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året i korthet

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

• SenzaGen tecknade globalt licensavtal med 
det ledande kontraktslaboratoriet Eurofins 
BioPharma Product Testing Munich.

• Licensavtal tecknades med Burleson Rese-
arch Technologies gällande marknadsföring 
och försäljning av GARD® primärt i USA.

• Globalt distributionsavtal tecknades med 
Eurosafe, en ledande aktör inom tester för 
kosmetikaindustrin i Frankrike.

• Forskningsresultat från extern part 
avseende GARD® publicerades i tidskriften 
Regulatory Toxicology and Pharmacology.

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

• Dotterbolaget i USA är numera helägt 
och organisationen har förstärkts kom-
mersiellt.

• Finansiella målsättningar fastställdes.

• De regulatoriska myndigheterna med-
delade att OECD-godkännandet av GARD® 
skin senarelagts.

• Peter Nählstedt invaldes i styrelsen.

• Ledningsgruppen stärktes med en erfa-
ren Chief Scientific Officer med ansvar för 
produktutveckling.

KSEK 2018 2017 2016

Nettoomsättning 1 997 1 153 498

Årets resultat -16 090 -13 076 -8 942

Genomsnittligt antal anställda, st 17 12 8

Eget kapital 85 936 101 010 32 711

Soliditet, % 95 93 94

Året i korthet

EKONOMISK ÖVERSIKT

Nu kan vi erbjuda våra kunder 
ett test med mycket högre till-
förlitlighet än tidigare. 
Resultatet gör kunden trygg i 
sina beslut under framtagandet 
av nya produkter.

”
Helge Gehrke, 
Eurofins BPT, ett av de 
CRO-bolag som slutit avtal 
med SenzaGen under året.



4

SENZAGEN AB  

Årsredovisning 2018
Kort om bolaget

AFFÄRSIDÉ
SenzaGen utvecklar och säljer djurfria 
testmetoder för bedömning av ämnens 
förmåga att orsaka allergier. Testerna 
ersätter djurförsök med genetiska tester i 
provrör i kombination med artificiell intelli-
gens och ger högre tillförlitlighet än övriga 
test på marknaden. Bolaget möter därmed 
marknadens behov av nya, mer tillförlitliga 
och kostnadseffektiva testmetoder. 

VISION
SenzaGens vision är att ersätta djurförsök 
och därigenom etablera en ny industri–
standard.

MISSION
SenzaGens mission är att erbjuda sam-
hället de bästa djurfria testmetoderna för 
riskbedömning och därmed möjliggöra 
utveckling av säkrare produkter.

kort om bolaget

SenzaGens 
fokusregioner 

STRATEGI
Försäljning pågår och bolaget bygger nu 
upp den kommersiella organisationen med 
primärt fokus på Europa och USA. I strate-
gin ingår att expandera geografiskt, knyta 
till sig fler distributions- och licenspart-
ners och lansera nya, unika tester inom 
olika marknadssegment. 

GLOBAL MARKNAD 
Marknaden för djurfria testmetoder är 
global. Försäljningen sker via partners 
samt via huvudkontoret i Lund och försälj-
ningskontoret i USA. All produktutveckling 
bedrivs i Lund där laboratoriet även  
analyserar kundprover.

20 miljoner 
tester på djur 

årligen
I dag testas tiotusentals 

kemikalier för att undvika 
risker för miljö och hälsa. 

Baksidan: miljontals  
djurförsök

VÅRT BIDRAG
SenzaGens testmetod 
är snabbare, kost-
nadseffektivare och 
mer relevant än djur-
tester, vilket bidrar 
till säkrare produkter 
i människors vardag. 



5

SENZAGEN AB  

Årsredovisning 2018
Kort om bolaget

GARD®-PORTFÖLJEN

LANSERING

GARD®skin
Test för bedömning om 
kemiska ämnen kan 
orsaka hudallergier.

GARD®potency
Test för bedömning i 
vilken grad kemiska 
ämnen kan orsaka 
hudallergier. Används 
i kombination med 
GARD®skin.

GARD®air
Test för bedömning om 
kemiska ämnen kan or-
saka luftvägsallergier.

Marknad &
Försäljning 31%

Fördelning arbetsområde

Forskning & 
Utveckling,
Operations 
53%

Administration 
16%

2017 2017 2018

TEKNOLOGIN
93,8%
Vetenskapliga studier visar att 
SenzaGens testmetod har högre 
tillförlitlighet än övriga testme-
toder på marknaden. 

NOGGRANNHET

SenzaGens teknologiplattform 
GARD® ersätter djurförsök med 
mänskliga celler i provrör i kombi-
nation med artificiell intelligens. 

GARD®

Fördelning kön och utbildning

Totalt antal medarbetare: 19.

OM ORGANISATIONEN 

68 % är kvinnor
32 % är män

36 % har en 
PhD
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vd har ordet

Tydlig målbild
Under 2018 etablerade SenzaGen en sta-
digt växande kundbas och antalet utförda 
test ökade väsentligt med en, för andra 
året i rad, fördubblad omsättning som 
resultat. Potentialen för en fortsatt god 
försäljningsutveckling är stor – intresset 
för djurfria tester växer samtidigt som nya 
marknader inför förbud och nya regelverk 
begränsar djurtester. Baserat på banbry-
tande forskning är vårt mål att vår alterna-
tiva testmetod ska bli en ny industristan-
dard inom flera marknadssegment.  

Bred vetenskaplig validering
En rad publicerade studier visar att vår 
teknologiplattform GARD ger högsta tillför-
litlighet jämfört med alla andra befintliga 
testmetoder. Under 2018 lämnade vi in det 
slutliga regulatoriska valideringsunderla-
get för GARD®skin och GARD®potency till 
beslutande myndigheter och fick i höstas 
beskedet att godkännandet blivit senare-
lagt i relation till våra tidigare förväntning-
ar. Myndigheterna behöver mer tid för att 
hantera metoder baserade på ny forskning 
och nya teknologier, vilket berör inte bara 
oss utan samtliga aktörer inom industrin. 

Våra ackumulerade vetenskapliga bevis 
visar tydligt att vår metod överträffar andra 
metoder. Detta i kombination med indu-
strins stora intresse gör att vi känner stor 
tillförsikt till att metoden kommer att bli 
godkänd av OECD.

De senaste åren har präglats av stora framsteg för SenzaGen som bolag. 
Föregående år är inget undantag – 2018 var året då SenzaGen tog de 
första stegen från forskningsbolag till ett produkt- och marknadsbolag. 
På kort tid har vi utvecklat en unik djurfri testmetodik med potential 
inom flera applikationsområden samt knutit till oss viktiga licens- och 
distributionspartners. Samtidigt pågår en omvandlingsprocess där hela 
testningsindustrin går mot djurfria tester, en trend som starkt gynnar 
intresset för SenzaGens plattform. Strategin är tydlig och ambitionen 
är hög – SenzaGen ska fortsätta utveckla GARD®-portföljen och driva 
försäljning med fokus på en internationell marknad. 

Kunder med starka varumärken 
Eftersom GARD-testet är vetenskapligt 
validerat kan det användas redan nu 
inom flera olika och delvis nya branscher, 
exempelvis vid utveckling av nya läke-
medelskandidater och produktutveckling 
inom kosmetikaindustrin. Sammantaget 
ser vi betydande affärsmöjligheter och gör 
satsningar i många segment, vilket även 
avspeglas i årets försäljning. Bland slut-
kunderna finns starka varumärken som 
CRODA och Lubrizol. 

Ökad marknadsnärvaro genom  
partneravtal 
Våra finansiella mål, som antogs av 
styrelsen i oktober, är vägledande för vår 
utveckling de närmaste åren. Vår försälj-
ningsstrategi bygger på att sluta avtal med 
starka licens- och distributionspartners 
inom den toxikologiska in vitro-testin-
dustrin. Under 2018 har vi adderat och 
etablerat avtal med flera ledande kon-
traktslaboratorier (CRO) i Europa och USA 
– Eurofins, Eurosafe och Burleson – som 
bekräftar GARD:s kommersiella bärkraft 
och öppnar upp för stora affärsmöjligheter. 
Redan nu ser vi att gemensamma aktivite-
ter under mässor och konferenser har ökat 
intresset hos slutkunderna.

I början av 2019 slöt vi ytterligare ett licens-
avtal för USA-marknaden med CRO-part-
nern MB Research, vilket är ytterligare en 
bekräftelse på vår affärsmodells styrka. 
Genom parallella försäljningskanaler på 
viktiga geografiska marknader har vi nu 

Intresset för vår 
djurfria testmetod 
GARD® fortsätter 
att öka 

Från forskningsbo-
lag till produkt- och 
marknadsbolag
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Lund i april 2019
Anki Malmborg Hager,  
Verkställande direktör

VD har ordet

Kommersiella 
framsteg och stor 

marknadspotential

gett många fler slutkunder tillgång till våra 
innovativa test. Efter årets slut, tog vi ytter-
ligare ett steg i vårt marknadsförberedan-
de arbete i Asien genom ett samarbets-
avtal med en ledande key opinion leader 
för alternativa testmetoder i Kina samt ett 
beviljat patent i Sydkorea. 

Ny produkt med first-in-class status
Ett annat viktigt element i vår tillväxtstrate-
gi är produktutveckling. Under hösten har 
vi utökat produktportföljen med GARD®air 
som är världens första in vitro-test för 
luftvägsallergier. Marknadens initia-
la reaktioner bekräftar att det finns ett 
behov för testet och det förs regulatoriska 
diskussioner om att införa krav på denna 
typ av testning, inom både kemikalie-, 
läkemedels- och kosmetikaindustrin, där 
yrkesgrupper inom tillverkning är särskilt 
utsatta. Kombinationen av GARD®air och 
GARD®skin gör det dessutom möjligt att 
undvika kemiska ämnen med flera olika 
allergiframkallande effekter. 

GARD har även potential inom andra app-
likationsområden. I höstas identifierade 
vi testning av material i medicintekniska 
produkter som en marknad med potential 
för vår testportfölj och vi gör nu riktade 
insatser inom området. Här pågår en 
förändring av regelverket som kommer att 
inkludera djurfria tester och därmed skapa 
möjligheter för oss. 

Fortsatt uppbyggnad av organisation
För att hantera den ökande efterfrågan 
bygger vi ut vår organisation successivt. Vi 
har bland annat förstärkt med en industriellt   

erfaren CSO med ansvar för produktut-
veckling samt har rekryterat nya medarbe-
tare med relevanta specialistkompetenser. 
På den viktiga USA-marknaden har vi 
stärkt vår närvaro med en affärsutveck-
lingschef i ett numera helägt amerikanskt 
dotterbolag. Förstärkningarna, framför allt 
på den kommersiella sidan, kommer att 
fortsätta under 2019 för att möta bolagets 
tillväxttakt och ambitioner. 

Stort värdeskapande
GARD är en bekräftelse på att Senza-
Gens unika kompetens i kombination med 
dedikerat arbete och envishet ger resultat 
och skapar kundvärde. Genom sin relevans 
och tillförlitlighet ökar vår testmetodik 
kostnadseffektiviteten för våra kunder, och 
bidrar därigenom till ökad produktsäker-
het vilket gör stor skillnad i människors 
vardag. 

Med en tydlig målbild, en ytterst kompetent 
organisation, nya kommersiella framsteg 
och en bredare produktportfölj ser jag med 
tillförsikt på framtiden och SenzaGens 
möjligheter att tillvarata den stora poten-
tial som finns för vår djurfria testmetod 
och för en förändring av hela den globala 
testningsindustrin. 

Utan våra medarbetares engagerade
arbete och stödet från våra aktieägare
hade våra framsteg under året inte
varit möjliga. Till er vill jag slutligen
rikta ett stort tack.
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produkterbjudande

Som innovativt bolag har SenzaGen skapat en teknologiplattform som 
möter marknadens behov av en alternativ, djurfri testmetod för att be-
döma om ett ämne kan orska skada. Produktportföljen består idag av en 
serie allergitester med marknadens högsta prestanda och träffsäkerhet. 

Teknisk plattform för många olika test
Baserat på teknologiplattformen GARD® 
har SenzaGen utvecklat en testmetod 
som avgör om ett ämne är allergifram-
kallande eller inte. Metoden bygger på 
mänskliga celler i provrör i kombination 
med Artificiell intelligens (AI) och är både 
snabbare och har en högre träffsäkerhet 
än de traditionella djurbaserade testerna. 
Vidare är metoden mindre kostsam och 
resulterar i att antalet försöksdjur kraftigt 
kan minskas. 

Teknikplattformen är robust, funktionell 
och har potential att användas inom ett 
stort antal toxikologiska områden och 
applikationsområden. Inledningsvis har 
SenzaGen fokuserat på kemiska ämnen 
inom områdena hudallergi och luftvägsal-
lergi med hittills tre lanserade produkter 
för kosmetika-, kemikalie- och läkemedels-
industrin. 

HUDALLERGI 
GARD®skin 
GARDskin används för att bedöma om 
kemiska ämnen kan orsaka hudallergi hos 
en människa. Prediktionsnoggrannheten 
i testet ligger på 94%, vilket är högre än 
konkurrerande tester och viktigt för att 
industrin ska kunna säkerställa att de 
produkter de placerar på marknaden inte 
är skadliga. Den höga noggrannheten inne-
bär även att GARDskin tillsammans med 
GARDpotency har potentialen att bli fristå-

ende, det vill säga kunna användas utan att 
behöva kombineras med andra tester av 
samma typ, vilket annars är vanligt inom 
industrin. Testet vänder sig mot kosmeti-
ka-, kemikalie- och läkemedelsindustrin.

GARD®potency
Med GARDpotency erbjuder SenzaGen 
marknaden den enda kommersiellt till-
gängliga djurfria testmetoden för att mäta 
hur starkt allergiframkallande ett ämne 
är. Testet används i kombination med 
GARDskin och ger kvantitativ information, 
vilket är ett krav i den europeiska kemika-
lieförordningen REACH och är till stor hjälp 
för företag som utvecklar kosmetika och 
läkemedel. Även förordningen CLP kräver 
att allergiframkallande ämnen klassifice-
ras efter styrka. Marknadens övriga tester 
för så kallad potency-klassificering görs 
på djur.

LUFTVÄGSALLERGI 
GARD®air 
GARDair används för att bedöma om 
kemiska ämnen kan orsaka luftvägsaller-
gier. Testet är det första djurfria testet på 
marknaden som kan användas för denna 
bedömning och prediktionsnoggrannheten 
ligger på 90 %. Möjligheten att testa kemi-
kaliers förmåga att påverka det respira-
toriska systemet är viktigt för till exempel 
yrkesgrupper inom tillverkning inom bland 
annat kosmetika-, kemikalie- och läkeme-
delsindustrin. Utvecklingen av GARDair 
stödjs av EU:s SME-program Horizon2020.  

”Detta är på alla 
sätt en high-tech 
business med unika 
produkter för väx-
ande marknader.

Paul Yianni, affärs-
coach, Horizon 2020

Potential inom 
många applika-
tionsområden och 
marknader.
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så här fungerar det

SenzaGens tester utförs på en relevant mänsklig celltyp och har potenti-
alen att helt ersätta djurförsök för att testa risken att kemiska ämnen är 
allergiframkallande. Metoden utvecklades initialt av en forskargrupp vid 
Institutionen för immunteknologi, Lunds universitet, och har sedan dess 
vetenskapligt validerats i en rad publicerade studier. Hur testet går till 
kan enkelt beskrivas i fem steg.

Så här fungerar det

Uppodling av SenzaCells. 
GARD®-testerna utförs på en mänsklig 
celltyp som härmar vårt immunförsvar.

Upprening av genetiskt material. 
För att kunna titta på och analysera hur 
cellerna reagerat, isoleras och renas cel-
lernas genetiska material. 

Tolkning av genanalysen. 
Prediktionsmodellen som bygger på möns-
terigenkänning tolkar informationen och 
ger ett svar på om ämnet är allergifram-
kallande eller inte.

Exponering av cellerna för testämnet.
Det ämne som ska testas sätts till cellerna 
som reagerar på ämnet på samma sätt 
som det mänskliga immunförsvaret.

Analys av genuttrycket.
Gener som ingår i den GARD-specifika 
gensignaturen märks in och mäts. Gener-
na uttrycks olika mycket beroende på om 
ämnet är allergiframkallande eller inte.

SENSITIZER

NON-SENSITIZER

It is shown here that 
GARD alone outper-

forms each of DPRA, 
ARE-Nrf2 luciferace 

or h-CLAT, alone 
or in any combina-
tion as a 2 out of 3 

strategy, in terms of 
sensitivity, specifici-

ty and accuracy.

Utdrag ur Dr Dave Robers 

artikel ”Performance of the 

GARD assay in comparison 

with OECD guideline assays 

alone and in combination” 
Regulatory Toxicology and 

Pharmacology 98 (2018) 
155-160

”
11
12

13

14

15
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trender och drivkrafter

För att försäkra konsumenter om att inte 
utsättas för negativa effekter på hälsan på 
grund av de produkter de använder i varda-
gen och i arbetslivet, kräver ofta myndighe-
ter att produkterna genomgår en riskbe-
dömning innan de släpps för försäljning. 
Denna riskbedömning sker på de kemiska 
ämnen som ingår i produkterna med hjälp 
av så kallade in vitro-tester (i provrör) och in 
vivo-tester (djurmodeller). In vitro-tester är 
nyare och modernare än de mer traditionel-
la in vivo-testerna och kallas därför ofta för 
”alternativa tester”.

Ökat fokus på alternativa tester 
Med utgångspunkt i de fyra marknadsdriv-
krafterna beskrivna här bredvid är behovet 
av ny teknik och alternativa testmetoder 
inom industrin stort. In vitro-tester ökar 
i användning för att testprocessen går 
snabbare och för att resultaten påvisar hö-
gre träffsäkerhet än in-vivo-tester på djur. 
Vidare är dessa tester mindre kostsamma 

SenzaGen verkar på en global marknad med stor tillväxtpotential. Indu-
strin för riskbedömning av kemiska ämnen söker alternativa testmeto-
der som är mer precisa, etiska och i längden kostnadseffektiva. Utveck-
lingen går mot att ersätta djurförsök med djurfria metoder. 

och resulterar i att antalet försöksdjur kraf-
tigt kan minskas. 

En annan fördel är att kunna testa ke-
mikalier tidigt i utvecklingsprocessen 
och därmed tidigt kunna säkerställa hög 
tillförlitlighet. På så sätt kan till exempel 
läkemedelsbolag snabbare nå ut med sina 
produkter på marknaden med minskad risk 
för att behöva dra tillbaka produkter som 
genomgått en lång och dyr utvecklingspro-
cess. 

Marknadsdrivkrafter
Flera faktorer driver marknaden för  
SenzaGens tester. Branschdata från Kalo-
rama visar att drivkrafterna på marknaden 
är såväl regulatoriska och vetenskapliga 
som etiska och ekonomiska. Här följer en 
beskrivning av trenderna bakom industrins 
preferenser för in vitro-tester framför in 
vivo-tester.

CRODA levererar innova-
tiva finkemikalier till flera 
industrier inklusive; hälsa, 
kosmetika, smörjmedel, 
plaster med mera. Vi har 
använt GARD®-plattformen 
för test av olika ämnen och 
resultaten har använts vid 
REACH-registreringen.

”
Jane Lawson,
Head of Global Product Safety 
and Regulatory Affairs, 
CRODA, Storbritannien
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• FÖRBUD MOT DJURFÖRSÖK
2013 förbjöds alla former av djurförsök 
inom utveckling av kosmetika och hygien-
produkter inom EU. Allt fler länder runt om 
i världen följer efter och har infört förbud 
mot tester på djur såsom Australien, Indien, 
Israel, Kalifornien (USA), Sydkorea, Taiwan 
och vissa delstater i Brasilien. Även andra 
branscher och industrier ser över sina 
regelverk och inför liknande förbud. Inom 
kemikalieindustrin reglerar REACH-förord-
ningen ökade krav på klassning av kemika-
lier baserat på deras allergiframkallande 
förmåga där in vitro alternativ ska föredras.

• BEHOV AV BÄTTRE TESTRESULTAT 
Djurtester har en begränsad träffsäkerhet 
och ger därför en ganska osäker bild över 
vad som sker i verkligheten när kemikalier 
kommer i kontakt med människokroppen. 
Industrin har ett behov av att få tillgång till 
bättre testmetoder som påvisar högre träff-
säkerhet för människor, för att säkerställa 
att de produkter de placerar på marknaden 
inte är skadliga.

• ÖKAT SAMHÄLLSENGAGEMANG 
Konsumenter sätter press på industrier då 
de efterfrågar produkter som utvecklas och 
produceras med minimal påverkan på djur 
och miljö. Industrier inför policies för CSR 
(Corporate Social Responsibility) och följer 
3R-principen – riktlinjer som syftar till att 
minska, förbättra och ersätta djurförsök. 

• KOSTNADSEFFEKTIVITET UNDER 
LÄKEMEDELSUTVECKLING
In vitro-tester går snabbare att utföra, är 
mindre resurskrävande och därför mer 
kostnadseffektiva. Att med en hög träffsä-
kerhet kunna testa kemiska ämnen tidigt 
i forsknings- och utvecklingsprocessen, 
edför att man kan  välja bort de produkt-
kandidater som inte kommer att kunna nå 
marknaden på grund av deras toxikologiska 
profil. Detta innebär en stor besparingspo-
tential för läkemedelsindustrin.

kostnads-
effektivitet

bättre test-
resultat

förbud mot 
djurförsök

!
csr

ökat samhälls-
engagemang
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marknadens storlek och potential 

Marknaden för in vitro-test
Branschstatistik visar att värdet på den 
totala världsmarknaden för toxikologisk in 
vitro-testning uppskattas till cirka 129 mil-
jarder SEK. Marknaden växer årligen och 
förväntas uppgå till 260 miljarder 2022¹. 

SenzaGen verkar inom ett delsegment av in 
vitro-marknaden, cellbaserade in vitro-test, 
som beräknas stå för 45 procent av mark-
naden, motsvarande cirka 54 miljarder SEK 
per år ². Europa är den största regionen 
följt av Nordamerika. Flera tillväxtänder i 
Asien-och Stillahavsregionen (APAC) växer 
snabbt i takt med att de kommer längre i 
arbetet med alternativa testmetoder och 
tvingande förbud mot djurförsök.3

Nuvarande målmarknad
HUDALLERGI 
SenzaGens tester för bedömning av 
kemiska ämnens hudallergiframkallande 
förmåga, GARD®skin och GARD®potency, 
tillhör det toxikologiska området hudsen-
sibilisering. Parfymämnen, konserverings-
medel och metaller är vanliga orsaker till 
hudeksem eller så kallad kontaktallergi, 
och beräkningar visar att i Europa är uppe-
mot 20 procent av befolkningen drabbade. 
Enligt marknadsdata ökar antalet test 
inom hudsensibilisering främst till följd av 
att länder inför djurförbud inom kosmeti-
katestning.4 Bolaget uppskattar det årliga 
värdet för den potentiella marknaden inom 
kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsin-
dustrin i EU och USA till cirka 3 miljarder 
SEK. 

LUFTVÄGSALLERGI 
GARD®air, SenzaGens test för bedömning 
av den luftvägsallergiframkallande förmå-
gan hos olika kemiska ämnen, är en del 
av det toxikologiska området respiratorisk 
sensibilisering. Statistik visar att luftväg-
sallergier eller respiratorisk sensibilise-

Många kemikalier ger upphov till allergi och astma. Genom så kallad 
toxikologisk testning får tillverkare och leverantörer svar på om inne-
hållet i deras produkter kan vara hälsofarligt. 

ring, som uttrycker sig framförallt i form 
av astma, är ett växande problem. Cirka 
8–10 % av den svenska befolkningen lider 
av astma och mer än 300 miljoner perso-
ner globalt är diagnostiserade med astma, 
en siffra som förväntas växa de närmaste 
åren.5 Regulatoriska diskussioner om att 
införa krav på denna typ av testning förs 
inom både kemikalie-, läkemedels- och 
kosmetikaindustrin, där yrkesgrupper 
inom tillverkning är särskilt utsatta. Utöver 
SenzaGens test finns idag inga andra me-
toder på marknaden.  

Potential inom fler applikations- 
områden
SenzaGens teknikplattform GARD® har po-
tential inom flera applikationsområden. Vid 
sidan av kemiska ämnen testar industrin 
om andra substanser i produkter kan vara 
allergiframkallande, exempelvis mate-
rial och kombinerade ämnen, så kallade 
mixtures.

MATERIAL I MEDICINTEKNISKA  
PRODUKTER 
Under 2018 identifierade SenzaGen test-
ning av material inom medicinteknik som 
ett potentiellt nytt applikationsområde.  

Även medicintekniska produkter som kom-
mer i fysisk kontakt med patienter måste 
riskbedömas för allergi innan de får säljas. 
På marknaden pågår en regulatorisk för-
ändring av EU:s regelverk för medicintek-
niska produkter (MDR) samtidigt som den 
globala standarden ISO 10993, som regle-
rar godkännande av medicintekniska pro-
dukter, uppdateras. Förändringarna inom 
ISO kommer att innebära djurfria tester 
och det nya regelverket (MDR) förväntas 
träda i kraft 2021. Därtill pågår diskussio-
ner om att riskbedöma produkter inte bara 
med hänsyn till patienten utan även till 
brukaren, vilket kan leda till att fler tester 

Cellbaserade tester, 
geografisk fördelning 

Toxikologiska In 
vitro-tester

Cellbaserade 
tester 45%

Övriga tester

Europa 
45%

APAC
 13%

Nord-
amerika 

34%

Övriga 
världen 

8%
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måste genomföras. SenzaGen uppskattar 
värdet på den växande medicintekniska 
marknaden, efter att den nya lagen trätt i 
kraft, till cirka 1,6 miljarder SEK. Potential 
finns för ytterligare tillväxt på den globala 
marknaden.6

För att anpassa GARD®-plattformen för 
testning av medicintekniska produkter och 
därigenom öka dess introduktionshastig-
het på marknaden har SenzaGen tecknat 
ett samarbetsavtal med det statliga 
forskningsinstitutet Research Institutes of 
Sweden (RISE). Vidare är Eurofins, licens-
tagare till GARD, en stor aktör även för 
medicintekniska produkter. 

Försäljning via stora kontraktslabora-
torier
För närvarande kommer större delen av 
SenzaGens intäkter från direktförsäljning 
men bolagets strategi är att bygga upp ett 
världsomspännande licens- och distribu-
törsnätverk bestående av starka partners 
inom den toxikologiska testindustrin. Tes-
terna ska kommersialiseras i samarbete 
med välrenommerade kontraktslaborato-
rier (Contract Research Organization, CRO) 

och distributörer som är specialiserade 
inom in vitro-tester och har ett omfattande 
nätverk av kunder inom olika industrier. 
Marknaden för CRO-segmentet drivs 
kontinuerligt mot en konsolidering i form 
av strategiska uppköp och förvärv då 
läkemedelsindustrin allt oftare efterfrågar 
tjänsteleverantörer som är stora, globala 
och kan erbjuda ett brett utbud av tjänster. 

Under 2018 slöt SenzaGen sina första 
globala licensavtal med två starka aktörer 
inom testindustrin: CRO-bolagen Eurofins 
i Tyskland och Burleson i USA. Dessa 
bolag har egna specialistlaboratorier för 
in vitro-tester och marknadsför, säljer och 
utför SenzaGens tester via licens. 

CRO-bolag som inte har möjlighet att 
implementera GARD-teknologin i egna 
laboratorier kan välja att agera som 
distributörer, det vill säga de marknadsför 
GARD i sin serviceportfölj och testerna 
utförs sedan på SenzaGens laboratorium i 
Lund. Distributörsavtalet med det franska 
CRO-bolaget Eurosafe, som slöts under 
2018, är ett exempel på detta. 

GARD® passar väl in i vår 
portfölj och våra ambitioner 
att driva marknaden mot nya 
innovativa lösningar utan 
djurförsök. Nu kan vi erbjuda 
våra kunder ett test med mycket 
högre tillförlitlighet än tidigare. 
Resultatet gör kunden trygg i 
sina beslut under framtagandet 
av nya produkter.

”
Helge Gehrke, 
Head of In Vitro Pharmacology 
and Toxicology  
Eurofins BioPharma Product Testing 
Munich GmbH

1 Stratistics MRC 2017 – strategymrc.com/report/in-vitro-toxicology-testing-market  
2 Grand View Research 2016 – grandviewresearch.com/industry-analysis/in-vitro-toxicology-testing-market 
3 Statista 2017 – statista.com/statistics/679963/global-in-vitro-toxicology-testing-market-share-by-region/
4 Du och jobbet 2018 – duochjobbet.se/nyhet/nya-kemikalier-skapar-allergiexplosion/  
   Rapport från Kalorama International 2018: In Vitro Toxicology
5 Forska Sverige: forskasverige.se/vardet-av-forskning/astma-och-allergi/  
   Internetmedicin 2018 – internetmedicin.se/page.aspx?id=230. 
6 Grand View Research 2018 – grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-device-testing-services-market
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teknologiplattformen

För att utveckla en metod som har hög 
träffsäkerhet använder SenzaGen sig av 
en celltyp (dendritceller) som är central i 
människans immunförsvar mot främman-
de ämnen. Bolaget tittar på cellens totala 
svar (hela genuttrycket) när den utsatts för 
allergiframkallande ämnen och jämför med 
svaret för ämnen som inte är allergifram-
kallande. De gener vars uttryck ändras på 
olika vis beroende på om cellen utsatts för 
ett allergiframkallande ämne eller ett ämne 
som inte är allergiframkallande, skapar 
en gensignatur som kan användas för att 
identifiera andra ämnens förmåga att vara 
allergiframkallande. För att ytterligare öka 
träffsäkerheten och känsligheten använder 
bolaget sig av maskininlärningsmetoder 
specialiserade på mönsterigenkänning. 
Genom moderna databearbetningstekniker 
och artificiell intelligens används all den 
information som finns i en människas arvs-
massa (genomik) för att ge ett säkert svar 
på om ett ämne har förmågan att framkalla 
allergi.

SenzaGens GARD®-plattform (Genomic Allergen Rapid Detection) består 
av en serie tester som alla är framtagna enligt samma princip och 
bygger på analys av en mänsklig (human) cells totala svar när de utsätts 
för olika ämnen. I dagsläget är SenzaGens produkter inriktade på att 
detektera och identifiera kemiska ämnens allergiframkallande förmåga 
– en process som även kallas sensibilisering.

Sensibilisering   
Det första steget i utvecklandet av en allergi 
är en så kallad sensibilisering mot ämnet. 
Sensibilisering sker när ämnen som krop-
pen uppfattar som främmande kommer i 
kontakt med vårt immunförsvar för första 
gången. Allergier orsakas av proteiner 
eller av ämnen små nog att tas upp via 
till exempel huden eller luftvägarna, som 
exempelvis kemikalier. Om dessa uppfattas 
som främmande av dendritcellerna sker en 
sensibilisering som, om individen utsätts 
för ämnet igen, kan leda till allergi i form av 
till exempel kontakteksem eller allergisk 
astma. GARD® är utvecklat för att bedöma 
ett ämnes förmåga att orsaka sensibilise-
ring.

Dendritceller
Dendritceller är en typ av vita blodkroppar 
som är specialiserade på att identifiera 
kroppsfrämmande ämnen. När dessa celler 
känner igen ämnen som kan vara skadliga 
för kroppen aktiverar och reglerar de andra 

Dendritcellens 
struktur gör att den 
enkelt kan ta upp 
främmande ämnen 
från omgivningen. 
Illustrationen visar 
hur en kemika-
lie (röd) tas upp 
via huden och 
transporteras in till 
dendritcellen (grön) 
och vilka reaktioner 
som kan aktiveras. 

Kemikalie

Blodkärl

Dendritcell

Dermis

Epidermis



15

SENZAGEN AB  

Årsredovisning 2018
Teknologiplattformen

Maskininlärning 
används till exempel 

vid bildanalys för 
identifiering av 

tumörer, men kan 
även som i Senza-

Gens fall, användas 
för att känna igen 

genuttrycket i dend-
ritceller som utsatts 

för allergiframkal-
lande ämnen.

delar av immunförsvaret för att ta hand om 
det främmande ämnet. Immunförsvarets 
främsta uppgift är att skydda kroppen mot 
angrepp från olika typer av mikroorganis-
mer, som bakterier och virus, men ibland 
reagerar det även på andra ämnen, vilket 
kan leda till en allergisk reaktion.
När dendritceller känner igen ett ämne som 
främmande aktiveras de och ändrar sin 
funktion och sitt utseende. Dessa ändringar 
startar genom att olika gener ökar eller 
minskar i sitt uttryck och detta kan mätas 
med olika tekniker, vilket utgör grunden för 
GARD® testets förmåga att skilja mellan 
allergiframkallande kemikalier och icke-
allergiframkallande kemikalier.   

Genomik
Genomik är läran om en organisms hela 
arvsmassa (genom) och hur den fungerar. 
Genom ökad kunskap om vår arvsmassa 
kan man mäta hur gener regleras och ut-
trycks för att förutspå biologiska funktioner 
och få en helhetsbild av vad som händer 
i kroppen vid till exempel sensibilisering. 
Totalt finnas det cirka 25 000 gener i vår 
arvsmassa som alla har olika uppgift och 
uttrycks eller stängs av beroende på behov. 
Genomiska tester har möjlighet att under-
söka alla dessa gener och hur de regleras 
i en cell, vävnad eller organ som svar på 
olika omständigheter. Om man tittar på alla 

gener får man en detaljerad bild av vad som 
till exempel händer i en dendritcell när den 
utsatts för ett allergiframkallande ämne. 
För att förstå och analysera all informa-
tion krävs oftast modern databearbetning. 
GARD® bygger på en gensignatur som tagits 
fram med hjälp av genomik, statistisk ana-
lys och maskininlärning.

Maskininlärning
Med modern maskininlärningsteknik kan 
man idag bland annat få datorer att lära 
sig känna igen mönster i stora mängder 
data. Begreppet maskininlärning innebär 
att datorer kan lära sig saker med hjälp av 
data utan att ha programmerats för just den 
uppgiften.  Tekniken används till exempel 
vid bildanalys för identifiering av tumörer, 
men kan även som i SenzaGens fall, använ-
das för att känna igen genuttrycket i dend-
ritceller som utsatts för allergiframkallande 
ämnen. Genom att träna bolagets modell på 
de gensignaturer som tagits fram har Sen-
zaGen lyckats få fram prediktionsmodeller 
som med stor träffsäkerhet klassificerar ett 
ämne som potentiellt allergiframkallande 
eller inte.
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förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören i SenzaGen AB (publ) (556821-
9207) med säte i Lund avger härmed årsredovisning och koncernredo-
visning för räkenskapsåret 2018.

Allmänt om verksamheten
SenzaGen är verksamt inom utveckling, försälj-
ning och genomförande av djurfria tester för be-
dömning av kemiska ämnens allergiframkallande 
egenskaper. Testerna ersätter djurförsök med 
mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination 
med artificiell intelligens för att bedöma om de 
ämnen vi kommer i kontakt med i vår vardag kan 
orsaka allergier. Det kan till exempel handla om 
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. 

Bolaget har i dagsläget tre lanserade tester: 
GARD®skin, GARD®potency och GARD®air. Genom 
att analysera hundratals markörer genererar tek-
nologiplattformen GARD® stora mängder data och 
levererar resultat med över 90 procents precision. 
Detta kan jämföras med dagens standardmetod 
– tester på möss – som endast uppnår 70-75 
procents precision. SenzaGens test kan dessutom 
kvantifiera den allergiframkallande potentialen för 
ett kemiskt ämne. Försäljningen sker via licens- och 
distributionspartners samt via huvudkontoret i Lund 
och försäljningskontoret i USA.  

SenzaGen grundades 2010 och är sedan 2017 
noterat på Nasdaq First North. Bolaget hade, per 
den 31 december 2018, 19 anställda.

Forskning och utveckling
SenzaGen driver ett flertal utvecklingsprojekt 
med målet att stärka sin produktportfölj. Basen 
för bolagets produktutveckling är teknologiplatt-
form GARD, som är robust, funktionell och har 
potential att användas inom ett stort antal toxik-
ologiska områden och marknadssegment. Under 
2018 färdigställdes bolagets test för bedömning 
av ämnens förmåga att orsaka luftvägsallergier, 
GARDair.

Finansiell  utveckling
Nettoomsättningen för koncernen uppgick under 
året till 1 997 KSEK (1 153), en ökning med 73 % i 
jämförelse med samma period föregående år. 

Merparten av försäljningen är i USD och EUR till 
bolag utanför Sverige, vilket innebär att bolagets 
omsättning och resultat påverkas av förändringar 
i dessa valutor.

Koncernens rörelseresultat för året minskade 
till -20 731 KSEK (-16 606). Förändringen beror 
främst på ökade kostnader i samband med nyan-
ställningar. Under året ökade det genomsnittliga 
antalet medarbetare med 5 personer.

Årets resultat för koncernen uppgick till  
-16 090 KSEK (13 076). Koncernen har vid årets 
slut outnyttjade skattemässiga förlustavdrag på 
56,7 MSEK – skatteeffekten av dessa uppgår till 
12,5 MSEK, hela beloppet har tagits upp som 
finansiell anläggningstillgång. Därmed har en 
uppskjuten skatteintäkt på motsvarande belopp 
redovisats; 8,0 MSEK under 2015-2017 samt 4,5 
MSEK under 2018.

Bolaget aktiverar kontinuerligt utgifter för ny- 
utveckling samt balanserar patent. Den totala 
investeringen i immateriella tillgångar var under 
året 3 587 KSEK (5 986), varav patent stod för  
1 846 KSEK (2 412). Aktiverade utgifter avseende 
egna utvecklingsprojekt uppgick under året till  
7 535 KSEK (9 440). Av dessa gjordes en direkt-
nedskrivning på 5 794 KSEK (5 866) pga bidrag 
från EU. Aktiverade utgifter uppgick efter ned-
skrivning till 1 741 KSEK (3 574).

Bolaget beslutade om finansiella målsättningar 
under perioden 2018-2023 och arbetar mot att:
• nå en omsättning om 300 MSEK år 2023.
• nå break-even 2021 med en omsättning om  
   80 MSEK.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
SenzaGens verksamhet är exponerad för ett antal 
operationella risker. Riskerna utgörs främst av 
osäkerhet kring produktutveckling och marknads-
tillväxt. För ytterligare information hänvisas till not 2.

Framtidsutsikter
Med en förstärkt kommersiell organisation avser 
SenzaGen fortsätta expandera internationellt 
genom att knyta avtal med kontraktslaboratorier/
CRO-bolag och distributörer inom utvalda mark-
nadssegment och geografier. Parallellt planerar 
bolaget fortsätta sina satsningar inom forskning 
och utveckling med fokus på nya unika tester i 
produktportföljen GARD.

Förslag till vinstdisposition

SEK

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat 93 197 360    

Överkursfond  2 445 030    

Årets resultat -17 524 198    

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 78 118 192    

Utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskaps-
året 2018.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
Lansering av GARD-
air – världens första in 
vitro-test för luftvägsal-
lergier.
SenzaGen tecknade 
globalt licensavtal med 
det ledande kontrakts-
laboratoriet Eurofins 
BioPharma Product 
Testing Munich.
Licensavtal tecknades 
med Burleson Research 
Technologies gällande 
marknadsföring och 
försäljning av GARD i 
primärt USA.
Globalt distributions-
avtal tecknades med 
Eurosafe, en ledande 
aktör inom tester för 
kosmetikaindustrin i 
Frankrike.
Forskningsresultat avse-
ende GARD publicerades 
i tidskriften Regulatory 
Toxicology and Pharma-
cology.
SenzaGen fick patent för 
GARDskin i Kina.
Dotterbolaget i USA 
är numera helägt och 
organisationen har för-
stärkts kommersiellt.
Finansiella målsätt-
ningar fastställdes.
De regulatoriska myn-
digheterna meddelade 
att OECD-godkännandet 
av GARDskin senare-
lagts.
Peter Nählstedt inval-
des i styrelsen. Led-
ningsgruppen stärktes 
med Chief Scientific 
Officer.

Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets 
slut
Avtal tecknades med 
MB Research Labs.
Patent för GARDskin 
beviljades i Sydkorea.
Ett förberedande 
steg för etablering i 
Kina togs genom ett 
samarbetsavtal med en 
ledande expert.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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resultaträkning
koncern

KSEK Not 2018 2017

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 3 1 997 1 153

Aktiverat arbete för egen räkning 11 7 535 9 440

Övriga rörelseintäkter 4 571 2 602

Summa rörelseintäkter 14 103 13 195

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -277 -284

Övriga externa kostnader 5,8 -17 787 -18 849

Personalkostnader 6,7 -15 289 -10 008

Avskrivningar 12,13 -1 326 -600

Övriga rörelsekostnader -155 -60

Rörelseresultat -20 731 -16 606

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 125 12

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 -30

Resultat efter finansiella poster -20 607 -16 624

Resultat före skatt -20 607 -16 624

Skatt på årets resultat 10 4 517 3 548

ÅRETS RESULTAT -16 090  -13 076

Varav hänförligt till aktieägare i moderföretaget -16 090 -12 994

Varav hänförligt till minoritetsintressen 0 -82
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koncern

KSEK Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 9 684 7 944
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande                
rättigheter  12 5 338 3 799

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 022 11 743

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  13 3 723 4 320

Summa materiella anläggningstillgångar 3 723 4 320

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran  10 12 494 7 977

Andra långfristiga fordringar 0 38

Summa finansiella anläggnings tillgångar 12 494 8 015

Summa anläggningstillgångar 31 239 24 078

     

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 700 105

Övriga fordringar 963 1 147

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 935 613

Summa kortfristiga fordringar 2 598 1 865

Kassa och bank 56 632 82 732

Summa omsättningstillgångar 59 230 84 597

SUMMA TILLGÅNGAR 90 469 108 675

Finansiella rapporter
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KSEK Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 9 684 7 944
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande                
rättigheter  12 5 338 3 799

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 022 11 743

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  13 3 723 4 320

Summa materiella anläggningstillgångar 3 723 4 320

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran  10 12 494 7 977

Andra långfristiga fordringar 0 38

Summa finansiella anläggnings tillgångar 12 494 8 015

Summa anläggningstillgångar 31 239 24 078

     

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 700 105

Övriga fordringar 963 1 147

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 935 613

Summa kortfristiga fordringar 2 598 1 865

Kassa och bank 56 632 82 732

Summa omsättningstillgångar 59 230 84 597

SUMMA TILLGÅNGAR 90 469 108 675

balansräkning 
koncern

KSEK Not 2018 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19

Aktiekapital 779 773

Övrigt tillskjutet kapital 126 126 123 681

Balanserat resultat -24 879 -10 450

Årets resultat -16 090 -12 994

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 85 936 101 010

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  16 - -

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  963 4 058

Aktuell skatteskuld 316 357

Övriga skulder  581 548

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 2 673 2 702

Summa kortfristiga skulder 4 533 7 665

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 469 108 675
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kassaflödesanalys 
koncern

KSEK Not 2018 2017

Löpande verksamhet  

Resultat efter skatt -16 090 -12 994

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

       Avskrivningar 12,13 1 326 600

       Valutaomräkning, ej realiserad -66 -65

      Skatt 10 -4 517 -3 548

Förändring rörelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar -733 -1 094

Förändring kortfristiga skulder -3 132 5 455

Kassaflöde löpande verksamhet -23 212 -11 646

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar inkl 
balanserade utvecklingsutgifter 11,12 -3 587 -5 986

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -422 -3 573

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar -1 331 -

Kassaflöde investeringsverksamhet -5 339 -9 559

Finansieringsverksamhet

Nyemission 2 340 90 113

Transaktionskostnader hänförliga till nyemission 0 -9 012

Optionspremie 111 257

Kassaflöde finansieringsverksamhet 2 451 81 358

ÅRETS KASSAFLÖDE -26 100 60 153

Likvida medel vid periodens början 82 732 22 579

Likvida medel vid periodens slut 56 632 82 732

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Under året erhållna räntor 96 5

Under året erlagda räntor -1 -

Finansiella rapporter
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KSEK Not 2018 2017

Löpande verksamhet  

Resultat efter skatt -16 090 -12 994

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

       Avskrivningar 12,13 1 326 600

       Valutaomräkning, ej realiserad -66 -65

      Skatt 10 -4 517 -3 548

Förändring rörelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar -733 -1 094

Förändring kortfristiga skulder -3 132 5 455

Kassaflöde löpande verksamhet -23 212 -11 646

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar inkl 
balanserade utvecklingsutgifter 11,12 -3 587 -5 986

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -422 -3 573

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar -1 331 -

Kassaflöde investeringsverksamhet -5 339 -9 559

Finansieringsverksamhet

Nyemission 2 340 90 113

Transaktionskostnader hänförliga till nyemission 0 -9 012

Optionspremie 111 257

Kassaflöde finansieringsverksamhet 2 451 81 358

ÅRETS KASSAFLÖDE -26 100 60 153

Likvida medel vid periodens början 82 732 22 579

Likvida medel vid periodens slut 56 632 82 732

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Under året erhållna räntor 96 5

Under året erlagda räntor -1 -

Finansiella rapporter

rapport över förändringar i eget kapital 
koncern

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

Omräkningsdifferens -52 -52

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

Resultat 2017 -12 994 -12 994

Fondemission 433 -433 0

Nyemission 232 89 881 90 113

Emissionskostnader -9 012 -9 012

Teckningsoptioner  257 257

Omräkningsdifferens  -65 -65

Utgående balans 2017-12-31 773 123 681  -23 445 101 010

Resultat 2018 -16 090 -16 090

Nyemission 6 2 334 2 340

Teckningsoptioner 111 111

Förvärv av minoritet -1 369 -1 369

Omräkningsdifferens -66 -66

Utgående balans 2018-12-31 779 126 126 -40 970 85 936
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resultaträkning 
moderbolag

KSEK Not 2018 2017

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 3,4 1 997 928

Aktiverat arbete för egen räkning 11 7 535 9 440

Övriga rörelseintäkter 4 571 2 602

Summa rörelseintäkter 14 103 12 970

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -277 -284

Övriga externa kostnader 5,8 -17 857 -18 232

Personalkostnader 6,7 -15 289 -9 995

Avskrivningar 12,13 -1 326 -600

Övriga rörelsekostnader -155 -60

Rörelseresultat -20 801 -16 201

Resultat från finansiella poster

Nedskrivning av andelar i koncernföretag 14 -1 369 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 130 8

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 -30

Resultat efter finansiella poster -22 041 -16 223

Skatt på årets resultat 10 4 517 3 548

ÅRETS RESULTAT -17 524 -12 675

Finansiella rapporter
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balansräkning 
moderbolag

KSEK Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 9 684 7 944
Koncessioner, patent, licenser och varumärken samt liknande 
rättigheter 12 5 338 3 799

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 022 11 743

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 13 3 709 4 307

Summa materiella anläggninsgtillgångar 3 709 4 307

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 84 66

Fordringar hos koncernföretag 1 565 360

Uppskjuten skattefordran 10 12 494 7 977

Andra långfristiga fordringar 0 38

Summa finansiella anläggningstillgångar 14 143 8 441

Summa anläggningstillgångar 32 874 24 491

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  710 67

Övriga fordringar 963 1 148

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 935 613

Summa kortfristiga fordringar 2 608 1 828

Kassa och bank 56 446 82 484

Summa omsättningstillgångar 59 054 84 312

SUMMA TILLGÅNGAR 91 928 108 803

Finansiella rapporter
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balansräkning 
moderbolag

KSEK Not 2018 2017
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 779 773

Fond för utvecklingsutgifter 7 649 5 908

Fritt eget kapital

Överkursfond 2 445 80 870

Balanserat resultat 93 197 26 744

Årets resultat -17 524 -12 675

Summa eget kapital 86 546 101 620

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 - -

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  964 3 576

Aktuell skatteskuld 316 357

Skulder till koncernföretag 848 -

Övriga skulder  581 548

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 2 673 2 702

Summa kortfristiga skulder 5 382 7 183

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 928 108 803

Finansiella rapporter
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KSEK Not 2018 2017
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 779 773

Fond för utvecklingsutgifter 7 649 5 908

Fritt eget kapital

Överkursfond 2 445 80 870

Balanserat resultat 93 197 26 744

Årets resultat -17 524 -12 675

Summa eget kapital 86 546 101 620

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 - -

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  964 3 576

Aktuell skatteskuld 316 357

Skulder till koncernföretag 848 -

Övriga skulder  581 548

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 2 673 2 702

Summa kortfristiga skulder 5 382 7 183

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 928 108 803

kassaflödesanalys 
moderbolag

KSEK Not 2018 2017

Löpande verksamhet  

Resultat efter skatt -17 524 -12 675

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

       Avskrivningar 12,13 1 326 600

      Skatt 10 -4 517 -3 548

Förändring rörelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar -708 -1 128

Förändring kortfristiga skulder -1 802 4 934

Kassaflöde löpande verksamhet -23 225 -11 817

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar inkl 
balanserade utvecklingsutgifter 11,12 -3 587 -5 986

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -420 -3 573

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar -1 257 30

Kassaflöde investeringsverksamhet -3 701 -9 529

Finansieringsverksamhet

Nyemission 2 340 90 113

Transaktionskostnader hänförliga till nyemission 0 -9 012

Optionspremie 111 257

Kassaflöde finansieringsverksamhet 2 451 81 358

ÅRETS KASSAFLÖDE -26 038 60 012

Likvida medel vid periodens början 82 484 22 472

Likvida medel vid periodens slut 56 446 82 484

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Under året erhållna räntor 101 5

Under året erlagda räntor -1 -

Finansiella rapporter
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rapport över förändringar i eget kapital 
moderbolag

KSEK
AKTIE- 

KAPITAL

FOND
UTVECKLINGS 

UTGIFTER
ÖVERKURS-

FOND

AKTIEKAPITAL 
UNDER RE-

GISTRERING
AKTIEÄGAR- 

TILLSKOTT

BALANSERAT 
RESULTAT 

INKL  ÅRETS 
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 115 115

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

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

Resultat 2017 -12 675 -12 675

Beslut enligt årsstämma -42 381 -120 42 501 0

Fondemission 433 -433 0

Nyemission 232 89 881 90 113

Emissionskostnader -9 012 -9 012

Teckningsoptioner 257 257
Omklassificering teck-
ningsoptioner -54 54 0

Utvecklingsutgifter 3 574 -3 574 0

Utgående balans 2017-12-31 773 5 908 80 869 0 0 14 068 101 620

Resultat 2018 -17 524 -17 524

Beslut enligt årsstämma -80 869 80 869 0

Nyemission 6 2 334 2 340

Teckningsoptioner 111 111

Utvecklingsutgifter 1 741 -1 741 0

Utgående balans 2018-12-31 779 7 649 2 445 0 0 75 672 86 546

Finansiella rapporter
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noter
NOT 1 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid 
upprättabdet av finansiella rapporter.
Principerna är oförändrade jämfört med föregå-
ende 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 anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulera-
de avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte 
skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje 
balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
      
     Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner                        5                   
     
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulera-
de avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 
Pågående projekt skrivs inte av utan nedskriv-
ningsprövas årligen. 
Patent skrivs av linjärt över patentets giltighetstid.

     Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter       1-20 
     

Aktivering av internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen

Företaget redovisar internt upparbetade imma-
teriella anläggningstillgångar enligt aktiverings-
modellen. Detta innebär att samtliga utgifter som 
uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs 
när de uppkommer. Samtliga utgifter som upp-
kommer under utvecklingsfasen aktiveras under 
förutsättning att de uppfyller kriterierna i BFNAR 
2012:1.

I anskaffningsvärdet inkluderas personalkost-
nader och konsultkostnader 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 räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser.
 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillna-
der. 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 investering-
ar 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 skillna-
den 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 underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot framtida skattemäs-
siga överskott.

Noter
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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 omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår 
de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller 
som en finansiell post utifrån den underliggande 
affärshändelsen.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och 
antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar 
kommer sällan att motsvara det verkliga resulta-
tet. 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 utvecklings-
kostnader. Varje år prövas om det finns någon 
indikation på att tillgångars värde är lägre än det 
redovisade värdet. Finns en indikation så beräk-
nas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det 
lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

NOT 2 
Operationella risker
Finansieringsbehov och kapital
SenzaGens framtidsplaner kan innebära ökade 
kostnader för bolaget. En försening av mark-
nadsgenombrott på nya marknader kan innebära 
resultatförsämringar för bolaget. Det kan inte 
uteslutas att SenzaGen kan behöva anskaffa ytter-
ligare kapital. Bolaget kan inte heller garantera 
att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.

Nyckelpersoner och medarbetare
SenzaGens nyckelpersoner har stor kompetens 
och lång erfarenhet inom bolagets verksamhets-
område. En förlust av en eller flera nyckelper-
soner kan medföra negativa konsekvenser för 
bolagets verksamhet och resultat.

Konkurrenter
En omfattande satsning och produktutveckling 
från en konkurrent kan medföra risker i form av 
försämrad försäljning. Vidare kan företag med 
global verksamhet, som i dagsläget arbetar med 
närliggande områden bestämma sig för att eta-
blera sig inom SenzaGens verksamhetsområde. 
Ökad konkurrens kan innebära negativa försälj-
nings- och resultateffekter för bolaget i framtiden.

Konjunkturutveckling och valutarisk
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och 
ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt 
låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på 
rörelsekostnader, försäljningspriser och ak-
tievärdering. SenzaGens framtida intäkter och 
aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa 
faktorer, vilka står utom bolagets kontroll. En del 
av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i 
internationella valutor. Valutakurser kan föränd-
ras väsentligt.

Marknadstillväxt
SenzaGen planerar att expandera under de 
kommande åren, dels genom att öka marknads-
andelarna i de länder och regioner man redan har 
etablerat sig i och dels genom att etablera sig i 
nya länder och regioner. En etablering i nya länder 
och regioner kan medföra problem och risker 
som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar 
försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. 
En tillväxt kan medföra problem på det organi-
satoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera 
rätt personal och det kan uppstå svårigheter 
avseende att framgångsrikt integrera ny personal 
i organisationen.

Patent
SenzaGen har ett antal patent. Bolaget kan inte 
garantera att ett godkänt patent kommer att utgö-
ra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden.

Produktutveckling
SenzaGen kommer fortsättningsvis att nyutveckla 
och vidareutveckla produkter inom sitt verksam-
hetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för 
produktutveckling kan vara svåra att på förhand 
fastställa med exakthet. Detta medför en risk att 
en planerad produktutveckling blir mer tids- och 
kostnadskrävande än planerat.

Produktansvar
Beaktat verksamhetens art är det relevant att 
beakta SenzaGens produktansvar, som uppstår då 
bolaget utvecklar och kommersialiserar produk-
ter. Styrelsen bedömer att bolagets nuvarande 
försäkringsskydd är tillfredsställande, med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Det 
finns dock inga garantier för att bolagets försäk-
ringsskydd till fullo ska kunna täcka eventuella 
framtida rättsliga krav, vilket skulle kunna påver-
ka SenzaGens verksamhet och resultat negativt.

Lagstiftning och regelverk
Om SenzaGens verksamhet skulle omfattas av 
restriktioner från myndigheter eller om bolaget 
inte erhåller nödvändiga framtida myndighetsgod-
kännanden kan detta komma att negativt påverka 
SenzaGen kommersiellt och finansiellt.

Noter
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NOT 3 
Rörelsens intäkter
Koncernens nettoomsättning för 2018 avser till 
merparten försäljning av produktfamiljen GARD®    
1 997 KSEK.

NOT 4  
Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderbolagets totala inköp och försäljning 
avser 848 (0)  KSEK inköp från och 0 (75) KSEK 
försäljning till andra koncernföretag.

2018 2017

Erlagt under året 1 605 1 560

Avgifter som förfaller:

Inom ett år 1 274 1 165

Mellan 2 till 5 år 2 564 3 690

Senare än 5 år - -
Summa avgifter 3 838 4 855

Leasingavgifterna består av billeasing, maskin- och 
lokalhyra.

NOT 6  
Anställda och personalkostnader

2018 2017
5.1 Medelantalet anställda
Män 6 7
Kvinnor 11 5

Totalt 17 12
Not. Moderbolag och koncern har samma antal anställda. 
  
 
5.2 Kostnadsförda löner och andra ersättningar
Löner och ersättningar 9 232 6 726

Totalt 9 232 6 726

5.3 Sociala kostnader
Pensionskostnader inkl. sociala avgifter 1 618 1 145
Övriga sociala avgifter 2 763 1 858
Totalt 4 381 3 003

2018-12-31 2017-12-31
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel män i styrelsen 60% 60%
Andel män bland ledande befattningshavare 33% 33%

NOT 5
Leasingavtal
Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt 
följande.

Noter
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NOT 7  
Ersättningar till ledande befattningshavare 

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår 
arvode enligt bolagstämmans beslut. Ersättning 
till verkställande direktör och andra ledande 
befattningshavare utgörs av grundlön och övriga 
förmåner (avser tjänstebil). Bolagets ledande be-
fattningshavare utgörs av, förutom verksställande 
direktören, ytterligare fyra anställda personer 
samt två externa medlemmar. 
Årsstämman 2018 beslutade att arvode skall utgå 
enligt ovan.

Berednings- och beslutsprocess

Beslut om ersättning och förmåner till verkstäl-
lande direktören har beslutats av SenzaGens 
styrelse. Beslut om ersättningar och förmåner 
till övriga ledande befattningshavare bereds av 
verkställande direktören som förelägger styrelsen 
ett förslag.

Kommentarer till tabellerna
Ersättningar vid uppsägning

Både SenzaGen och VD ska iaktta sex måna-
ders uppsägningstid. VD har inte rätt till särskilt 
avgångsvederlag. Under uppsägningstiden har VD 
rätt till oförändrade löneförmånder, inklusive bo-
nus. Övriga ledande befattningshavare har mellan 
tre och sex månaders ömsesidig uppsägningstid. 
Särskilt avgångsvederlag utgår ej.

Löner, ersättningar och andra förmåner

Grund-
lön /

styrelse-
arvode

Rörlig 
ersätt-

ning
Övriga 

förmåner
Pensions- 
kostnader Totalt

Carl Borrebaeck, ordförande 200 - - - 200 

Laura Chirica, ledamot 100 - - - 100 

Ann Gidner, ledamot 100 - - - 100 

Ian Kimber, ledamot 100 - - - 100 

Peter Nählstedt, ledamot* 67 - - - 67

Styrelsen totalt 567 - - - 567

VD och övriga ledande befattningshavare      

Anki Malmborg Hager, VD 1 173 220 43 233 1 670
Övriga ledande befattningshavare           
(5 pers) 3 122 150 - 511  3 782 
Totalt ledande befattningshavare 4 295 370 43 744 5 452 
Totalt styrelse och ledande befattnings-
havare 4 862 370 43 744 6 019

Aktierelaterade ersättningar

Ingen i styrelsen eller andra ledande befattnings-
havare har några aktierelaterade ersättningar 
(optioner, konvertibler eller motsvarande). Sen-
zaGen har ett personaloptionsprogram omfattan-
de anställda och i SenzaGen verksamma externa 
styrelseledamöter (se not 19).
Kostnad för detta program avseende ledande 
befattningshavare och styrelse har belastat 
resultatet med 0 KSEK.

Närstående transaktioner

Ordförande Carl Borrebaeck har genom sitt 
företag Ocean Capital på konsultbasis anlitats 
av SenzaGen för att vara vetenskapligt och stra-
tegiskt projektstöd åt bolaget. Under 2018 har 
totalt 147 KSEK betalats i ersättning till Ocean 
Capital.  Avtal ingicks på marknadsmässiga 
grunder.

Utöver ersättningarna som beskrivs ovan har 
inga transaktioner mellan styrelseledamöter 
eller andra närstående personer och dotterbolag 
ägt rum under 2018.

Arvode del av år*

Noter
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NOT 9  
Ränteintäkter och räntekostnader

   
NOT 10  
Uppskjuten skatt

Ackumulerad uppskju-
ten skattefordran

Årets uppskjutna skatte-
fordran

2018-12-31 12 494 4 517

2017-12-31 7 977 3 548

2016-12-31 4 430 2 447

2015-12-31 1 983 1 983

2014-12-31 - -

   
NOT 8  
Arvode och ersättning till bolagets revisorer

Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag
Revisionsuppdraget,Mazars SET Revisionsbyrå 208 208 142 142
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdra-
get, Mazars SET Revsisionsbyrå 18 18 15 15
Totalt 226 226 157 157

2018 2017 2018 2017
Ränteintäkter 125 12 130 8
Övrigt 0 0 0 0
Totalt 125 12 130 8

2018 2017 2018 2017
Räntekostnader -1 - -1 -
Övrigt 0 -30 0 -30
Totalt -1 -30 -1 -30

Mazars SET Revisionsbyrå är revisor i SenzaGen sedan 
årsstämman 2012 med huvudanvarig revisor Mats-Åke 
Andersson.
Då Mats-Åke Andersson lämnat Mazars per 2019-03-
03 har Bengt Ekenberg därefter utsetts till ny huvudan-
svarig revisor.
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-

2017

Moderbolag

Moderbolag

2018

Koncern

Koncern

lande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som 
det ankommer på företagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt-
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter.

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Noter
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NOT 11  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  

2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 13 809 4 369
Inköp 7 535 9 440
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 344 13 809

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar -5 866 0
Årets nedskrivning -5 794 -5 866
Utgående ackumulerade nedskrivningar -11 660 -5 866

Utgående redovisat värde 9 684 7 943

SenzaGen har erhållit ett EU-bidrag för finansie-
ring av utvecklingskostnader. Dessa kostnader har 
aktiverats enligt bolagets policy och har nedskriv-
its med samma belopp då detta finansieras av 
EU-bidraget. Aktiverade utgifter för forskning och 
utveckling har under året uppgått till 7 535 KSEK 
varav 5 794 KSEK har finansierats av EU-bidraget.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser 
framtagning av nya produkter. Avskrivningstiden 
för balanserade utvecklingsarbeten, som imma-
teriella anläggningstillgångar är 5-10 år. Tiden för 
avskrivning är beroende av produktlivscykel, avtal-
stider m.m. vilket skall motsvara den tid tillgången 

ger bolaget ekonomiska fördelar. Avskrivningen på-
börjas när utvecklingsarbetet är klart för lansering. 
Upplysning om prövning av nedskrivningsbe-
hov: Om indikation finns att redovisade värden 
överskrider återvinningsvärdet belastar skillnaden 
periodens resultat löpande när de uppkommer. 
Återvinningsvärdet för balanserade utvecklings-
utgifter 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 ovanstå-
ende i beaktande anser företagsledningen att inget 
nedskrivningsbehov föreligger per 31 dec 2018. 

   
NOT 12   
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 4 182 1 770 4 182 1 770
Inköp 1 846 2 412 1 846 2 412
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 028 4 182 6 028 4 182

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivning -383 -208 -383 -208
Årets avskrivning -307 -175 -307 -175

Utgående ackumulerade avskrivningar -690 -383 -690 -383

Utgående redovisat värde 5 338 3 799 5 338 3 799

Koncern Moderbolag

Noter
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NOT 13   
Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
INVENTARIER
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 4 246 1 416 4 233 1 403
Inköp 201 2 830 200 2 830
Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden 4 447 4 246 4 433 4 233

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Ingående avskrivning -549 -244 -549 -244
Årets avskrivning -859 -305 -859 -305
Utgående ackumulerade avskriv-
ningar -1 408 -549 -1 408 -549

Utgående redovisat värde 3 039 3 697 3 025 3 684
INSTALLATIONER
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 743 0 743 0
Inköp 220 743 220 743
Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden 963 743 963 743

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Ingående avskrivning -120 0 -120 0
Årets avskrivning -159 -120 -159 -120
Utgående ackumulerade avskriv-
ningar -279 -120 -279 -120

Utgående redovisat värde 684 623 684 623
Totalt utgående redovisat värde 3 723 4 320 3 709 4 307

Koncern Moderbolag

Noter
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NOT 14     
Andelar i koncernföretag

2018 2017
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 66 66
Inköp 1 387 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 453 66

Ackumulerade nedskrivningar  
Ingående nedskrivning - -
Årets nedskrivning -1 369 - 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 369 0

Utgående redovisat värde 84 66

Moderbolaget

Namn Säte Org.nr Ägarandel Antal andelar Bokfört värde
SenzaGen inc North Carolina C3870650 100% 1 000 84

   
NOT 15  
Upplysningar om aktiekapital och resultat per aktie

Antal aktier Kvotvärde per aktie Aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång 15 461 000 0,05 773 050
Antal/värde vid årets utgång 15 578 000 0,05 778 900

2018 2017
Antal utestående aktier (tusental)
Vägt genomsnitt under året 15 526 8 083
Vid årets slut  15 578  15 461

2018 2017
Resultat per aktie
Resultat per aktie, SEK -1,04 -1,62
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK  -1,04  -1,62

Resultatet per aktie beräknas som resultat för året i relation till vägt genomsnitt 
av antal utestående aktier under året. Uppgifter per aktie har beräknats baserat 
på följande antal aktier.

Minoritetens andel, 20 %, har förvärvats under året, varefter nedskrivning har 
skett med 1 369 KSEK.

Noter
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Företagsinteckningar avser ej utnyttjat företagshypoteksbrev hos Danske Bank.

   
NOT 16  
Ställda säkerheter/Eventualförpliktelser

   
NOT 17 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   
NOT 18   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018 2017
För egna skulder
Företagsinteckningar  1 000  1 000
Ansvarsförbindelser Inga  Inga

Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Förutbetalda hyror 313 313 268 268 

Förutbetalda försäkringar 199 199 123 123

Övriga poster 423 423 222 222

Totalt 935 935 613 613

Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag
Upplupna personal-         
kostnader 1 100 1 100 672 672

EU-bidrag 1 308 1 308 1 938 1 938

Övriga poster 265 265 92 92

Totalt 2 673 2 673 2 702 2 702

2018

2018

2017

2017

Noter
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NOT 19   
Eget kapital
Aktiekapitalet består per den 31 december 2018 
av 15 578 000 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. 

Varje aktie berättigar till en röst och varje röst-
berättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla 
antalet av honom/henne ägda och företrädda akti-
er utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier 
medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
vinst. Inga aktier innehas av företaget själv.

Konvertibler, teckningsoptioner m.m.

Teckningsoptionsprogram 2016/2019 
Styrelsen beslutade den 25 april 2016, efter be-
myndigande från bolagsstämman den 8 juni 2015, 
om emission av högst 50 000 teckningsoptioner 
(som efter beslut om uppdelning av aktier (så 
kallad aktiesplit) 1:5 vid årsstämma den 14 juni 
2017 medför att varje innehavare av en teck-
ningsoption har rätt att teckna fem nya aktier). 
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillföll, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vissa 
särskilt utvalda nyckelpersoner i bolaget. Antalet 
optioner som tecknades uppgick till 49 250. Varje 
teckningsoption medför rätt att teckna fem nya 
aktier i bolaget till en teckningskurs uppgående 
till 20 SEK. Teckning av ny aktie genom utnyttjan-
de av teckningsoption kan ske under perioden 29 
maj 2018 till och med 30 maj 2019. För det fall att 
samtliga tecknade teckningsoptioner nyttjas kom-
mer antalet aktier i bolaget att öka med 246 250 
aktier och aktiekapitalet med 12 312,50 SEK. Om 
samtliga utgivna teckningsoptioner nyttjas medför 
det en utspädning om cirka 1,57 procent av aktie-
kapitalet och rösterna i bolaget i förhållande till 
antalet aktier efter erbjudandets genomförande.

Teckningsoptionsprogram 2017/2019 #1
Styrelsen beslutade den 21 april 2017, efter 
bemyndigande från bolagsstämman den 20 juni 
2016, om emission av 50 000  teckningsoptioner 
(som efter beslut om uppdelning av aktier (så 
kallad aktiesplit) 1:5 vid årsstämma den 14 juni 
2017 medför att varje innehavare av en teck-
ningsoption har rätt att teckna fem nya aktier). 
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillföll, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledan-
de befattningshavare i bolaget, däribland Mari-
anne Olsson, Henrik Appelgren, Maria Agemark, 
Anki Malmborg-Hager och Anna Chérouvrier 
Hansson. Varje teckningsoption medför rätt att 
teckna fem nya aktier i bolaget till en tecknings-
kurs uppgående till 30 SEK. Teckning av ny aktie 

genom utnyttjande av teckningsoption kan ske 
under perioden 1 januari 2019 till och med den 
30 april 2019. För det fall att samtliga tecknade 
teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier 
i bolaget att öka med 250 000 aktier och aktie-
kapitalet med 12 500 SEK. Om samtliga utgivna 
teckningsoptioner nyttjas medför det en utspäd-
ning om cirka 1,59 procent av aktiekapitalet och 
rösterna i bolaget i förhållande till antalet aktier 
efter erbjudandets genomförande.

Teckningsoptionsprogram 2017/2019 #2
Styrelsen beslutade den 24 maj 2017, under förut-
sättning av årsstämman efterföljande godkännan-
de, om emission av högst 150 000 teckningsoptio-
ner. Stämman beslutade att godkänna emissionen 
den 14 juni 2017. Rätt att teckna teckningsoptio-
nerna tillföll, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomna nuvarande och tillkom-
mande ledande befattningshavare, nyckelperso-
ner och anställda i bolaget och koncernen, varvid 
enskild teckningsberättigad äger rätt att teckna 
högst 20 000 teckningsoptioner vardera. Varje 
teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie 
i bolaget till en teckningskurs om 25,22 SEK per 
aktie. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av 
teckningsoption kan ske under perioden 1 januari 
2019 till och med 30 april 2019 eller den tidigare 
dag som följer av optionsvillkoren. För det fall 
att samtliga tecknade teckningsoptioner nyttjas 
kommer antalet aktier i bolaget att öka med 97 
500 aktier och aktiekapitalet med 4 875 SEK. Om 
samtliga utgivna teckningsoptioner nyttjas medför 
det en utspädning om cirka 0,63 procent av aktie-
kapitalet och rösterna i bolaget i förhållande till 
antalet aktier efter erbjudandets genomförande.

Teckningsoptionsprogram 2017/2020
Årsstämman beslutade den 14 juni 2017, efter 
förslag från aktieägare, om emission av högst 150 
000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets 
aktiekapital kan komma att öka med högst 7 500 
SEK (efter ovan nämnda uppdelning av aktier). 
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillföll, 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
bolagets styrelseledamöter, med undantag av 
bolagets styrelseordförande, varvid vardera sty-
relseledamot äger rätt att teckna högst 30 000  
teckningsoptioner  vardera. Varje teckningsoption 
medför rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en 
teckningskurs om 27,16 SEK per aktie. Teckning 
av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption 
kan ske under perioden 1 januari 2020 till och 
med 30 april 2020 eller den tidigare dag som 

Noter
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följer av optionsvillkoren. För det fall att samtli-
ga tecknade teckningsoptioner nyttjas kommer 
antalet aktier i bolaget att öka med 95 000 aktier 
och aktiekapitalet med 4 750 SEK. Om samtliga 
utgivna teckningsoptioner nyttjas medför det en 
utspädning om cirka 0,61 procent av aktiekapitalet 
och rösterna i bolaget i förhållande till antalet 
aktier efter erbjudandets genomförande.

Teckningsoptionsprogram 2018/2021
Styrelsen beslutade den 2 oktober 2018, efter be-
myndigande från bolagsstämman de 8 maj 2018, 
om emission av högst 100 000 teckningsoptioner, 
till följd varav bolagets aktiekapital kan komma 
att öka med högst 5 000 SEK. Rätt att teckna teck-
ningsoptionerna tillföll, med avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt, tillkomna nuvarande och 
tillkommande ledande befattningshavare, nyckel-
personer och anställda i bolaget och koncernen, 
vilka erbjöds att teckna aktier enligt följande: 
Koncernledningen bestående av upp till 6 befatt-
ningar erbjuds att teckna mellan 2 000 och 15 000 
teckningsoptioner varvid VD kan erbjudas högst 
2 000 teckningsoptioner och övriga högst 15 000 
teckningsoptioner, sammanlagt högst 77 000 
teckningsoptioner. Nuvarande och tillkommande 
nyckelpersoner inom koncernen bestående av upp 
till 2 personer erbjuds att teckna mellan 1 000 och 
3 500 teckningsoptioner, sammanlagt högst 7 000 
teckningsoptioner. Nuvarande och tillkommande 
övriga anställda inom koncernen bestående av 
upp till 4 personer erbjuds att teckna mellan 1 000 
och 4 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 
16 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption 
medför rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en 
teckningskurs om 69,87 SEK/aktie.Teckning av ny 
aktie genom utnyttjande av teckningsoption kan 
ske under perioden 15 maj 2021 till och med 30 
juni 2021. För det fall att samtliga teckningsop-
tioner nyttjas kommer antalet aktier i bolaget 
att öka med 100 000 och aktiekapitalet med 5 
000 SEK. Om samtliga utgivna teckningsoptioner 
nyttjas medför det en utspädning om cirka 0,64 % 
av aktiekapitalet i bolaget i förhållande till antalet 
aktier efter erbjudandets genomförande.

Noter
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Årsredovisningens undertecknande 

Carl Borrebaeck
Styrelseordförande 

Ann Gidner
Styrelseledamot

Ian Kimber
Styrelseledamot

Anki Malmborg Hager
VD

Laura Chirica
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 april, 2019.
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 3 april, 2019
 

Peter Nählstedt
Styrelseledamot
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Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen av aktiekapitalet sedan 2010.

År Transaktion
Ökning av 
aktiekapi-

talet

Ökning av 
antalet 

aktier

Aktiekapital 
totalt Antal aktier Kvotvärde 

SEK

2010 Bolagets bildande   50 000 1 000 000 0,05

2014 Fondemission 2 500 50 000 52 500 1 050 000 0,05

2015 Nyemission 5 000 100 000 57 500 1 150 000 0,05

2015 Nyemission 4 808 96 160 62 308 1 246 160 0,05

2015 Nyemission 36 477 729 540 98 785 1 975 700 0,05

2015 Nyemission 9 375 187 500 108 160 2 163 200 0,05

2017 Fondemission 432 640 - 540 800 2 163 200 0,25

2017 Aktiesplit 1:5 - 8 652 800 540 800 10 816 000 0,05

2017 Nyemission 232 250 4 645 000 773 050 15 461 000 0,05

2018 Optionsinlösen 5 850 117 000 778 900 15 578 000 0,05

Aktieägare1 Antal aktier
Andel aktiekapital och 

röster (%)
Carl Borrebaeck 1 690 000 10,85
Malin Lindstedt 1 615 500 10,37
Ålandsbanken i ägares ställe 1 157 825 7,43
3Rs Management and Consulting 642 372 4,12
Försäkringsbolaget Avanza Pension 548 807 3,52
Nord Fondkomission AB 500 000 3,21
Nordnet Pensionsförsäkring AB 489 446 3,14
Delcea AB 392 070 2,52
Anki Malmborg Hager 373 000 2,39
Danica Pension 346 574 2,22

Totalt tio största aktieägare 7 755 594 49,79
 Övriga aktieägare 7 822 406 50,21
 Totalt 15 578 000 100,00

1Det totala antalet aktieägare 2018-12-31 är 3 320. 
 

   
SenzaGen-aktien
SenzaGens aktie är 
noterad på Nasdaq 
First Norh sedan                 
21 september 2017.

Kortnamn: SENZA

ISIN-kod: 
SE0010219626
Sektor: Health Care

aktiekapitalets utveckling
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revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för SenzaGen AB  (publ) för 
räkenskapsåret 2018. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 16-38 i detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 de-
cember 2018 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och kon-
cernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för den andra informationen. Den 
andra informationen ingår i det dokument som 
benämns Årsredovisning för 2018 men innefattar 
inte årsredovisningen, koncernredovisningen och 
vår revisionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

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 felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställan-
de direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet 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
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra 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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlighe-
ter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentli-
ga felaktigheter i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra ut-
talanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också 

Till bolagsstämman i 
SenzaGen AB (publ)
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en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, 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 vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella informa-
tionen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi 
är ensamt ansvarig för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för SenzaGen AB (publ) för räkenskapsåret 
2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
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 koncer-
nens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medels-förvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen en-
ligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt 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 försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebo- 
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord- 
ningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed vårt 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 använder vi 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 gransknings-
åtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bola-
gets situation. Vi går igenom och prövar fattade be-
slut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffan-
de bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 
2019-04-03

Mazars SET 
Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor
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CARL BORREBAECK
(född 1948). 
Styrelseordförande sedan 2014. 
Grundare och ledamot sedan 
2010. 

Professor Carl Borrebaeck är 
en entreprenör som grundat 
Senzagen AB, Immunovia AB, 
BioInvent International AB, 
Alligator BioScience AB samt 
PainDrainer AB.

2009 tilldelades professor 
Borrebaeck AkzoNobels 
Vetenskapspris, 2012 fick han 
motta Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademins guldmedalj för 
sin banbrytande forskning om 
biomarkörer, samt blev 2017 
utsedd till årets Biotech Builder 
för sitt entreprenörskap. Profes-
sor Borrebaeck är permanent 
medlem i IVA (Ingenjörsveten-
skapsakademin), Director för 
CREATE Health – strategiskt 
centrum för translationell 
cancerforskning, samt tidigare 
vice rektor vid Lunds universitet. 
Professor Borrebaeck är också 
Founding Mentor för NOME 
(Nordic Mentor Network for 
Entrepreneurship).

Övriga uppdrag:  Styrelseordfö-
rande i Immunovia AB, PainDrai-
ner AB och CB Ocean Capital 
AB. Styrelseledamot i Alligator 
Bioscience AB, Qlucore AB samt 
Scandion A/S. Bolagsman i 
Immunova Handelsbolag. 

Innehav: Privat och genom 
närstående, 1 707 500 aktier och 
inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroendeförhållande: Beroende 
i förhållande till större aktieäga-
re och oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen.

LAURA CHIRICA
(född 1968).
Styrelseledamot sedan 2017. 

Laura Chirica är Chief Commer-
cial Officer på Immunovia AB. 
Med nästan 20 års erfarenhet 
från kommersiella positioner 
inom life science och diagnostik 
bidrar Laura med omfattande 
erfarenhet av att utveckla och 
genomföra företagsstrategier 
för såväl start-ups som stora 
multinationella organisationer. 
Hon har erfarenhet från att leda 
och omstrukturera internatio-
nell försäljning och marknads-
föring, driva marknadskommu-
nikation, affärsutveckling och 
integration i förvärvade bolag. 
Tidigare befattningar inkluderar 
VP Sales and Marketing Euro 
Diagnostica AB, Director Purifi-
cation Technologies Europe Sar-
torius Stedim, Global Marketing 
Director Dako A/S, och Global 
Marketing Program Manager GE 
Healthcare. Laura Chirica har en 
PhD i biokemi från Umeå univer-
sitet, en civilingenjörsexamen i 
biokemi och en kandidatexamen 
i bioteknik.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: Äger inga aktier. Inne-
har 10 000 teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 
10 000 nya aktier i bolaget.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.

ANN GIDNER
(född 1966). 
Styrelseledamot sedan 2014. 

Ann Gidner är Head of Clinical 
Trial Services Business unit 
på Inceptua GmbH. Ann har 
lång erfarenhet från ledande 
befattningar inom läkemedel och 
medicinteknik där hon arbetat 
som affärsutvecklingsansvarig 
för licensiering på Albumedix 
A/S (Novozymes) och som VD 
i läkemedelsstrategibolaget 
Monocl AB. Hon har dessförin-
nan lång erfarenhet av globalt 
kommersiellt ansvar i stora 
internationella CMO-koncerner, 
som Cambrex Corporation med 
placering i Sverige och New 
Jersey, USA samt Saltigo GmbH 
med placering i Tyskland. 
Ann är civilingenjör i bioteknik 
från Lunds Tekniska Hög-
skola, med specialisering på 
bioprocesser från det franska 
elituniversitetet (Grande Ecole) 
Ecole Nationale Superieure 
d’Ingenieurs de Génie Chimique 
de Toulouse. Vidare har hon en 
kandidatexamen i företagseko-
nomi från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: Äger 3 000 aktier och 
30 000 teckningsoptioner som 
berättigar till teckning av 30 000 
nya aktier i bolaget.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.
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IAN KIMBER
(född 1950).
Styrelseledamot sedan 2015.

Professor Ian Kimber har 
arbetat inom akademin, 
läkemedels-, biofarmaceutisk- 
och agrokemisk industri och 
som oberoende konsult. Hans 
vetenskapliga intresse ligger i 
gränssnittet mellan immunologi 
och toxikologi – med ett särskilt 
fokus på allergi. Han har publi-
cerat över 570 forskningshand-
lingar, över 100 bokkapitel och 
6 böcker. Professor Kimber har 
vunnit olika prestigefyllda priser 
för sitt vetenskapliga arbete 
och tilldelades 2011 utmärkel-
sen OBE för sina tjänster inom 
vetenskapen i Queen’s Birthday 
honours lista. Han är verksam i 
flera expertkommittéer och ve-
tenskapliga rådgivande grupper 
i Storbritannien och utomlands. 
Han är för närvarande emeritus 
professor i toxikologi vid Univer-
sity of Manchester.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: Äger inga aktier. Inne-
har 25 000 teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 25 
000 nya aktier i bolaget.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.

Styrelse

PETER NÄHLSTEDT
(född 1974). 
Styrelseledamot sedan 2018. 

Peter Nählstedt bedriver 
konsultverksamhet inom affärs-
utveckling och management i 
eget bolag. Peter har nästan 
20 års erfarenhet från ledande 
befattningar inom life science 
och industrisektorn. Som VD för 
Probi AB expanderade han verk-
samheten internationellt med 
en kombination av organisk- och 
förvärvstillväxt från en omsätt-
ning på 100 MSEK till 600 MSEK 
på fyra år med ökande vinst. 
Tidigare erfarenheter inkluderar 
en turn-around på Trelleborg 
Marine Systems och åtta år på 
GE Healthcare, varav flera år i 
USA där han ledde enheten för 
bioprocesser till lönsam tillväxt. 
Peter Nählstedt har en civilin-
genjörsexamen i kemiteknik från 
Lunds tekniska högskola och en 
examen i företagsekonomi från 
Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseord-
förande i SuperSynbiotics AB. 

Innehav: 1 000 aktier och inga 
teckningsoptioner.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.



44

SENZAGEN AB 

Årsredovisning 2018
Ledning

ledning

 ANKI MALMBORG HAGER
(född 1965).  
Chief Executive Officer sedan 
2014. 

Anki Malmborg Hager har lång 
erfarenhet från ledande befatt-
ningar inom life science, bland 
annat som VD på Cantargia AB, 
XImmune AB och Diaprost AB, 
Investment Director på LU Bios-
cience AB och som VP Business 
Development på Alligator Biosci-
ence AB. Hon har framförallt fo-
kuserat på kommersialisering av 
forskning från Lunds Universitet. 
Anki har en PhD i Immuntekno-
logi och en civilingenjörsexamen 
i kemiteknik från Lunds Tekniska 
Högskola samt en Pharma MBA.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Avena Part-
ners AB, DiaProst AB, PainDrai-
ner AB och Hager Consulting AB.

Innehav: 
Äger 373 000 aktier och 125 000 
teckningsoptioner som berätti-
gar till teckning av 125 000 nya 
aktier i bolaget.

MIKAEL WAHLGREN
(född 1965). 
Deputy Chief Executive Officer 
sedan 2018. Chief Legal Officer 
sedan 2017.

MARIA AGEMARK 
(född 1974). 
Chief Operating Officer sedan 
2015. 

Maria Agemark har många års  
erfarenhet av forskning rörande 
cell- och molekylärbiologi och 
har varit i bolaget sedan dess 
operativa start med ansvar för 
att bygga upp och driva den 
laborativa verksamheten. Hon 
har tidigare bedrivit postdok-
toral forskning på Institutionen 
för Immunteknologi vid Lunds 
Universitet. Maria har en PhD i 
biokemi och en kandidatexamen 
i molekylärbiologi från Lunds 
Universitet.

Övriga uppdrag:
Delägare och styrelseledamot i 
GFM Förvaltning AB.

Innehav:
Äger 25 000 aktier och 90 000 
teckningsoptioner som berät-
tigar till teckning av 90 000 nya 
aktier i bolaget.

MARIANNE OLSSON
(född 1961).  
Chief Financial Officer sedan 
2016.

Marianne Olsson har 25 års er-
farenhet från Lunds universitet 
där hon bland annat arbetat som 
avdelningsekonom, ekonom och 
senast som administrativ chef 
på Institutionen för Immuntek-
nologi. Därutöver har Marianne 
varit styrelseledamot i Lunds 
Tekniska Högskola samt med-
lem i ledningsgruppen och insti-
tutionsstyrelsen vid Institutionen 
för Immunteknologi. Marianne 
har studerat redovisning och 
ledarskapsutveckling internt vid 
Lunds universitet. 

Övriga uppdrag: Inga

Innehav:
Äger 50 000 aktier och 90 000 
teckningsoptioner som berät-
tigar till teckning av 90 000 nya 
aktier i bolaget.

Mikael Wahlgren har tidigare 
arbetat som chefjurist för Alfa La-
val-koncernen och som bolags- 
jurist för flera multinationella 
företag. Sedan 2016 bedriver han 
egen konsultverksamhet där han 
agerar juridisk rådgivare, skilje-
domare och medlare. Mikael har 
en master i juridik från Lunds 
universitet och har studerat vid 
the Honourable Society of the 
Inner Temple i London, Styrelse-
akademin, Executive Foundation 
Lund (styrelseprogrammet) 
och Centre for Efficient Dispute 
Resolution. 

Övriga uppdrag: Styrelseordfö-
rande i Gran Man AB, styrelse-
ledamot och Deputy Managing 
Director för Dignitana AB, ägare 
och styrelseledamot i Linton & 
Wahlgren AB och Chief Compli-
ance Officer i FINQR AB.

Innehav:
Äger 7 500 aktier via bolag.
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GUNILLA GRUNDSTRÖM
(född 1968). 
Chief Scientific Officer sedan 
2018.  

Gunilla Grundström är en 
erfaren forskningschef med mer 
än 10 års erfarenhet från Life 
Science- och MedTech-industrin. 
Innan sin nuvarande position var 
Gunilla anställd som Sr Resear-
ch Manager på Baxter (Gambro), 
där hon tidigare även haft 
positioner som Principal och Sr 
Research Scientist. Därutöver 
har Gunilla erfarenhet från lä-
kemedelsindustrin som postdok-
toral forskare på AstraZeneca. 
Gunilla har en PhD i Medicinsk 
Biokemi från Uppsala Universitet 
och har en civilingenjörsexamen 
från Lunds Tekniska Högskola. 

Övriga uppdrag: Inga. 

Innehav: –

ANNA CHÉROUVRIER 
HANSSON
(född 1973). 
Chief Commercial Officer sedan 
2017.

Anna Chérouvrier Hansson har 
stor erfarenhet från mark-
nadsföring, försäljning och 
affärsutveckling från bland 
annat Camurus, Novo Nordisk, 
Gambro och DuPont. Dessutom 
har Anna varit samarbetspartner 
på Zitha Consulting, med fokus 
på kommersialiseringsstrategier 
inom läkemedelsindustrin, samt 
chef för life science-investering-
ar på Invest i Skåne. Anna har 
en europeisk magisterexamen i 
företagsekonom från Lunds uni-
versitet och en kandidatexamen 
i företagsekonomi och ledning 
från European Partnership of 
Business Schools.

Övriga uppdrag:
Delägare och styrelseledamot i 
Nordå Gård AB och styrelsele-
damot i MVIC (Medicon Valley 
Inhalation Consortium).

Innehav:
Äger 10 510 aktier privat och 
genom närstående och 85 000 
teckningsoptioner som berät-
tigar till teckning av 85 000 nya 
aktier i bolaget.

STEPHEN SMITH
(född 1968). 
Intellectual Property Counsel 
sedan 2017. 

Stephen Smith är partner på 
Potter Clarkson och har i över 15 
år arbetat med rådgivning mot 
företag över hela Europa, bland 
annat i frågor om immateriell-
rättsligt skydd och kommer-
sialisering av produkter. Han 
är patentadvokat och vidare 
europeiskt patentombud vid 
Europeiska patentinstitutet samt 
patentombud vid Storbritan-
niens patentinstitut. Stephen är 
teknologie doktor i neuroveten-
skap och har en magisterexa-
men i biokemi från University of 
Oxford, England. 

Övriga uppdrag: Partner och 
styrelseledamot på Potter Clark-
son LLP.

Innehav: –



46

SENZAGEN AB 

Årsredovisning 2018

Ekonomisk översikt

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning, KSEK 1 997 1 153 498 1 748 1 624
Aktiverade utvecklingskostnader, 
KSEK 1 741 3 575 2 334 2 035 -

Årets resultat -16 090 -13 076 -8 942 -2 857 262

Soliditet, % 95 93 94 92 43

Kassalikviditet, % 1 307 1 104 1 056 1 790 146

Eget kapital, KSEK 85 936 101 010 32 711 41 607 1 912

Genomsnittligt antal anställda, st 17 12 8 3 1
Antal anställda vid årets slut, st, 
omräknat till heltidsanställda 19 16 8 7 2

Antal aktier, genomsnittligt 15 526 000 8 038 000 2 163 200 1 310 533 1 008 333

Antal aktier, periodens slut 15 578 000 15 461 000 2 163 200 2 163 200 1 050 000

Resultat per aktie, SEK1 -1,04 -1,62 -4,11 -2,18  0,26 
Resultat per aktie efter full ut-
spädning, SEK2 -1 ,04 -1,62 -4,11 -2,18 0,26 

Eget kapital per aktie, SEK 5,52 6,53 15,12 19,23 1,82

Utdelning per aktie, SEK - - - - -

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 utspädning. Utspädning uppstår vid optionsprogram då lösenkursen 
understiger aktuell aktiekurs.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl varulager i procent av kortfristiga skulder.

Finansiell kalender
2019-05-15   Årsstämma
2019-08-22  Delårsrapport jan-juni 2019

Delårsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga på SenzaGens webbsida.

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

   
Definitioner

Ekonomisk översikt
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2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning, KSEK 1 997 1 153 498 1 748 1 624
Aktiverade utvecklingskostnader, 
KSEK 1 741 3 575 2 334 2 035 -

Årets resultat -16 090 -13 076 -8 942 -2 857 262

Soliditet, % 95 93 94 92 43

Kassalikviditet, % 1 307 1 104 1 056 1 790 146

Eget kapital, KSEK 85 936 101 010 32 711 41 607 1 912

Genomsnittligt antal anställda, st 17 12 8 3 1
Antal anställda vid årets slut, st, 
omräknat till heltidsanställda 19 16 8 7 2

Antal aktier, genomsnittligt 15 526 000 8 038 000 2 163 200 1 310 533 1 008 333

Antal aktier, periodens slut 15 578 000 15 461 000 2 163 200 2 163 200 1 050 000

Resultat per aktie, SEK1 -1,04 -1,62 -4,11 -2,18  0,26 
Resultat per aktie efter full ut-
spädning, SEK2 -1 ,04 -1,62 -4,11 -2,18 0,26 

Eget kapital per aktie, SEK 5,52 6,53 15,12 19,23 1,82

Utdelning per aktie, SEK - - - - -

Ordlista

ordlista

Allergen
Ett ämne som ger en allergisk reaktion.

CLP 
CLP står för engelskans ”Classification, 
Labelling and Packaging” (klassificering, 
märkning och förpackning). CLP-förord-
ningen innehåller regler för att klassificera, 
märka och förpacka kemiska produkter.

In vivo
Djurmodeller.

In vitro
Provrör.

Prediktionsnoggrannheten
Förhållandet mellan korrekt klassade test-
objekt och det totala antalet testade objekt. 

Sensibilisering
Den process som gör att kroppen utvecklar 
en (över)känslighet för något, dvs allergi.

Toxikologi
Läran om förgiftningar och förgiftnings-
symptom, innefattar all kunskap om hur 
läkemedel och andra kemikalier kan fram-
kalla olika typer av negativa hälsoeffekter 
hos en människa.
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SenzaGen gör det möjligt att ersätta 
djurförsök med genetiska tester i 
provrör, för att bedöma om de kemi-
kalier vi kommer i kontakt med i vår 
vardag är allergiframkallande. Det 
kan till exempel handla om kos-
metika, läkemedel, livsmedel och 
färgämnen. 

2018
SENZAGEN AB  

ÅRSREDOVISNING

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
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