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Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014.

Finansiell information 2014

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

 Försäljning under 2014 uppgick till 541 tkr (1 235)
 Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 192 tkr (- 5 630)
 Resultat per aktie blev -0,56 kr (-0,51)
 Likvida medel uppgick per 2014-12-31 till 3 142 tkr (10 108)
 Antalet aktier uppgick per 2014-12-31 till: 11 022 246 st (11 022 246)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2014

 November 2014. Senzime AB meddelade positiva
resultat från en preklinisk försöksserie där bolagets
instrument CliniSenz utvärderats för automatisk och
kontinuerlig mätning av laktat (mjölksyra) i samband
med så kallad ischemisk magsäck (syrebrist). Försöken
har utförts i samarbete med MD Biomedical AB som har
utvecklat en probe (kateter) Onzurf för provtagning av
metaboliska förlopp på ytan av organ eller vävnader.

 December 2014. Senzime slutförde en nyemission som
tillförde bolaget 12,9 Mkr. I emissionen tecknades aktier
för 11,8 Mkr med stöd av teckningsrätter. Därutöver
tecknades aktier för 1,1 Mkr utan stöd av
teckningsrätter av drygt 100 investerare. Totalt
emitterades 2 572 510 aktier motsvarande ett belopp
om 12 862 550 kronor i emissionen. I och med
emissionen ökade aktiekapitalet med 6 431 275 kronor
till 33 986 890 kronor. Antalet aktier uppgår efter
emissionen till 13 594 756 st. Emissionslikviden och
registrering hos Bolagsverket har skett under januari
2015.
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Väsentliga händelser tidigare under 2014

 Maj 2014. Senzime AB meddelade att resultaten från en klinisk studie av bolagets instrument för
automatisk och kontinuerlig monitorering av blodsockernivåer – CliniSenz – bekräftade möjligheten att
identifiera svängningar som inte skulle upptäckts med befintliga mätmetoder. Detta kan bland annat bidra
till ökad överlevnad i samband med komplicerade kirurgiska ingrepp.

 Juni 2014. Bolaget meddelade att en ny fas initierats i
den kliniska utvärderingen av bolagets
analysinstrument CliniSenz. Syftet är att under
glukosbelastning påvisa nyttan av CliniSenz förmåga
att följa blodsockernivån automatiskt och
kontinuerligt hos personer med förhöjt
fasteblodsocker. Utvärderingen gjordes i samarbete
med ProHelia företagshälsa i Uppsala och slutfördes
under senhösten 2014.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens
utgång

 Februari 2015. Senzimes styrelse förstärks av
Philip Siberg, tidigare bland annat VD för det
noterade medicinteknikbolaget Stille AB och CMA
Microdialysis AB. Philip Siberg är idag bland
annat verksam som VD för Acacia Designs BV, ett
innovations- och utvecklingsbolag inom narkos-
och patientövervakning.
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VD-kommentar

Senzime är ett innovativt bolag med produkter
som har stor potential att skapa värde inom
sjukvård och medicinsk forskning. Vår
samarbetspartner och distributör Applikon
Biotechnology fokuserar på ny och innovativ teknik
inom bioprocesser och här passar Senzimes
instrument för glukos och laktatmätningar perfekt.

Senzimes teknik är den första på marknaden som
erbjuder tillförlitlig mätning och styrning av socker
och mjölksyra i bioreaktorsystem för att
effektivisera tillverkningen av biologiska
läkemedel. Applikon ser potential att utrusta en
betydande andel av de över 5 000
bioreaktorsystem som finns installerade i
forskningslaboratorier över hela världen med
Senzimes unika glukos- och laktatanalysatorer.
Varje installerat instrument förbrukar sedan
sensorer som säljs av Senzime.

Med vår innovativa teknologi kan Applikon erbjuda
en komplett och tillförlitlig lösning för att optimera
förhållandena i bioreaktorer för
bioprocessmarknaden. De första instrumenten är
nu ute hos kund och under de kommande åren
sker en fortsatt global lansering via Applikon.

Vi presenterade under maj 2014 positiva data från
vår första kliniska studie av vår produkt CliniSenz.
Den kliniska studien bekräftar instrumentets
tillförlitlighet och användarvänlighet. Studien har
utförts vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och
omfattar ett 40-tal frivilliga och patienter.
Resultaten påvisar en hög mätprecision samt
möjligheten till längre mätperioder med CliniSenz
än med de testmetoder som idag används på

sjukhuset. Att tidigt identifiera svängningar i
blodsockernivån är viktigt inom intensivvård och
kan också vara av stor betydelse för andra
vårdgrenar. Senzime arbetar vidare för att finna en
bra industriell partner som tillsammans med
bolaget kan utveckla CliniSenz vidare för
intensivvården, men vi fortsätter också
utvecklingen av instrumentet i egen regi för
specifika nischapplikationer.

Senzime och ProHelia företagshälsa i Uppsala har
genomfört ett samarbete för att förbättra
blodsockermätning och diagnosticering inom
vården. Vi visar på nyttan att följa blodsockernivån
automatiskt och kontinuerligt hos personer med
förhöjt fasteblodsocker. Baserat på erfarenheterna
som Senzime erhållit utvecklar bolaget nu
OneSenz. Instrumentet kan med mikrodialys mäta
både laktat och glukos. OneSenz har kortare väg till
marknaden då användningsområden med
monitorering inom exempelvis utbildning,
forskning och idrott inte har samma produktkrav
som ett intensivvårdsinstrument. Användning inom
forskning och utveckling beräknas starta under
slutet av 2015 och lanseringen av OneSenz
planeras ske under 2016.

En annan indikation är ischemi som innebär att
blodförsörjningen till ett organ eller vävnad inte
räcker till vilket kan uppstå vid komplicerade
kirurgiska ingrepp typ transplantationer,
canceroperationer och även vid blodproppar. Idag
finns små eller begränsade möjligheter att snabbt
upptäcka ischemiska tillstånd i vävnader.
Prekliniska försök visar att CliniSenz övervakning av
patienter efter operation exempelvis inte i onödan
behöva opereras igen.

Nyemissionen som framgångsrikt slutfördes i
januari finansierar Senzime gott och väl in i 2016
och ger oss möjlighet att fokusera på de
produktlanseringar och det utvecklingsarbete vi
har framför oss under 2015. Många befintliga
aktieägare valde att investera och det är glädjande
att över 100 nya aktieägare nu valt att följa med. Vi
ser fram emot att få fortsätta utveckla Senzime och
välkomnar er alla att vara med på vår fortsatta
resa.
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Risker

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att
beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter.
Nedan beskrivs ett antal riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande.

Finansieringsbehov och kapital
Bolaget befinner sig i ett etableringsskede där förvän-
tade intäkter inte täcker planerade kostnader. Bolaget
genomför nu en Nyemission för att tillföra rörelsekapital.
Det kan inte uteslutas att Bolaget även i framtiden kan
behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan inte gar-
antera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas
eller att det kan anskaffas till gynnsamma villkor för
befintliga aktieägare. Vid varje enskilt
kapitaliseringstillfälle är det allmänna marknadsläget och
det finansiella klimatet av betydelse.

Nyckelpersoner
Senzime är ett litet och kunskapsintensivt företag och är
beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå
framgång. Samtliga nyckelpersoner är knutna till Bolaget
via ägande. Om en eller flera nyckelpersoner trots detta
väljer att lämna Bolaget kan detta komma att medföra
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och
resultat.

Teknik- och produktutveckling
Bolagets produkter befinner sig dels i tidig kommer-
sialiseringsfas, dels i utvecklingsfas. Även om åtskilligt
arbete har inriktats på att säkerställa den teknik som an-
vänds, kan det inte till fullo uteslutas att kompletterande
eller alternativa tekniska lösningar kommer att bli nöd-
vändiga. Det skulle innebära att utvecklingsarbete,
utöver det som redan är planerat, måste genomföras. I
det fall detta aktualiseras kan det få negativa effekter på
Bolagets verksamhet och resultat i form av försenad
marknadsintroduktion samt ökade kostnader för
Bolaget.

Marknad
Bolaget marknadsför tekniskt avancerade instrument till
krävande kunder inom specialsegment på ett fåtal
marknader. Generellt finns en risk att Bolagets presumti-
va kunder inte anser att Bolagets produkter är bättre än
redan existerande alternativ. Härutöver finns det en risk
att eventuella framtida konkurrerande produkter kan
väljas framför de produkter som Bolaget erbjuder.
Förutom den generella acceptansrisken finns på varje
delmarknad specifika marknadsrisker.
Avseende marknaden för glukosmätare till bioreaktorer
drivs den av den underliggande marknaden för läkeme-
delsforskning och produktion av läkemedel genom fer-
mentering och cellodling. Om denna marknad stagnerar
eller går en negativ utveckling tillmötes kan detta
komma att få negativa effekter på Bolagets försäljnings-
möjligheter.
Utvecklingen på marknaden för glukosmätare till klinisk
diagnostik inom intensivvården, vid transplantationer
och andra områden styrs dels av den kliniska praktiken,
dels av rekommendationer som görs av regulatoriska
myndigheter i olika länder, dels av beslut av de
organisationer eller myndigheter som bekostar vården.
Betydelsen av glukosmätning inom klinisk diagnostik kan
komma att minska i det fall nya forskningsrön skulle
indikera reducerad betydelse av glukosmätning för
kliniska vårdresultat. Därutöver kan enskilda länders
regulatoriska myndighetsbeslut ej förutses. I det fall
marknadsförhållandena för Bolagets produkter ändras
kan det medföra att Bolagets försäljningsmöjligheter
försämras.

Distributörer, leverantörer och andra
samarbetspartners
Bolaget bygger sin strategi på bland annat utveckling och
försäljning tillsammans med distributörer och andra
samarbetspartners. Om redan befintliga och framtida
samarbeten inte kan etableras respektive inte kan
uppnås eller inte fungerar som avsett, kan Bolagets
kommersialiseringsmöjligheter komma att påverkas
negativt. Bolaget har även samarbeten med
leverantörer. Det kan inte uteslutas att en eller flera av
dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket
skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten.
Exempelvis kan leveranser till kund komma att störas i
det fall ett eller flera samarbeten skulle komma att
avbrytas. Det kan inte heller garanteras att Bolagets
leverantörer till fullo uppfyller de kvalitets-krav som
Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya
leverantörer bli mer kostsam och/eller ta längre tid än
vad Bolagets beräknar.
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CE-märkning och produktkvalitet
Tekniska produkter får lanseras och marknadsföras inom
EU endast om de uppfyller de krav som ställs för CE-
märkning. Den som marknadsför produkten ansvarar för
att produkten lever upp till dessa krav. Skulle det visa sig,
efter att Bolaget lanserat en produkt, att denna inte
lever upp till de krav som ställs kräva att problemet
åtgärdas, införa säljförbud och/eller kräva att samtliga
berörda produkter återkallas. Skulle någon av dessa
påföljder drabba Bolaget kan det få negativa
konsekvenser, både i form av direkta kostnader och för
Bolagets anseende på marknaden. Inom det
medicintekniska området är följaktligen hög
produktkvalitet en kritisk framgångsfaktor. I det fall det
skulle uppdagas kvalitetsbrister i en eller fler av Bolagets
produkter skulle detta kunna påverka Bolagets
försäljningsmöjligheter negativt. Även om en eventuell
brist skulle åtgärdas snabbt, kan bristande
produktkvalitet få allvarliga negativa konsekvenser.

Immaterialrättsliga frågor
Värdet i Bolaget är till stor del beroende av förmågan att
erhålla och försvara patent samt av förmågan att skydda
specifik kunskap. Patentskydd kan vara osäkert och om-
fatta komplicerade rättsliga och tekniska frågor. Risken
finns att patent inte beviljas på patentsökta
uppfinningar, att beviljade patent inte ger tillräckligt
patentskydd eller att beviljade patent kringgås eller
upphävs. För redan godkända patent är det normalt
förenat med stora kostnader att driva process om
giltigheten av dessa, samt om gränsdragningar kring
eventuella intrång från Bolagets sida i konkurrerande
bolags patent, eller gällande intrång från externa parters
patent i Bolagets dito. Konkurrenter kan genom tillgång
till större ekonomiska resurser ha bättre förutsättningar
än Bolaget att hantera sådana kostnader. I vissa
rättsordningar kan dessa kostnader drabba Bolaget även
vid ett i övrigt positivt utfall för Bolaget. Om Bolaget inte
lyckas erhålla eller försvara patentskydd för sina
uppfinningar kan konkurrenter ges möjlighet att fritt
använda Bolagets teknologi, vilket kan komma att påver-
ka Bolagets förmåga att kommersialisera sin verksamhet
negativt. Dessutom kan möjligheten för Bolaget att sluta
viktiga samarbetsavtal försämras. Det kan inte uteslutas
att framtida patent som beviljas för andra än Bolaget kan
komma att begränsa Bolagets möjligheter att kommer-
sialisera sina immateriella tillgångar, vilket kan påverka
Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Det
finns en risk att Bolaget gör intrång i andras immateriella
rättigheter och drabbas av krav på ersättning för det.
Bolaget kan i sådana fall även förbjudas vid vite att
fortsätta använda sådana rättigheter.

Produktkoncentration
Bolagets värde är till stor del beroende av eventuella
framgångar för Bolagets produkter BioSenz, CliniSenz
och OneSenz. Bolagets aktiekurs skulle därmed kunna
påverkas negativt av en motgång för produkterna, vilket
skulle kunna leda till en substantiell minskning av
Bolagets marknadsvärde.

Beroende av samarbeten
Bolaget har flera samarbetsavtal med bland andra
Applikon Biotechnology B.V., Akademiska sjukhuset i
Uppsala och ProHelia företagshälsa AB. Bolaget är i
varierande grad beroende av att dessa samarbeten
består och fungerar väl. Skulle dessa avtal upphöra kan
det påverka Bolagets verksamhet negativt.

Sekretess
Bolaget är beroende av att även sådana företagshem-
ligheter som inte omfattas av patent, patentansökningar
eller andra immaterialrätter kan skyddas, bland annat
information om uppfinningar som ännu inte patentsökts.
Även om anställda och samarbetspartners normalt
omfattas av sekretessplikt i förhållande till Bolaget finns
en risk att någon som har tillgång till företagshemlig
information sprider eller annars använder denna på ett
sätt som skadar Bolaget.

Produktansvar
Marknadsföring och försäljning av medicintekniska
produkter medför en betydande risk för krav grundade
på produktansvar. Inga garantier kan lämnas för att de
försäkringar Bolaget tecknat täcker eventuella krav
beträffande produktansvar som kan komma att fram-
ställas. Tvister rörande produktansvar kan vara mycket
kostsamma och kan leda till negativ publicitet för
Bolaget.

Valutafluktuationer
En stor del av Bolagets försäljning antas ske i andra
länder än Sverige men Bolagets redovisningsvaluta
förväntas fortsatt vara svenska kronor. Detta innebär att
valutafluktuationer mellan den svenska kronan och
utländska valutor som US-dollar och euro kan komma att
påverka Bolagets resultat negativt.
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Aktien och ägandeförhållande

Aktieutveckling

Ägarförteckning per den 31 dec 2014 Ägarförteckning per den 31 dec 2013

Namn Antal aktier
(st)

Röster och
kapital (%)

Namn Antal aktier
(st)

Röster och
kapital (%)

Adam Dahlberg 1 737 500 15,8 Adam Dahlberg 1 737 500 15,8
Ulf Lindskog 1 642 338 14,9 Ulf Lindskog 1 627 039 14,8
Ebba Fischer 1 253 843 11,4 Ebba Fischer 1 253 843 11,4
Margareta Nilsson 843 912 7,7 Margareta Nilsson 843 912 7,7
Anna Manhusen 709 695 6,4 Anna Manhusen 709 695 6,4
Danica Pension Försäkrings AB 500 000 4,5 Canola AB 500 000 4,5
Anette Gustafsson 253 906 2,3 Staffan Boström 202 005 1,8
Staffan Boström 202 005 1,8 Thomas Carlsson 181 762 1,6
Pethle AB 197 476 1,8 Henrik Nittmar 146 900 1,3
Thomas Carlsson 189 262 1,7 Martin Boström 139 507 1,3
Övriga (drygt 400 st.) 3 492 309 31,7 Övriga (drygt 400 st.) 3 680 083 33,4
Totalt 11 022 246 100 Totalt 11 022 246 100
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Insynspersoners aktieinnehav

Varje sålt instrument förbrukar Senzimes unika sensorer

Namn Antal aktier
31 dec 2014 31 dec 2013

Adam Dahlberg 1 737 500 1 737 500
Ulf Lindskog 1 642 338 1 627 039
Thomas Carlsson 189 262 181 762

Staffan Boström 202 005 202 005
Martin Boström 139 507 139 507
Henrik Nittmar 146 900 146 900
Lars Wiklund 6 400 6 400

Björn Ohlsson 0 0
Michael Lindskog 174 944 174 944
Lena Söderström 0 0
Rianne Lundqvist Waninge 0 0
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Övrig Information

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Då
detta är första gången bolaget tillämpar K3 så har
ingångsbalansräkning per
2013-01-01 upprättats. Upplysning om effekter av
övergången till K3 lämnas i separat not.

Utdelning per aktie
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för
2014

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 19 maj 2015 kl.
13.00 i Uppsala.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för
allmänheten fr.o.m. 28 april 2015 på bolagets
kontor med adress Vallvägen 4A, Uppsala.
Årsredovisningen kommer även att publiceras på
www.senzime.com.

Kommande rapporter
Årsredovisning 2014: 28 april 2015
Delårsrapport Q1 2015 19 maj 2015
Årsstämma: 19 maj 2015
Halvårsrapport 2015: 28 augusti 2015
Delårsrapport Q3 2015: 24 november 2015

Om Senzime
Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med
tillhörande förbrukningsmaterial och tillbehör.
Senzimes system möjliggör automatiserad och
kontinuerlig mätning av viktiga ämnen, bland annat
glukos (socker), i biologiska vätskor. Många
moderna läkemedel tillverkas av levande celler
som hämtar sin näring ur en glukoslösning.
Glukosnivån bör mätas kontinuerligt för att
säkerställa maximal produktivitet i tillverkningen
och även inom sjukvården för att öka
patientöverlevnaden vid komplicerade kirurgiska
ingrepp. Andra områden där online-mätning kan
vara värdefull är inom forskning, dialysvård och
idrott. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på
Aktietorget. www.senzime.com

Granskning av revisor
Denna Bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala 25 februari 2015

Lena Söderström
Verkställande direktör

För mer information, se www.senzime.com eller
vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD
Tel. +46 (0)18 51 56 40
Mobil +46 (0)708 16 39 12
e-post: lena.soderstrom@senzime.com



Resultaträkning Not 2014 2013

Försäljningsintäkter 541 155 1 235 019
Kostnad för sålda varor 1 -2 290 281 -3 357 517
Bruttoresultat -1 749 126 -2 122 498

Försäljnings- och administrationskostnader 2 -4 557 346 -3 604 710
Övriga rörelseintäkter 15 940 12 489
Övriga rörelsekostnader -6 760 -8 259
RÖRELSERESULTAT -6 297 292 -5 722 978

Finansiella intäkter 111 366 102 609
Finansiella kostnader -5 752 -9 570
SUMMA FINANSIELLA POSTER 105 614 93 039

Resultat efter finansiella poster -6 191 678 -5 629 939

ÅRETS RESULTAT -6 191 678 -5 629 939
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Balansräkning Not 31 dec 2014 31 dec 2013

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter        27 355 914                  25 509 699
Patent och liknade rättigheter          1 307 181                    1 463 627

       28 663 095                  26 973 326

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 7 727 10 631

7 727 10 631

Summa anläggningstillgångar        28 670 822                  26 983 957

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Varulager och pågående arbete 361 499 462 003
361 499 462 003

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 36 222 767 193
Övriga fordringar 13 260 242 124 343
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 847 205 128 512

14 143 669 1 020 048

Kassa och bank          3 142 046                  10 108 463

Summa omsättningstillgångar 17 647 214 11 590 514

SUMMA TILLGÅNGAR 46 318 036 38 574 471
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Balansräkning Not 31 dec 2014 31 dec 2013

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Aktiekapital (11 022 246 st.)        27 555 615                 27 555 615
Ej registrerad emission        12 866 310                                  -
Reservfond          3 838 750                   3 838 750

       44 260 675                 31 394 365

Fritt eget kapital
Överkursfond        24 865 636                 24 865 636
Balanserad förlust -18 854 121 -13 224 179
Årets resultat -6 191 678 -5 629 939

-           180 163                   6 011 518

Summa eget kapital 4        44 080 512                 37 405 883

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 37 000 111 000
Övriga långfristiga skulder                        - 10 000

              37 000                       121 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 84 000 74 000
Leverantörsskulder 1 142 908 325 236
Övriga skulder 201 546 238 384
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 772 070 409 968

         2 200 524                   1 047 588

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        46 318 036                 38 574 471

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 3 038 000 3 038 000

         3 038 000                   3 038 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys Not 2014 2013

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -6 191 678 -5 629 939

Justeringar för avskrivningar          1 318 106                    1 166 521
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-4 873 572 -4 463 418

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändringar av varulager och pågående arbeten              100 504 -287 571
Förändringar av kortfristiga fordringar 3 -257 310 -741 752
Förändring av kortfristiga skulder 1 182 935 63 165
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 847 443 -5 429 576

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggninstillgångar -3 004 974 -1 158 687
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 004 974 -1 158 687

Finansieringsverksamheten
Nyemission 3                         - 11 074 504
Amortering lån -114 000 -115 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -114 000 10 959 004

Årets förändring i likvida medel -6 966 417 4 370 741

Likvida medel vid årets början 10 108 463 5 737 722
Likvida medel vid årets slut 3 142 046 10 108 463
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NOT 1
Kostnad såld vara

2014 2013

Material 376 212 696 732
Personal kostnader 341 675 881 459
Externa tjänster 257 192 623 578
Avskrivningar 1 315 202 1 155 748

2 290 281 3 357 517

NOT 2
Försäljnings- och administrationskostnader 2014 2013

Personalkostnader 2 101 267 2 066 156
Lokalkostnader 213 717 219 668
Konsultkostnader 1 536 594 785 489
Resekostnader 211 174 150 283
Marknadsföringskostnader 219 366 70 491
Avskrivningar 2 904 10 773
Övriga kostnader 272 324 301 850

4 557 346 3 604 710

NOT 3
Justeringar i kassaflöde

2014 2013

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar -13 123 620                                    -
Justering för emissionsfordran 12 866 310                                    -

-257 310 0

Finansieringsverksamheten
Nyemisson 12 866 310                                    -
Justering för emissionsfordran -12 866 310                                    -

0 0

18 december så var sista dagen för teckning av aktier i företrädesemissionen. Totalt så tecknades aktier för
12,9 Mkr vilket är registrerat hos Bolagsverket och inbetalt till bolaget under januari 2015. Per 31 december
2014 så har bolaget bokat upp emissionen som en kortfristig fordran och eget kapital. Bolaget gör en
justering i kassaflödet för detta som redovisas nedan.
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2012-12-31 enligt
årsredovisning för

2012

Justering
avskrivning

Ingångsbalans-
räkning per
2013-01-01

Tillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter              25 586 433 -                   24 078              25 562 355
Övriga tillgångar                7 619 886                7 619 886

             33 206 319 -                   24 078              33 182 241

Eget kapital
Aktiekapital              22 044 493              22 044 493
Övrigt tillskjutet kapital              23 141 003              23 141 003
Effekt av övergång till K3 -                   24 078 -                   24 078
Övrigt eget kapital -            13 200 101 -            13 200 101

             31 985 395 -                   24 078              31 961 317

Skulder                1 220 924                1 220 924

Summa eget kapital och skulder             33 206 319 -                  24 078             33 182 241

Enligt
årsredovisning

för 2013

Justering
avskrivning

Justerat resultat för
2013

Tillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter              25 565 881 -                   56 182              25 509 699
Övriga tillgångar              13 064 772              13 064 772

             38 630 653 -                   56 182              38 574 471

Eget kapital
Aktiekapital              27 555 615              27 555 615
Övrigt tillskjutet kapital              28 704 386              28 704 386
Effekt av övergång till K3 -                   56 182 -                   56 182
Övrigt eget kapital -            18 797 936 -            18 797 936

             37 462 065 -                   56 182              37 405 883

Skulder                1 168 588                1 168 588

Summa eget kapital och skulder              38 630 653 -                   56 182              38 574 471

NOT 4 Upplysning om effekter av övergång till K3

Vid upprättande av ingångsbalansräkning per 2013-01-01 gör Senzime AB (publ) en justering
jämfört med bokslutet per 2012-12-31.

Avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader som enligt gamla principer har haft en rak
avskrivning på 15 år får enligt K3 längst ha en nyttjande period på 10 år eller om det finns stark
koppling till avtal eller underliggande patent får längre nyttjandeperiod användas. Bolagets
bedömning är att det finns en stark koppling till underliggande patent och justerar
avskrivningstiden till nyttjande period om 14 år och 7 månader för att överensstämma med
patentens löptid.
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Tel: 018-51 56 40

www.senzime.com

Senzime AB(publ)
Vallvägen 4A

756 51 Uppsala
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