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Positiv utveckling för SenzaGen  
– intresset för GARD® fortsätter att öka  
 

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 

» Nettoomsättningen uppgick till 1 997 KSEK       
(1 153) 

» Periodens resultat uppgick till -16 090 KSEK     
(-13 076) 

» Resultatet per aktie –1,04 SEK (-1,62) 

» Likvida medel per den 31 december uppgick till  
56 632 KSEK (82 732)  

» Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning 
sker till bolagets aktieägare. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET 

» Lansering av GARD®air – världens första in 
vitro-test för luftvägsallergier. 

» Globalt distributionsavtal gällande GARD® 
tecknades med Eurosafe, en ledande aktör inom 
tester för kosmetikaindustrin i Frankrike.  

» SenzaGen fick patent för GARD®skin beviljat i 
Kina. 

» Dotterbolaget i USA är numera helägt och 
organisationen har förstärkts kommersiellt. 

» Finansiella målsättningar fastställdes. 

» De regulatoriska myndigheterna meddelade att 
OECD-godkännandet av GARD®skin senarelagts. 

» Peter Nählstedt invaldes i styrelsen. 

HALVÅRET 1 JULI– 31 DECEMBER 

» Nettoomsättningen uppgick till 1 637 KSEK       
(1 079) 

» Periodens resultat uppgick till -7 614 KSEK       
(-4 884)  

» Resultatet per aktie –0,49 SEK (-0,35) 

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDERLSER EFTER ÅRETS SLUT 

» Ett förberedande steg för etablering i Kina har 
tagits genom ett samarbetsavtal med en 
ledande expert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Under 2018 har vi etablerat en stadigt växande kundbas och antalet test som vi 
utfört för kunders räkning har ökat väsentligt, med en, för andra året i rad, 

fördubblad omsättning som resultat. Detta tillsammans med forskningsresultat om 
GARD®skin publicerade i Regulatory Toxicology and Pharmacology stärker vår 
övertygelse om att SenzaGen nu driver förändringen av den globala testningsindustrin. 

Anki Malmborg Hager, Verkställande direktör  

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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VD HAR ORDET

Det är med stor glädje som jag konstaterar att 
SenzaGen fortsatt att utvecklas och leverera i linje 
med vår strategi under 2018. Fokus under året har 
varit att bygga bolaget och bredda vår affär med 
fler kommersiella partners och produkter. 
Baserat på banbrytande forskning siktar vi på att 
vår alternativa testmetod ska bli en ny 
industristandard inom flera marknadssegment. 
 
Gynnsamma omvärldsfaktorer 
Intresset för djurfria tester växer snabbt samtidigt 
som fler marknader inför förbud och nya 
regelverk begränsar djurtester. En rad 
publicerade studier visar att vår 
teknologiplattform GARD® ger högsta 
tillförlitlighet jämfört med alla andra befintliga 
testmetoder. Under året har forskningsresultat i 
tidskriften Regulatory Toxicology and 
Pharmacology stimulerat debatten och ytterligare 
drivit på förändringen inom industrin.  
 
Utbyggnad av en stark organisationen 
Under året har vi fortsatt stärka vår organisation, 
framförallt med ett kommersiellt fokus. Vi har 
rekryterat nya medarbetare med relevanta 
specialistkompetenser och i USA har vi stärkt vår 
närvaro med en affärsutvecklingschef i ett 
numera helägt amerikanskt dotterbolag. 
Ytterligare ett tecken på att vi nu flyttat fram 
positionerna är att Peter Nählstedt invaldes i 
styrelsen, där hans mångåriga erfarenhet av 
framgångsrik internationell marknadsföring och 
försäljning visat sig vara värdefull. 
 
Breddning av produktportföljen ger oss  
first-in-class status 
Vår tillväxtstrategi är baserad på 
kommersialisering av vår banbrytande forskning 
och under hösten har vi utökat produktportföljen 
med GARD®air som är det första in vitro-testet för 
luftvägsallergier. Produkten riktar sig främst till 
kemisk, farmaceutisk och kosmetisk industri där 
det finns ett utbrett behov av allergitester.  
 
 
 
 

Kombinationen av GARD®air och GARD®skin gör 
det nu möjligt att för första gången undvika 
kemikalier med flera olika allergiframkallande 
effekter, vilket understryker vår plattforms 
potential i olika efterfrågade och helt nya 
produktapplikationer.  
 
En viktig del i framtagandet av kommersiellt 
starka produkter är ett aktivt arbete med 
patentskydd. Under året kompletterades vårt 
europeiska patentskydd för GARD®skin med 
godkända patent i Kina och Hong Kong, vilket 
stärker vår långsiktiga och internationella 
konkurrenskraft. 
 
Ökad marknadsnärvaro 
Under 2018 har vi även gjort betydande framsteg i 
uppbyggnaden av ett världsomspännande licens- 
och distributörsnätverk. Vi har slutit långsiktiga 
avtal med tre ledande aktörer i Europa och USA – 
Eurofins BPT, Eurosafe och Burleson – som 
bekräftar GARD®s kommersiella bärkraft och 
öppnar upp för stora affärsmöjligheter. Avtalet 
med Eurosafe, det senast tecknade av nämnda 
tre, ger oss en mycket stark distributionskanal på 
den stora kosmetikamarknaden i Frankrike. 
Redan nu ser vi att vår testmetod röner stort 
intresse på exempelvis gemensamma kongresser 
och webinars. 
 
Nyligen, efter rapportperiodens slut, tog vi ett 
första steg för en marknadsetablering i Kina 
genom ett samarbetsavtal med en ledande key 
opinion leader inom alternativa testmetoder.  
 
I höstas fick vi beskedet av de regulatoriska 
myndigheterna att OECD-godkännandet av 
GARD®skin blivit senarelagt i relation till våra 
tidigare förväntningar. I sammanhanget är det 
viktigt att komma ihåg att våra ackumulerade 
vetenskapliga bevis tydligt visar att vår metod 
överträffar andra metoder. Detta i kombination 
med industrins stora intresse gör att vi känner 
stor tillförsikt till att metoden kommer att bli 
godkänd. 
  

Fortsättning på nästa sida.   

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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Godkännandet är fortfarande viktigt men eftersom 
GARD® redan är vetenskapligt validerat i en rad 
studier kan testet användas inom flera olika och 
delvis nya branscher, exempelvis vid screening av 
nya läkemedelskandidater, produktutveckling 
inom kosmetikaindustrin samt inom 
medicinteknik. På den växande medicintekniska 
marknaden pågår en regulatorisk och för oss 
gynnsam förändring av regelverket som framöver 
kommer att inkludera djurfria tester.  
 
Sammantaget ser vi betydande affärsmöjligheter 
och gör satsningar i många segment, vilket även 
avspeglas i årets försäljning. Våra finansiella mål, 
som antogs av styrelsen i oktober, är vägledande 
för vår utveckling de närmaste åren. 
 
Stark framtidstro 
Under 2018 har vi etablerat en stadigt växande 
kundbas och antalet test som vi utfört för kunders 
räkning har ökat väsentligt med en, för andra året 
i rad, fördubblad omsättning som resultat. Detta 
tillsammans med forskningsresultat publicerade i 
Regulatory Toxicology and Pharmacology stärker 
vår övertygelse om att SenzaGen driver 
förändringen av den globala testningsindustrin.  
 
Med nya kommersiella samarbeten, nya 
intressanta branscher och en bredare 
produktportfölj ser vi mycket positivt även på 
kommande år. 
 
 
Anki Malmborg Hager, VD 
 

 
 

KORT OM SENZAGEN 

Med sin teknologiplattform GARD® gör SenzaGen 
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 vara 
ingredienser i kosmetika, läkemedel samt 
färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de 
mest tillförlitliga på marknaden och ger betydligt 
mer information än traditionella utvärderings-
metoder. Testerna säljs via partners samt via 
huvudkontoret i Lund och försäljningskontoret i 
USA. De närmaste åren kommer bolaget 
expandera geografiskt, knyta till sig fler 
distributionspartners och lansera nya, unika 
tester.  
 
SenzaGen är noterat på Nasdaq First North 
(SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund samt har 
dotterbolag i USA. För mer information, 
besök www.senzagen.com 
 

VÄSENTLIGA HÄNDERLSER EFTER PERIODEN 

I februari slöt SenzaGen ett samarbetsavtal med 
Guangzhou Chn-Alternative Biotechnology Co. 
Ltd, en ledande aktör inom alternativa, djurfria 
testmetoder i Kina. Det nya samarbetet syftar till 
att etablera lokala nätverk och ge SenzaGens 
cellbaserade testmetod GARD® ett försprång in på 
den kinesiska marknaden den dag Kina är fullt 
redo för djurfria testmetoder av kemikalier. Kina 
är en av världens största marknader med på sikt 
ett förväntat förbud mot djurförsök inom 
exempelvis kosmetika. 

 

 
  

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
http://www.senzagen.com/
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OMSÄTTNING, RESULTAT OCH INVESTERINGAR 

HELÅRET 
Koncernens totala rörelseintäkter blev 14 103 
KSEK (13 195).  
 
Nettoomsättningen för koncernen helåret 2018 
blev 1 997 KSEK (1 153).  
 
Koncernens rörelseresultat blev -20 731 KSEK       
(-16 606).  
 
De totala rörelsekostnaderna för perioden 
uppgick till 34 834 KSEK (29 801). Ökningen av 
rörelsekostnaderna beror främst på ökade 
kostnader i samband med nyanställning av 
personal. 
 
SenzaGen aktiverar kontinuerligt utgifter för 
nyutveckling samt balanserar patent. Den totala 
investeringen i immateriella tillgångar var under 
helåret 3 586 KSEK (5 986), varav patent stod för   
1 846 KSEK (2 412). Aktiverade utgifter avseende 
egna utvecklingsprojekt uppgick under helåret till 
7 535 KSEK (9 440). Av dessa gjordes en 
direktnedskrivning på 5 794 KSEK (5 866) pga 
bidrag från EU. Aktiverade utgifter uppgår efter 
nedskrivning till 1 741 KSEK (3 574).  
 
ANDRA HALVÅRET 
Koncernens totala rörelseintäkter blev 6 567 
KSEK (7 151).  
 
Nettoomsättningen för koncernen uppgick under 
andra halvåret 2018 till 1 637 KSEK (1 079).  
 
Koncernens rörelseresultat blev -12 251 KSEK     
(-8 436).  
 
De totala rörelsekostnaderna för perioden 
uppgick till 18 818 KSEK (15 587).  
 
 
 
 
 

FINANSIERING 

Koncernens disponibla medel vid årets utgång 
uppgick till 56 632 KSEK (82 732). 
 
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till -23 212 KSEK (-11 648).   
Årets totala kassaflöde blev -26 100 KSEK             
(60 153).  
 
Under året meddelades att styrelsen i SenzaGen 
beslutat att tilldela 117 000 aktier som tecknats i 
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna 
som emitterades efter beslut av årsstämman den 
8 juni 2015. Samtliga aktier tecknades genom 
kontant betalning om 20 kronor per aktie och 
totalt betalades 2 340 000 kronor för de tecknade 
aktierna, vilket ökar bolagets aktiekapital med      
5 850 kronor, från 773 050 kronor till 778 900 
kronor. Antalet aktier ökade med 117 000, från  
15 461 000 till 15 578 000 och innebär en 
utspädning om 0,76 % av antalet aktier och röster 
i bolaget.  
 
Bolaget beslutade om finansiella målsättningar 
under perioden 2018-2023. Bolaget förväntar sig 
att: 

» Nå en omsättning om 300 MSEK år 2023.  

» Nå break-even 2021 med en omsättning om 80 
MSEK. 

 

MODERBOLAGET 

HELÅRET 
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till     
1 997 KSEK (928). Resultatet före skatt uppgick till  
-22 041 MSEK (-16 223).  
 
Moderbolagets nettoinvesteringar i materiella och 
immateriella tillgångar uppgick under perioden 
till 4 008 KSEK (9 559) och det totala kassaflödet 
var 26 038 KSEK (60 012). 
 
I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. 
 
 
 
 

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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ANDRA HALVÅRET 
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under 
perioden till 1 637 KSEK (854). Resultatet före 
skatt uppgick till -13 561 MSEK (-8 139).  
 
Moderbolagets nettoinvesteringar i materiella och 
immateriella tillgångar uppgick under perioden 
till 2 423 KSEK (5 593) och det totala kassaflödet 
var -19 772 KSEK (63 996). 
 
SenzaGen AB har slutfört diskussionerna med 
minoritetsägarna i SenzaGen Inc, vilket resulterat 
i att dotterbolaget numera är helägt.  

PERSONAL 

Vid utgången av perioden hade bolaget 19 (16) 
anställda, varav 13 (9) kvinnor och 6 (7) män. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖVRIG INFORMATION

KONCERNEN  
SenzaGen AB (publ) (org.nr. 556821-9207), med 
säte i Lund, är moderbolag till dotterbolaget 
Senzagen North America Inc, med säte i North 
Carolina, USA (org.nr.C3870650). 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (”K3”). Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 
tillämpats som i årsredovisningen 2017. 
All operativ verksamhet bedrivs för närvarande i 
moderbolaget, vilket gör att koncern- och 
moderbolagsräkenskaperna i princip är 
desamma. 
 
SEGMENTSREDOVISNING  
SenzaGens verksamhet omfattar för närvarande 
endast ett rörelsesegment, analyser mot 
allergener, och hänvisar därför till resultat- och 
balansräkning rörande redovisning av 
rörelsesegment.  
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION OM RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 
SenzaGens verksamhet är exponerad för ett 
flertal risker, såväl operationella som finansiella. 
De operationella riskerna utgörs främst av 
osäkerhet kring produktutveckling, 
leverantörsavtal, produktansvar och distribution. 
För en närmare beskrivning av de risker och 
osäkerhetsfaktorer som SenzaGen står inför 
hänvisas till risk- och känslighetsanalys i 
årsredovisningen för 2018.  
 
UTDELNINGSFÖRSLAG 
Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker 
till bolagets aktieägare. 
 
GRANSKNING 
Denna rapport har inte varit föremål för 
översiktlig granskning av bolagets revisorer.  
 
CERTIFIED ADVISOR 
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor på 
Nasdaq First North.  
 
KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION 
Bokslutskommuniké 2018 14 februari 2019 
Årsredovisning 2018 4 april 2019 
Årsstämma 15 maj 2019 
Delårsrapport januari-juni 2019 22 augusti 2019 
 
Delårsrapporter och årsredovisningar finns 
tillgängliga på SenzaGens webbsida. 

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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Styrelse och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.  
 
 
Lund den 13 februari 2019 
 
 
 
 
Carl Borrebaeck  Ann Gidner Ian Kimber 
Styrelseordförande  Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
  
 
   
Laura Chirica Peter Nählstedt Anki Malmborg Hager 
Styrelseledamot Styrelseledamot VD  
  

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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FRÅGOR KRING RAPPORTEN BESVARAS AV:  
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB  
Tel: 0768-28 48 22 | E-post: anki.malmborg.hager@senzagen.com 
 
Marianne Olsson, CFO, SenzaGen AB  
Tel: 0706-36 73 18 | E-post: marianne.olsson@senzagen.com  
 
OFFENTLIGGÖRANDE 
Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 14 februari 2019 kl 08:30 CET. instrument.  
 
ADRESS 
SenzaGen AB (publ) 
Organisationsnummer: 556821-9207 
Scheelevägen 2, 223 63 LUND 
Telefon: 046-275 60 00 | info@Senzagen.se | www.Senzagen.com 
 
SenzaGen är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under  
kortnamnet SENZA och ISIN-koden SE0010219626. 
 
Certified Advisor är FNCA Sweden AB.  
Telefon: 08-528 00 399 | info@fnca.se  
 
 
  

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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Koncernens totalresultat i sammandrag jul-dec jul-dec Helår Helår
(KSEK) 2018 2017 2018 2017
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 637 1 079 1 997 1 153
Aktiverat arbete för egen räkning 3 064 4 676 7 535 9 440
Övriga rörelseintäkter 1 866 1 396 4 571 2 602
Summa rörelseintäkter 6 567 7 151 14 103 13 195

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -270 -205 -277 -284
Övriga externa kostnader -9 773 -9 187 -17 787 -18 849
Personalkostnader -7 954 -5 860 -15 289 -10 008
Avskrivningar -687 -299 -1 326 -600
Övriga rörelsekostnader -134 -36 -155 -60
Rörelseresultat -12 251 -8 436 -20 731 -16 606

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 125 12 125 12
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 -8 -1 -30
Resultat efter finansiella poster -12 131 -8 432 -20 607 -16 624
Skattekostnad 4 517 3 548 4 517 3 548

Periodens resultat -7 614 -4 884 -16 090 -13 076

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget -7 614 -4 820 -16 090 -12 994

jul-dec jul-dec Helår Helår
Data per aktie 2018 2017 2018 2017
Resultat per aktie, SEK -0,49 -0,35 -1,04 -1,62
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK -0,49 -0,35 -1,04 -1,62
Eget kapital per aktie, SEK 5,52 6,53 5,52 6,53
Soliditet, % 95% 93% 95% 93%
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental 15 578 15 461 15 578 15 461
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 15 561 13 913 15 526 8 038
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 32,48 34,00 32,48 34,00

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie . 
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt vägt antal aktier
Eget kapital per aktie. 
Eget kaptital i förhållande till antal aktier vid periodens slut.
Soliditet. 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag 31 dec 30 juni 31 dec
(KSEK) 2018 2018 2017
Tillgångar
Immateriella tillgångar 15 022 13 150 11 743
Materiella tillgångar 3 723 3 859 4 320
Uppskjuten skattefordran 12 494 7 977 7 977
Finansiella tillgångar 0 19 38
Kundfordringar 700 383 105
Övriga fordringar 1 898 1 588 1 760
Likvida medel 56 632 76 470 82 732
Summa tillgångar 90 469 103 446 108 675

Eget kapital och skulder
Eget kapital 85 936 94 297 101 010
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 897 833 905
Leverantörsskulder 963 2 007 4 060
Övriga skulder 2 673 6 309 2 700
Summa eget kapital och skulder 90 469 103 446 108 675

Förändringar i eget kapital 31 dec 30 juni Helår
(kSEK) 2018 2018 2017
Ingående balans 101 010 101 010 32 711
Nyemissioner 2 340 1 765 90 113
Kostnader för nyemissioner - - -9 012
Förvärv av minoritet -1 369 0 0
Effekt av personaloptionsprogram 111 - 257
Periodens resultat -16 090 -8 465 -13 076
Valutaeffekt -66 -13 17
Eget kapital vid periodens utgång 85 936 94 297 101 010

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Jul-dec jul-dec Helår Helår
(KSEK) 2018 2017 2018 2017

Rörelseresultat efter skatt -7 614 -4 820 -16 090 -12 994
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster -3 894 -6 377 -3 257 -3015
Betald skatt - - - -

-11 508 -11 197 -19 347 -16 009

Förändringar i rörelsekapital -5 244 -3 280 -3 865 4 361
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 752 -14 477 -23 212 -11 648

Förvärv/Avyttring av immateriella anl. tillgångar -2 040 239 -3 586 -5 986
Förvärv/Avyttring av materiella anl. tillgångar -383 -2 777 -422 -3 571
Förvärv/Avyttring av finansiella anl. tillgångar -1 349 19 -1 331 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 772 -2 519 -5 339 -9 557

Nyemission 2 340 90 113 2 340 90 113
Transaktionskostnader hänförliga till nyemission 0 -9 012 0 -9 012
Optionspremie 111 124 111 257
Optionsinlösen -1 765 -         0 -        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 686 81 225 2 451 81 358

Summa periodens kassaflöde -19 838 64 229 -26 100 60 153

Likvida medel vid periodens ingång 76 470 18 503 82 732 22 579
Likvida medel vid periodens utgång 56 632 82 732 56 632 82 732

Kassaflöde i den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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Resultaträkning moderbolaget jul-dec jul-dec Helår Helår
(KSEK) 2018 2017 2018 2017
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 637 854 1 997 928
Aktiverat arbete för egen räkning 3 064 4 676 7 535 9 440
Övriga rörelseintäkter 1 866 1 396 4 571 2 602
Summa rörelseintäkter 6 567 6 926 14 103 12 970

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -270 -205 -277 -284
Övriga externa kostnader -9 843 -8 649 -17 857 -18 232
Personalkostnader -7 954 -5 854 -15 289 -9 995
Avskrivningar -687 -299 -1 326 -600
Övriga rörelsekostnader -134 -36 -155 -60
Rörelseresultat -12 321 -8 117 -20 801 -16 201

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av andelar i dotterföretag -1 369 0 -1 369 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 130 8 130 8
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -30 -1 -30
Resultat efter finansiella poster -13 561 -8 139 -22 041 -16 223

Skattekostnad 4 517 3 548 4 517 3 548
Periodens resultat -9 044 -4 591 -17 524 -12 675

Balansräkning moderbolaget 31 dec 30 juni 31 dec
(KSEK) 2018 2018 2017
Tillgångar
Immateriella tillgångar 15 022 13 150 11 743
Materiella tillgångar 3 709 3 845 4 307
Uppskjuten skattefordran 12 494 7 977 7 977
Finansiella tillgångar 84 85 104
Kundfordringar 710 342 67
Fordringar hos koncernföretag 1 565 870 360
Övriga fordringar 963 949 1 148
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 935 668 613
Kassa och bank 56 446 76 219 82 484
Summa tillgångar 91 928 104 105 108 803

Eget kapital och skulder
Eget kapital 86 546 94 977 101 620
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 897 833 905
Leverantörsskulder 1 812 1 982 3 576
Övriga skulder 1 100 979 672
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 573 5 334 2 030
Summa eget kapital och skulder 91 928 104 105 108 803

mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.se
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