktiekapital  0 5

Teckningsoptioner 54

Fond för balanseringsutgifter 2 334 - -

Fritt eget kapital

Överkursfond 42 381 42 381 1 493

Balanserat resultat -3 337 1 855 95

Erhållet aktieägartillskott 120 120 5

Årets resultat -8 725 -2 857 262

Summa eget kapital 32 935 41 607 1 913

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 0 0 137

Summa obeskattade reserver 0 0 137

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut - 1 500  0

Summa långfristiga skulder 0 1 500 0

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder  - – 309

Leverantörsskulder  1 226 840 1 100

Aktuell skatteskuld 134 47 101

Skulder till koncernföretag 0 0 0

Övriga skulder  243 165 18

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  648 1 192 967

Summa kortfristiga skulder 2 251 2 244 2 495

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 186 45 351 4 545

FINANSIELLA RAPPORTER
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Kassaflödesanalys, moderbolag
KSEK Not 2016 2015 2014

Löpande verksamhet  

Resultat efter skatt -8 725 -2 857 262

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

       Avskrivningar 277 150 25

       Periodiseringsfond -137 100

Justering för återläggning av avskrivning

      Skatt -2 447 -1 983

Förändring rärelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar 1 460 -1 203 -934

Förändring kortfristiga skulder 6 -251 1 590

Kassaflöde löpande verksamhet -9 429 -6 281 1 043

Investeringsverksamhet

Aktivering av utvecklingsutgifter -2 979 -2 242 -425

Förvärv av materialla anläggningstillgångar -1 245 -158 0

Finansiella anläggningstillgångar -373 -49 0

Kassaflöde investeringsverksamhet -4 597 -2 449 -425

Finansieringsverksamhet

Nyemission 43 361 1 495

Transaktionskostnader hänförliga till nyemission -924

Erhållna aktieägartillskott 115 5

Optionspremie 54

Amortering av lån -1 500 1 500

Kassaflöde finansieringsverksamhet -1 446 44 052 1 500

ÅRETS KASSAFLÖDE -15 472 35 322 2 118

Likvida medel vid periodens början 37 944 2 622 504 

Likvida medel vid periodens slut 22 472  37 944  2 622

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Under året erhållna räntor 1 - -

Under året erlagda räntor -54 -93 -
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SENZAGEN ÅRSREDOVISNING 2016 

KSEK
AKTIE- 

KAPITAL

FOND-  
UTVECK-

LINGS UTG.
ÖVERKURS-

FOND

AKTIEKAPI-
TAL UNDER 

REG.

AKTIE - 
ÄGARTILL-

SKOTT
BALANSERAT 

RESULTAT

TOTALT 
EGET  

KAPITAL

Ingående balans 2014-01-01 50  0 95 145

Resultat 2014 262 262

Erhållet aktieägartillskott   5 0 5

Nyemission 3  1 493 5  1 500 

Utgående balans 2014-12-31 53  1 493 5 5 357 1 912

Resultat 2015 -2 857 -2 857

Registrerat kapital 5  -5 0

Nyemission 51  41 813 1 497 43 361

Emissionskostnader  -924 -924

Aktieägartillskott  0 115 0 115

Utgående balans 2015-12-31 108  42 381 0 120 -1 003 41 607

Resultat 2016 -8 725 -8 725

Teckningsoptioner 54  54

Utvecklingsutgifter 2 334 -2 334 0
Effekt av 
personaloptionsutgifter 0 0

Utgående balans 2016-12-31 162 2 334 42 381 0 120 -12 062 32 936

Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolag

FINANSIELLA RAPPORTER
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KSEK
AKTIE- 

KAPITAL

FOND-  
UTVECK-

LINGS UTG.
ÖVERKURS-

FOND

AKTIEKAPI-
TAL UNDER 

REG.

AKTIE - 
ÄGARTILL-

SKOTT
BALANSERAT 

RESULTAT

TOTALT 
EGET  

KAPITAL

Ingående balans 2014-01-01 50  0 95 145

Resultat 2014 262 262

Erhållet aktieägartillskott   5 0 5

Nyemission 3  1 493 5  1 500 

Utgående balans 2014-12-31 53  1 493 5 5 357 1 912

Resultat 2015 -2 857 -2 857

Registrerat kapital 5  -5 0

Nyemission 51  41 813 1 497 43 361

Emissionskostnader  -924 -924

Aktieägartillskott  0 115 0 115

Utgående balans 2015-12-31 108  42 381 0 120 -1 003 41 607

Resultat 2016 -8 725 -8 725

Teckningsoptioner 54  54

Utvecklingsutgifter 2 334 -2 334 0
Effekt av 
personaloptionsutgifter 0 0

Utgående balans 2016-12-31 162 2 334 42 381 0 120 -12 062 32 936

Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolag
Noter
❙ NOT 1 Redovisningsprinciper 

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningsla-
gen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvi-
da medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nytt-
jandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjande-
perioder tillämpas:
      Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner                                 5

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående pro-
jekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Patent skrivs 
av linjärt över patentets giltighetstid.

Aktivering av internt upparbetade immateriella                 
anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella an-
läggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Detta innebär 
att samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen 
kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som uppkom-
mer under utvecklingsfasen aktiveras under förutsättning att de 
uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1.

I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader och kon-
sultkostnader uppkomna under utvecklingsarbetet tillsammans 
med en skälig andel av relevanta omkostnader och eventuella 
lånekostnader.

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 
avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skatte-
satser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avse-
ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.
 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär 
skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld 
skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader 
beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, 
filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras 
inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första 
redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett 
rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör 
inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om 
till balansdagens kurs.
 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräk-
ning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räken-
skapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en 
finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framti-
den. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkli-
ga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma 
att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder är främst värdering av balanserade utveck-
lingskostnader. Varje år prövas om det finns någon indikation på 
att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en 
indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det 
lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljnings-
kostnader och nyttjandevärdet.

        

NOTER



22

SENZAGEN ÅRSREDOVISNING 2016 

   

❙ NOT 2 Rörelsens intäkter
Koncernens nettoomsättning för 2016 avser till merparten försäljning av produktfamiljen 
GARD c:a 498 KSEK

❙ NOT 3  Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) procent av inköpen och 
0 (0) procent av försäljning från andra koncernföretag.

❙ NOT 4  Leasingavtal
Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande.

NOTER

2016 2015 2014

Erlagt under året 770 278 657

Avgifter som förfaller:

Inom ett år 1 007 59 0

Mellan 2 till 5 år 3 438  112 0

Senare än 5 år - 0 - 
Summa avgifter 4 445 171  

Leasingavgifterna består av lokalhyra och billeasing.

❙ NOT 5  Anställda och personalkostnader

2016 2015 2014
5.1 Medelantalet anställda
Män 3 1  1
Kvinnor 5 2 1

Totalt 8 3 2
*Konsultarvode till VD ingår bland ”övriga externa kostnader” åren 2014 & 2015. Not. 
Moderbolag och koncern har samma antal anställda för 2016.  
  
5.2 Kostnadsförda löner och andra ersättningar
Löner och ersättningar 4 413 1 427 296

Totalt 4 413 1 427 296

5.3 Sociala avgifter
Pensionskostnader inkl. sociala avgifter 685 194  44 
Övriga sociala avgifter 1 231 361 64
Totalt 1 916 555 108

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel män i styrelsen 75% 75% 67%
Andel män bland ledande befattningshavare 40% 33% 50%



23

   

❙ NOT 6  Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter  

   

❙ NOT 8  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  

Räntekostnader och liknande resultatposter  

2016 2015 2014

Ränteintäkter 1 0 0

Övrigt 0 0 2
Totalt 1 0 2

   

❙ NOT 7  Uppskjuten skatt/skuld

Ackumulerad uppskju-
ten skattefordran

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

2016 4 430 2 447 0

2015 1 983 1 983 0

2014 - - -

2016 2015 2014

Räntekostnader -54 -93 0
Totalt -54 -93 0 

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 2 035 -
Inköp 2 334 2 035 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 369 2 035 -

Utgående redovisat värde 4 369 2 035 -

Aktiverade utgifter för forskning och utveckling har under 2016 uppgått till 2 334 KSEK. Balanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten avser framtagning av nya produkter. Avskrivningstiden för balanserade utvecklingsarbeten, som immate-
riella anläggningstillgångar är 5-10 år. Tiden för avskrivning är beroende av produktlivscykel, avtalstider m.m. vilket skall 
motsvara den tid tillgången ger bolaget ekonomiska fördelar. Avskrivningen påbörjas när utvecklingsarbetet är klart för 
lansering.
Upplysning om prövning av nedskrivningsbehov: Om indikation finns att redovisade värden överskrider återvinnings-
värdet belastar skillnaden periodens resultat löpande när de uppkommer. Återvinningsvärdet för balanserade utveck-
lingsutgifter fastställs baserat på beräknad ekonomisk livslängd samt volym. Denna beräkning utgår från uppskattade 
framtida kassaflöden baserade på finansiella prognoser som godkänts av ledningen och som täcker produktlivscyklerna. 
Med ovanstående i beaktande anser företagsledningen att inget nedskrivningsbehov föreligger per 31 dec 2016.   
         

NOTER
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❙ NOT 9   Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

   

❙ NOT 10    Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående anskaffningsvärde 1 125 918 493
Inköp 645 207 425
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 770 1 125 918

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Ingående avskrivning -143 -25 -
Årets avskrivning -65 -118 -25
Utgående ackumulerade avskrivningar -208 -143 -25

Utgående redovisat värde 1 562 983 894

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående anskaffningsvärde 158 - -
Inköp 1 245 158 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 403 158 -

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Ingående avskrivning -32 - -
Årets avskrivning -212 -32 -
Utgående ackumulerade avskrivningar -244 -32 -

Utgående redovisat värde 1 160 126 -

   

❙ NOT 11   Andelar i koncernföretag

2016 2015 2014
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående anskaffningsvärde - - -
Inköp 66 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 0 -

Ackumulerade nedskrivningar    
Ingående nedskrivning 0 0 0
Årets nedskrivning - - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0

Utgående bokfört värde 66 0 0

Moderbolaget

Namn Säte Org.nr Ägarandel Antal andelar Bokfört värde
SenzaGen Kalifornia C3870650 80% 800 66

NOTER

Ovanstående berör moderbolaget. Ytterligare 13 KSEK hänförs till det amerikanska dotterbolaget.
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❙ NOT 12   Upplysningar om aktiekapital

   

❙ NOT 13  Långfristiga skulder

   

❙ NOT 14  Ställda säkerheter

ANTAL AKTIER KVOTVÄRDE PER AKTIE AKTIEKAPITAL
Antal/värde vid årets ingång 2 163 200 0,05 108 160
Antal/värde vid årets utgång 2 163 200 0,05 108 160

Ägarförhållanden         
Bolagets ägare var vid årsskiftet Carl Borrebaeck 15,5 %, Malin Lindstedt 14,9 %, Erwin Roggen 7,4 %,  
LUIS 2,3 % och övriga 59,9 %.        

Optionsprogram serie 2016/2019 
Det finns ett mindre pågående optionsprogram riktat till nyckelpersoner i bolaget om 49 250 teckningsop-
tioner, vilket skulle berättiga till teckning av högst 49 250 aktier. Lösenperioden är 29 april 2018 - 30 april 
2019. Lösenpriset är fastställt till 100 kr.  

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Amorteringar efter 5 år  0 1 500 000 0
Totalt 0 1 500 000 0

2016 2015 2014

För egna skulder   -

Företagsinteckningar 0 2 500 0

Ansvarsförbindelser 0 300 0

Ansvarsförbindelser avser eventuell återbetalningsskyldighet avseende emottaget ekonomiskt stöd.

NOTER
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Årsredovisningens undertecknande 

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Carl Borrebaeck
Styrelseordförande 

Ann Gidner
Styrelseledamot

Carl-Henric Nilsson
Styrelseledamot

Anki Malmborg Hager
VD

Ian Kimber
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 maj 2017.

Lund den 24 maj, 2017. 

Mats-Åke Andersson, Mazar
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 24 maj, 2017.
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i SenzaGen AB Org. nr 556821-9207 

REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för SenzaGen AB för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påver-
ka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagan-
det om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets inter-
na kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-
visen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av-
seende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mina 
uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.       
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för SenzaGen AB för år 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, med-
els-förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummel-
se som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Lund den 26 maj, 2017

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor   
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Styrelse 
CARL BORREBAECK
Född: 1948. Styrelselordförande sedan 2010. 

Professor Carl Borrebaeck är en framgångsrik entreprenör som även grundat 
BioInvent International AB, Alligator BioScience AB, samt Immunovia AB. BioInvent 
tilldelades det prestigefyllda Scrips “Licensing Deal of the Year” 2009 och Immunovia 
har erhöll ”2016 Stars of Innovation Prize”. 2009 fick professor Borrebaeck AkzoNo-
bels Vetenskapspris och 2012 mottog han Kungliga Ingenjörsvetenskap Akademins 
guldmedalj för sin banbrytande forskning om biomarkörer. Professor Borrebaeck är 
Director för CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning, 
samt tidigare vice rektor vid Lunds Universitet, ansvarig för dess innovationssystem. 
Han är den svenska Founding Mentor för NOME (Nordiskt Mentorsnätverk).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Immunovia AB. Styrelseledamot i 
Clinical Laserthermia Systems AB och CB Ocean Capital AB. 
Utbildning: M.Sc., PhD.
Innehav i SenzaGen. Aktier: 335 500

IAN KIMBER
Född: 1950. Styrelseledamot sedan 2015. 

Ian Kimber är för närvarande professor i toxikologi vid the Faculty of Biology, Medicine 
and Health vid University of Manchester. Han tjänstgjorde också som Associate Dean för 
affärsutveckling mellan 2009-2016 och han har och har haft en rad olika positioner i natio-
nella och internationella expertkommittéer och vetenskapliga rådgivande kommittéer.
Professor Kimber var tidigare vice ordförande för MRC Physiological Medicine and 
Infection Board (2001-2003), ordförande i British Toxicology Society (2012-2014), och 
styrelseordförande i brittiska Board of the UK National Centre for the Replacement, 
Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) (2008-2013).

Professor Kimber har fått ett antal utmärkelser och priser så som Smithkline Beecham 
Laboratory Animal Welfare Priset (2000) (tillsammans med David Basketter och Frank 
Gerberick), det 9:e Robert A Scala Award i toxikologi (2001), Doerenkamp-Zbinden Foun-
dation Prize for Realistic Animal Protection in Biomedical Research (2001 ), Society of 
Toxicology Enhancement of Animal Welfare Award (2003) (tillsammans med Frank Ger-
berick) och Society of Toxicology Immunotoxicology Career Achievement Award (2005).

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag
Utbildning: BSc (Hons), PhD
Innehav i SenzaGen. Aktier: 0  

CARL-HENRIC NILSSON
Född: 1961. Styrelseledamot sedan 2014. 

Carl-Henric Nilsson är entreprenör i näringslivet och akademin. Han är Tekn. Dr i 
Industriell Organisation och universitetslektor i företagsekonomi och har startat och 
drivit framgångsrika utbildningar i samarbete mellan Lunds Tekniska högskola och 
Ekonomihögskolan såväl som såväl som publicerat flertalet vetenskapliga publikatio-
ner. Han arbetar som Managementkonsult och entreprenör och har ett brett kontaktnät 
i Europa, Kina och USA.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande: Kunskapspartner AB, Boffins Holding 
AB, Boffins Broadcast AB, Linton & Wahlgren AB, Finqr AB.
Styrelseledamot: Kunskapspartner Holding AB, FX International AB, Ecobränsle i 
Karlshamn AB, PJA Fastighets AB, Scandify AB, 
Utbildning: M. Sc., PhD
Innehav i SenzaGen. Aktier: 107 422 varav 100 000 genom kapitalförsäkring

STYRELSE
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MALIN LINDSTEDT
Född: 1975. Styrelsesuppleant sedan 2010. 

Professor Malin Lindstedt är en av grundarna av SenzaGen AB och uppfinnare av GARD. 
Hon har sedan 2005 som forskare varit involverad i utvecklingen av analyser som baseras 
på biomarkörer för att förutsäga sensibilisering som alternativ till djurförsök. Hon är 
specialist inom cellulär immunologi, in vitro test system, transkriptomanalyser och bio-
markör identifiering. Förutom sin roll som rådgivare och styrelsesuppleant i SenzaGen AB 
fungerar hon som för forskargruppsledare och studierektor vid Institutionen för Immun-
teknologi på Lunds Universitet LTH. Hennes forskning är särskilt inriktad på olika typer 
av dendritiska celler och deras immunreglerande roll i sensibilisering och cancer. Malin 
Lindstedt har en M.Sc. i Teknisk biologi från Umeå universitet och en PhD examen och 
docentur från LTH.  

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag
Utbildning: M.Sc., PhD
Innehav i SenzaGen. Aktier: 323 100

ANN GIDNER
Född: 1966. Styrelseledamot sedan 2014. 

Ann Gidner har en civilingenjörsexamen i Kemiteknik från LTH i Sverige samt ENSIGC i 
Frankrike, och en MBA från Lunds Universitet. Hon har omfattande erfarenhet från en 
lång karriär inom internationell läkemedelsindustri, med ledande globala befattningar 
inom Cambrex Corporation, placerad i USA, och Lanxess Corporation, placerad i Tyskland. 
I dessa befattningar har hon framgångsrikt byggt stora internationella kommersiella orga-
nisationer med kraftig försäljningsutveckling. Vidare har hon varit chef för Life Science-
divisionen inom Semcon Caran och VD för Monocl AB i Sverige. Idag är hon affärsutveck-
lingsdirektör på Albumedix A/S i Danmark, med ansvar för internationell utlicensiering av 
en teknologi-plattform för läkemedelsutveckling inom drug delivery.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag
Utbildning: M.Sc., MBA, Diplôme de Francais
Innehav i SenzaGen. Aktier: 0

STYRELSE
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ANKI MALMBORG HAGER
Chief Executive Officer

Dr. Anki Malmborg Hager är VD i bolaget sedan 2014. 
Anki är utbildad M Sc i kemiteknik, har en Ph D i Immunteknologi och en Pharma-MBA 
från Falconbury. Innan hon kom till SenzaGen har hon arbetat som VD i Diaprost AB, 
Cantargia AB och XImmune AB, och som VP Business Development på Alligator Bioscience 
AB. Hon är idag styrelseledamot i Immunovia AB och Diaprost AB. Hon är författare av ca 
30 vetenskapliga artiklar och bokkapitel och uppfinnare på ett flertal patent. 

Innehav i SenzaGen. Aktier: 74 000  

MARIANNE OLSSON
Chief Financial Officer

Marianne Olsson, Chief Financial Officer sedan November 2016. Ekonom, med över 25 års 
erfarenhet som ekonomiansvarig från sin tidigare anställning som Administrativ chef på 
Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet.

Innehav i SenzaGen. Aktier: 7 500

MARIA AGEMARK
Laboratory and Quality Manager

Dr. Maria Agemark innehar tjänsten som lab- och kvalitetsansvarig sedan våren 2015. 
Hon har en bakgrund inom forskning av membranproteiner på Kemiska Institutionen, 
Lunds Universitet, samt inom utveckling av antikroppar på Institutionen för Immuntekno-
logi, Lunds Universitet.

Innehav i SenzaGen. Aktier: 2 000

Ledande befattningshavare
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HENRIK JOHANSSON
Senior Scientist

Dr. Henrik Johansson har arbetat med genomik-teknologier och dess tillämpningar och 
utveckling av in vitro test-metoder sedan 2008. Han är medutvecklare av den tekniska 
GARD-plattformen, och var den första att beskriva tekniken i detalj i sin doktorsavhand-
ling. Han antog rollen som senior forskare på SenzaGen 2014.

Innehav i SenzaGen. Aktier: 30 000

STEVE SMITH
Intellectual Property Counsel

Dr. Smith är europeiskt patentombud vid firman Potter Clarkson LLP, med expertis inom 
biotekniska uppfinningar och biomarkörer. Tillsammans med sina kollegor, Tom Harding 
och Lucy Mills, fungerar Steve som rådgivare till SenzaGen för allt relaterat till immate-
riella rättigheter samt att de förvaltar företagets växande IP-portfölj. Han blev medlem i 
SenzaGens ledningsgrupp som konsult i början av 2017.

Innehav i SenzaGen. Aktier: 0

PETER SANDBERG
Director of Sales & Marketing

Peter Sandberg innehar tjänsten som Director of Sales and Marketing sedan hösten 2015. 
Han har arbetat inom Life Science industrin i mer än 30 år, framförallt med affärsutveck-
ling och försäljning i Norden. Han har arbetat på BioInvent under uppstarts-
tiden, samt haft eget bolag i 20 år (GTF AB), och startade Celltox AB som uförde in vitro 
toxikologiska tester. De senaste 10 åren har han arbetat som General Manager för Fisher 
Scientific Norden.

Innehav i SenzaGen. Aktier: 0

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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Ekonomisk översikt
2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning, KSEK 498 1 748 1 624 479

Aktiverade utvecklingskostnader, KSEK 2 334 2 035 - -

Årets resultat -8 942 -2 857 262 124

Soliditet, % 94 92 43 15

Kassalikviditet, % 1 065 1 792 146 71

Eget kapital, KSEK 32 711 41 607 1 912 150

Nettoinvesteringar, KSEK - - - 380

Genomsnittligt antal anställda, st 8 3 1 -

Antal anställda vid årets slut, st, omräknat till heltidsanställda 8 7 2 -

Antal aktier, genomsnittligt 2 163 200 1 310 533 1 008 333 1 000 000

Antal aktier, periodens slut 2 163 200 2 163 200 1 050 000 1 000 000

Resultat per aktie, SEK1 -4,13 -2,18  0,26 0,12 

Resultat per aktie efter full utspädning, SEK2 -4,13 -2,18 0,26 0,12 

Eget kapital per aktie, SEK 15 19 2 0

Utdelning per aktie, SEK - - - -

1. Baserat på vägt genomsnitt av antal utestående aktier.
2. Utspädningseffekter beaktas endast i det fall de medför att resultatet per aktie försämras.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH DEFINITIONER

Eget kapital per aktie
Redovisat eget kapital i koncernen dividerat med antal utestående aktier.

Resultat per aktie
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie efter full utspädning
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt vägt antal aktier ökat med det antal som tillkommer vid full utspäd-
ning. Utspädning uppstår vid optionsprogram då lösenkursen understiger aktuell aktiekurs.

Operativt kassaflöde
Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive ej kassaflödespåver kande poster och betald skatt. 

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl varulager i procent av kortfristiga skulder.

Definitioner
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

År TRANSAKTION
ÖKNING  

AV AKTIEKAPITALET

ÖKNING AV 
ANTALET 

AKTIER
AKTIEKAPITAL 

TOTALT. ANTAL AKTIER KVOTVÄRDE SEK

2010 Bolagets bildande  50 000 1 000 000 0,05
2014 Nyemission Q3 500 000 50 000 550 000 1 050 000 0,05

2014 Nyemission Q4 1 000 000 100 000 1 550 000 1 150 000 0,05

2015 Nyemission Q1 2 500 160 96 160 4 050 160 1 246 160 0,05

2015 Nyemission Q3 44 017 920 917 040 48 068 080 2 163 200 0,05

Aktiekapitalets utveckling
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SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska 
tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i 
kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. 
 Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livs-
medel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de 
mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än 
traditionella utvärderingsmetoder.Testerna säljs i egen regi i 
Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. 
 De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, 
knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika 
tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i 
Davis, CA, USA.  

SenzaGen AB
Medicon Village SE-223 81 Lund, Sverige 
Besöksadress: Scheelevägen 2, byggnad 401 
Tel +46 46 275 62 00
info@senzagen.com 
www.senzagen.com


