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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i SenzaGen AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 8 /6 - 2015. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Lund den 8/6 - 2015
Ann-Christin Malmborg Hager
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för SenzaGen AB, 556821-9207 får härmed avge årsredovisning för 2014.

Allmänt om verksamheten
SenzaGen AB grundades 2010 och bolagets verksamhet består av utveckling av in vitro-baserade test
system för prediktion av allergiframkallande förmåga hos kemikalier och protein. Test-systemet är
avsett att användas vid riskutvärdering av nya substanser som produceras av kemikalie-, kosmetikaoch läkemedelsindustrin.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Bolaget har under året fokuserat på teknisk validering, del internt, dels genom kommersiella
samarbeten, förberedelser för pre-validering och att säkerställa immaterialrättigheter i form av patent.
Bolaget hade vid årets slut en anställd och Ann-Christin Malmborg Hager hade anlitats som VD för
bolaget.
En extra bolagsstämma i oktober 2014 beslutade om en nyemission om 500 000 kr och en extra
bolagsstämma i december 2014 beslutade om en nyemission om 1 000 000 kr. En extra
bolagsstämma i november beslutade att välja in Ann Gidner och Carl-Henric Nilsson i styrelsen.
En extra bolagsstämma i januari 2015 beslutade om en nyemission om 2 500 160 kr.

Förväntad framtida utveckling
SenzaGens långsiktiga målsättning är att bedriva utveckling och kommersiell verksamhet inom in
vitro-baserade testsystem för prediktion av allergiframkallande förmåga hos kemikalier och proteiner .

Forskning och utveckling
Den övervägande delen av bolagets resurser används för utveckling och kommersialisering av in
vitrobaserade tester och därtill kopplas patentering

Miljöpåverkan
SenzaGen AB bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet inom bolagets lokaler enligt miljöbalken.
Företaget har laborativ verksamhet som innebär hantering av mindre mängder lösningsmedel och
kemikalier.
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Ägarförhållande
Namn
Carl Borrebaeck
Malin Lindstedt
3Rs Managing & Consulting Aps
Övriga aktieägare

Ägande%
34,5
34,5
15,7
15,3
100

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning TSEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Eget kapital
Kassalikviditet %

2014
1 624 259
436 712
4 544 149
42,7
1 912 032
146,3

2013
479 019
187 838
1 227 035
14,5
149 627
70,5

2012
0
130
1 021 581
2,5
25 413
91,8

2010/2011
0
-29 717
492 537
5,1
25 283
105,4

Byte av redovisningsprincip
Från och med den 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1. Införandet av det allmänna rådet
har inneburit ett byte av redovisningsprinciper. SenzaGen AB har utnyttjat mindre företags möjlighet att
inte räkna om föregående års nyckeltal. Bolaget har vid övergången till redovisning enligt K3 inte
kunnat identifiera några väsentliga avvikelser från tidigare principer.
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 1 854 532, disponeras enligt följande:
Belopp i kr
Balanseras i ny räkning
Summa

1 854 532
1 854 532

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

3
4

5
6

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

7

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

1 624 259
1 768 000
3 392 259

479 019
479 019

-1 351 391
-1 176 074
-405 691

-231 920
-60 069
-

-24 645
434 458

187 030

2 264
-10
436 712

808
187 838

-100 000
336 712

-37 000
150 838

-74 307

-26 624

262 405

124 214
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

8

893 532
893 532

492 902
492 902

893 532

492 902

462 800
161 784
404 527
1 029 111

43 919
185 965
229 884

Kassa och bank

2 621 506

504 250

Summa omsättningstillgångar

3 650 617

734 134

SUMMA TILLGÅNGAR

4 544 149

1 227 036

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6(11)

SenzaGen AB
556821-9207

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

52 500
5 000
57 500

50 000
50 000

1 492 500
99 627
262 405
1 854 532

-24 588
124 214
99 626

1 912 032

149 626

137 000
137 000

37 000
37 000

308 533
1 100 372
100 931
18 454
966 827
2 495 117

396 915
740
26 624
616 131
1 040 410

4 544 149

1 227 036

2014-12-31

2013-12-31

Inga

Inga

inga

inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 050 000 aktier)
Nyemission under registrering
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Från och med 2014 tillämpas årsredovisninglagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Jämförelseåret har inte omräknats. Bytet av
redovisningsprincip har inte inneburit någon effekt på eget kapital.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget består av utgifter för uppbyggnad av
bolagets patentportfölj och är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker planmässigt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Patent
Planmässiga avskrivningar görs över patentens giltighetstid med början vid den tidpunkt
patentansökan beviljats, då detta motsvarar den period bolaget kan förväntas erhålla ekonomiska
fördelar från patenten.

Materiella anläggningstillgångar
Bolaget innehar inga materiella anläggningstillgångar.

%
5
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt
andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Om tillämpligt.
Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdesberäknas om värdet på den
uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat
samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent
substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är
byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för
fastighetslån och uppskjuten skatt.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
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Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material
levereras eller förbrukas.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer
sällan att motsvara det verkliga 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 immateriella tillgångar. 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 försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3 Operationell leasing - leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

-

-

657 000

-

2013
0

Varav män
0

2014-01-012014-12-31
296 740
107924
404 664
44 361

2013-01-012013-12-31
-

2014-01-012014-12-31
222
2 042
2 264

2013-01-012013-12-31
808
808

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige

2014
1

Varav män
1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

Not 5 Ränteintäkter och liknande intäkter
Ränteintäkter, övriga
Övrigt
Summa
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Not 6 Räntekostnader och liknande kostnader
Summa

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

10

-

2014-01-012014-12-31
74 307
74 307

2013-01-012013-12-31
26 624
26 624

2014-01-012014-12-31
336 712
-74 077
-108
-122
-74 307

2013-01-012013-12-31
150 838
-33 184
51
-6 509
-26 624

Not 7 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skattekostnad 22 % (22 %)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Schablonintäkt periodiseringsfond
Redovisad effektiv skatt

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Årets anskaffning
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2014-12-31

2013-12-31

492 902
425 275
918 177

102 613
353 535
36 754
492 902

-24 645
-24 645

-

893 532

492 902

Balanserat
resultat
-24 587

Årets
resultat
124 214

124 214

-124 214
262 405
262 405

Not 9 Eget kapital
Aktiekapital
Vid årets början
50 000
Nyemission
2 500
Omföring av föreg års resultat
Årets resultat
Vid årets slut
52 500

Överkursfond
1 492 500

1 492 500

Aktiekapital
under reg
5 000

5 000

99 627

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 5 000 kr (5 000 kr).
Effekt vid byte av redovisningsprincip
Bolaget har inte kunnat identifierat något som kräver omräkning eller justering i samband med
övergång till redovisning enligt BFNAR 2012:1.
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Not 10 Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader
Balansomslutning:
Totala tillgångar
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder
Kassalikviditet %
Omsättningstillgångar exkl lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder
Soliditet %
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Underskrifter
Lund den

/

-2015

Carl Borrebaeck
Styrelseordförande

Ann-Christin Malmborg Hager
Verkställande direktör

Ann Ulrika Gidner
Styrelseledamot

Carl-Henric Nilsson
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor

/ - 2015

