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SensoDetect Aktiebolag är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i 
SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är idag verksamt inom tre 
produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala 
nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. www.sensodetect.se 
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Sammanfattning av delårsrapport 

 
Perioden (2016-01-01 – 2016-09-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (4) kkr.  
 Resultat efter finansiella poster var -5 559 (-5 947) kkr. 
 Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,31 (-0,33) kr. 
 Soliditeten** uppgick per den 30 september 2016 till 61 % (77 %). 

 
Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (4) kkr.  
 Resultat efter finansiella poster var -1 780 (-1 560) kkr. 
 Resultat per aktie* uppgick till -0,10 (-0,09) kr. 

 
* Periodens resultat dividerat med 17 920 526 aktier per 2016-09-30.  
** Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 
 

Med ”Bolaget” eller ”SensoDetect” avses SensoDetect AB (publ) med organisationsnummer 556682-7464. 
 

 
Styrelseordförande VD Pär Henriksson kommenterar 
 
Den 17:e juni tillträdde jag posten som styrelseordförande i SensoDetect. Styrelsen vitaliserades efter 
genomförande av en genomlysning av bolaget såväl tekniskt, organisatoriskt som ekonomiskt. Nu har några 
intensiva månader passerat, det har varit en slitsam tid. Nu har vi inte bara en genomtänkt plan för hur 
förändringasarbetet skall genomföras utan också tagit det första steget i enlighet med denna plan genom att utse 
Johan Olson till VD. Planen har presenterats för styrelsen som antagit denna i sin helhet. 
 
Som tidigare meddelats har planeringen inför de nu pågående aktiviteterna har pågått en längre tid. En mycket 
kompetent entreprenörsgrupp har ställt sig helhjärtat positiva till planen. Det är inte minst glädjande att Johan 
Källstrand, en av Bolagets ursprungliga grundare och tillika en av upphovsmännen till SensoDetect® BERA, tar en 
aktiv del i detta förändringsarbete. Johan kan produkten, känner marknaden och är en otrolig entreprenör. Jag delar 
hela gruppens entusiasm, vi konstaterar att det är en utmaning men att det är oerhört inspirerande att få en 
möjlighet att operativt stötta och leda SensoDetect mot framgång och att få tillföra den kunskap och erfarenhet som 
finns i gruppen. 
 
Personligen har jag arbetat aktivt med utvecklingen av SensoDetect® BERA-systemet på konsultbasis och följt 
bolaget sedan 2006. Jag vet att det finns en marknad med ett tydligt behov. Bolagets potential är stor något som 
också affärspressen konstaterade när SensoDetect placerades på den prestigefyllda listan över Sveriges 33 mest 
lovande företag. Jag känner ett moraliskt ansvar och vill bidra till att SensoDetect får tillbaka den position och 
värdering som bolaget förtjänar. Framför allt vill jag att alla patienter skall få tillgång till den nytta som vår teknik 
kan bidra med i form av objektivitet och snabbhet som beslutsstöd vid bedömning av vanliga psykiska åkommor. 
SensoDetect® BERA kan utgöra ett viktigt vapen i kampen mot det växande behovet och de växande köerna inom 
psykiatrin. SensoDetect ligger rätt i tiden, ny teknik och e-hälsa är nödvändig för effektivisera vården och höja 
kvalitén.   
 
Den riktade nyemission som avslutades i början av juli, blev fulltecknad och tillförde bolaget cirka 3 MSEK före 
emissionskostnader. Denna emission var ett led i de finansieringsaktiviteter där även en företrädesemission ingick. 
Företrädesemissionen blev övertecknad till cirka 215 procent och tillförde bolaget cirka 2,2 MSEK före 
emissionskostnader. Vi är givetvis mycket nöjda med det positiva utfallet. Dessvärre skedde ett beklagligt 
beräkningsmisstag hos en extern rådgivare i samband med tilldelningen av aktier i företrädesemissionen. En 
uppmärksam aktieägare påtalade misstaget som, efter intensiva diskussioner med rådgivaren, korrigerades genom 
ytterligare en mindre riktad nyemission till dem som till följd av misstaget tilldelades för få aktier – och även denna 
nyemission fulltecknades. 
 
Den 8:e november meddelas att Johan Olson, 45 år, entreprenör och företagare, har accepterat erbjudandet att gå 
in som VD i SensoDetect. Därmed är en viktig punkt i förändringsarbetet genomförd. Johan har rätt bakgrund och 
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erfarenhet, han har varit verksam som konsult med bland annat SensoDetect som kund. Johans skall som daglig 
ledare genomföra den framtagna förändringsplanen tillsammans med personalen och med stöd av styrelsen när han 
tillträder den förste december. Johan har varit verksam inom Medicinsk Teknik, IT, mm i såväl Sverige som i 
utlandet. Han har arbetat aktivt med olika EU-frågor där han bland annat hjälpt företag att få olika former av 
EU-stöd, under senare tid har han fungerat som EU-kommissionens coach för SME:s i Sverige.  
 
Själv känner jag Johan mycket väl, vi har arbetat tillsammans under många år inte minst med SensoDetect. Johan är 
en person fylld av energi och idéer, han är fokuserad, envis och tar inte nej som ett svar. Johans marknadsinriktning 
och goda kontakt med aktörer runt om i Europa kommer att underlätta i den fortsatta processen. Hans kunskaper 
inom det regulatoriska området och kvalitetssäkring är en klar poäng. Det faktum att Johan känner såväl personalen, 
produkten som marknaden kan bli direkt avgörande. Johan är den vitamininjektion som SensoDetect behöver, jag är 
glad att Johan släppt andra engagemang till förmån för uppdraget som VD för SensoDetect.  
 
Med Johan som tillträdande VD, en person som är väl insatt, känner bolaget och delar min syn på bolagets potential, 
känner jag stor tillförsikt inför framtiden. 
 
Pär Henriksson 
Styrelseordförande 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 
 

Tillträdande VD Johan Olson - replik 
 
Jag har accepterat uppdraget att leda SensoDetect av flera skäl. Det främsta skälet är att jag, liksom 
investerargruppen, vet att marknaden behöver SensoDetects produkt. Jag har hjälpt SensoDetect sedan 2006, då jag 
tillsammans med Pär Henriksson deltagit i utvecklingen av den första ”kommersiella” versionen av SD BERA. 
Företaget befinner sig nu i ett läge där jag kan göra nytta och lyfta blicken mot en mer internationell marknad. 
Investerargruppen har tagit fram en plan, i denna har bland annat erbjudandet och affärsmodellen setts över, 
bolaget kommer att fokusera på den internationella marknaden. Efter att ha tagit del av planen som 
investerargruppen presenterat bedömer jag och vi är på rätt väg såväl tekniskt som affärsmässigt, mitt uppdrag är 
att genomföra. Jag skall bygga en stabil grund för SensoDetect och se till att bolaget nu på allvar ger sig ut på 
marknaden och berättar att vi finns. För såväl mig, investerargruppen och bolaget är transparens viktigt. Jag 
kommer att se till att marknaden får rikligt med information. Det kommer att bli en spännande resa! 
 
Johan Olson 
Tillträdande VD 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 
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Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016 
 

 Bolaget meddelar den 1 juli att den riktade emissionen samt teckningsoptionsprogrammet fulltecknas. 
Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget cirka 3 MSEK före emissionskostnader, vilka understeg 100 
TSEK. Bolaget inför med stöd av bemyndigande vid årsstämman den 17 juni 2016 ett 
teckningsoptionsprogram. Aktierna riktas till styrelse, ledande befattningshavare samt personer som 
kommer utföra konsulttjänster åt Bolaget.  
 

 SensoDetect meddelar den 8 juli 2016 att styrelseordförande Pär Henriksson blir tillförordnad VD då 
tidigare VD, Martin Terins, meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag. Huvudfokus i den pågående 
rekryteringsprocessen är att hitta en ny VD som ska skapa en plattform för kommersiellt genombrott för 
SensoDetect

®
 BERA, Bolagets unika diagnosstöd för psykiatrin.  

 

 SensoDetect meddelar den 20 juli att bolagets företrädesemission tecknas till 215 procent. Bolaget tillförs 
genom företrädesemissionen cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader.  
 

 I ett pressmeddelande publicerat den 20 juli redogör Bolaget för det kommande förändringsarbetet vars 
syfte är att modernisera och lyfta SensoDetect® BERA. Härutöver presenteras även SensoDetects vision och 
den nytillträdda styrelseordföranden.  
 

 Den 3 augusti meddelar SensoDetect att Bolaget med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att 
genomföra en riktad nyemission – något som sker till följd av det beräkningsmisstag hos extern part som 
medfört en felaktig tilldelning i Bolagets företrädesemission. Nyemissionen riktas till dem som till följd av 
misstaget tilldelats för få aktier.    

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 SensoDetect meddelar den 4 oktober att bolagets vice VD Sara Nehlstedt tar över som tillförordnad VD 
med omedelbar verkan. Nehlstedt tar därmed över posten från bolagets tidigare tillförordnade VD, 
styrelseordförande Pär Henriksson. Processen att rekrytera en ny VD med lämplig profil och bakgrund 
pågår. 

 

 Den 10 oktober meddelar bolaget att den riktade nyemissionen som kommunicerades till marknaden den 3 
augusti och som genomfördes som följd av felaktig tilldelning i den företrädesemission som genomfördes i 
juni-juli, blev fulltecknad. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 150 KSEK. Inga emissionskostnader 
tillkommer i denna transaktion. 
 

 Den 8 november meddelas att Johan Olson tillträder som VD i SensoDetect AB. Johan är 45 år, entreprenör 
och företagare, han har rätt bakgrund och erfarenhet. Johan har varit verksam som konsult med bland 
annat SensoDetect som kund. Johans roll som daglig ledare är att tillsammans med personalen och 
styrelsen genomföra den förändringsplan som har tagits fram av investerargruppen och beslutats i 
styrelsen. 
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Allmänt om SensoDetects verksamhet 
 

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt 
laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från 
hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är idag verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), 
undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och 
forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. 
 

Affärsmodell 
 

SensoDetects affärsmodell har varit att dels generera intäkter från mätinstrument men också att genomförd 
mätningar och utvärdera resultat på uppdrag av användarna. Försäljning har skett direkt mot kund i Norden och i 
viss mån via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen. 
 
Som aviserats tidigare kommer affärsmodellen att göras om i grunden. Anledningen är att den affärsmodell som 
använts hittills inte har nått avsedd framgång då den varit otydlig. Den nya affärsmodellen, som har förankrats hos 
nyckelanvändare, kommer att presenteras som en del i det förändringsarbete som genomförs under ledning av 
Johan Olson, tillträddande VD, med stöd av styrelse, personal och styrelseordföranden. 
 

Målsättningar 
 

Den huvudsakliga målsättningen är att genomföra det påbörjade förändringsarbetet enligt den plan som styrelsen 
nyligen har antagit. Planen har tagits fram baserat på en omfattande analyser och genomlysning av bolaget. 
Organisation, kostnader, produkt, avsedd användning, affärsmodell, marknadsföringsmaterial, 
försäljningsargument, forskning, etc. har analyserats. Det har konstaterats att förändringar måste ske på alla plan, 
genomförandet kommer att vara omvälvande men det är nödvändigt. Målsättningen är att denna process som 
initierats nyligen skall vara genomförd i huvudsak inom ca 5 månader.  
 

Aktien 
 

SensoDetect Aktiebolag noterades på AktieTorget i november 2009. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, 
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), 
vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i SensoDetect till 17 920 526 
stycken. 
 

Principer för delårsrapportens upprättande 
 

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) 
vid upprättandet av finansiella rapporter. 
 

Granskning av revisor 
 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 

Kommande finansiella rapporter 
 

Bokslutskommuniké 2016 20 februari 2017 
Tidpunkt för årsstämma 2017 meddelas senare 
 

Avlämnande av delårsrapport 
 

Lund, den 14 november 2016 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 
Styrelsen och tillförordnad verkställande direktör 
 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 14 november 2016. 
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Resultaträkning i sammandrag  
 

Belopp i SEK 2016-07-01 2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 

 2016-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 

 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) (12 mån) 

      

Nettoomsättning 0 4 496 0 4 496 4 496 

Aktiverat arbete för egen räkning 23 006 24 024 79 296 80 354 108 987 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 

 23 006 28 520 79 296 84 850 113 483 

      

Rörelsens kostnader      

Forsknings- och utvecklingskostnader -121 642 -47 435 -205 282 -321 523 -399 847 

Övriga externa kostnader -706 699 -504 825 -2 054 730 -1 960 242 -2 588 386 

Personalkostnader -845 958 -850 201 -2 990 111 -2 896 028 -3 994 699 

Av/nedskrivningar av immateriella och      

materiella anläggningstillgångar -81 220 -172 159 -243 643 -836 031 -5 322 052 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -33 168 

Rörelseresultat -1 732 513 -1 546 100 -5 414 470 -5 928 974 -12 224 669 

      

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande resultatposter 32 17 104 3 032 3 853 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -47 220 -13 683 -144 193 -21 493 -55 397 

Resultat efter finansiella poster -1 779 701 -1 559 766 -5 558 559 -5 947 435 -12 276 213 

      

Periodens resultat -1 779 701 -1 559 766 -5 558 559 -5 947 435 -12 276 213 
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Balansräkning i sammandrag 
 

Belopp i SEK  2016-09-30 2015-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten     

och liknande arbeten  79 296 0 

Patent, licenser, varumärken     

samt liknande rättigheter  5 229 275 4 563 479 

  5 308 571 4 563 479 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier  27 998 47 027 

  27 998 47 027 

    

Summa anläggningstillgångar  5 336 569 4 610 506 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  0 313 831 

Aktuell skattefordran  48 231 0 

Övriga fordringar   108 089 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  168 372 141 809 

   324 692 455 640 

    

Kassa och bank  6 399 622 7 544 788 

    

Summa omsättningstillgångar  6 724 314 8 000 428 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  12 060 883 12 610 934 
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning 
 

Belopp i SEK 2016-09-30 2015-12-31 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 3 046 489 1 887 995 

 3 046 489 1 887 995 

   

Fritt eget kapital   

Överkursfond 60 248 066 56 367 376 

Balanserat resultat -50 430 199 -38 155 187 

Periodens resultat -5 558 559 -12 276 213 

 4 259 308 5 935 976 

   

Summa eget kapital 7 305 797 7 823 971 

   

Långfristiga skulder   

Övriga skulder till kreditinstitut 3 600 000 3 600 000 

 3 600 000 3 600 000 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 229 838 113 885 

Skatteskulder 0 71 972 

Övriga skulder 176 332 175 379 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 748 916 825 727 

 1 155 086 1 186 963 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 060 883 12 610 934 
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Kassaflödesanalys  
 

Belopp i SEK 2016-07-01 2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 

 2016-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 

 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) (12 mån) 

      

Den löpande verksamheten        

Resultat efter finansiella poster -1 779 701 -1 559 766 -5 558 559 -5 947 435 -12 276 213 

Justeringar för poster som inte ingår i       

kassaflödet, m m 81 220 172 159 243 643 836 031 5 322 052 

Betald skatt 0 0 0 0 -50 228 

      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar      

av rörelsekapital -1 698 481 -1 387 607 -5 314 916 -5 111 404 -7 004 389 

          

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -13 805 -50 333 130 948 34 997 -79 982 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 3 794 -233 853 -31 877 42 574 3 930 

      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -1 708 492 -1 671 793 -5 215 845 -5 033 833 -7 080 441 

          

Investeringsverksamheten      

Investering i immateriella 
anläggningstillgångar -323 143 -249 188 -969 706 -825 592 -1 033 684 

      
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -323 143 -249 188 -969 706 -825 592 -1 033 684 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyemission/pågående nyemission efter       

avdrag för emissionskostnader* 3 089 185 -131 451 5 039 185 4 183 087 10 300 294 

Teckningsoptioner 1 200 0 1 200 0 0 

Upptagna lån 0 0 0 1 000 000 3 600 000 

      
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 3 090 385 -131 451 5 040 385 5 183 087 13 900 294 

       

      

Periodens kassaflöde 1 058 750 -2 052 432 -1 145 166 -676 338 5 786 169 

Likvida medel vid periodens början 5 340 872 3 134 713 7 544 788 1 758 619 1 758 619 

      

Likvida medel vid periodens slut 6 399 622 1 082 281 6 399 622 1 082 281 7 544 788 

 
 
* Nyemission t o m 2015-09-30 4 828 632 
  Emissionskostnader  -  645 545 
 4 183 087 
 
* Nyemission t o m 2015-12-31 12 554 444 
  Emissionskostnader  -  2 254 150 
 10 300 294 
 
* Nyemission t o m 2016-09-30 5 315 494  
  Emissionskostnader  -    276 309 
 5 039 185 
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Förändring i eget kapital 
 
Belopp i SEK  2016-01-01 2015-01-01 

  2016-09-30 2015-12-31 

    

Ingående eget kapital enligt    

fastställd balansräkning  7 823 971 9 799 891 

Nyemission  5 315 494 12 554 444 

Emissionskostnader  -276 309 -2 254 150 

Teckningsoptioner  1 200 0 

Periodens resultat  -5 558 559 -12 276 213 

Utgående balans  7 305 797 7 823 971 
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(tom sida – för häftesutskrift)  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
 

Kyrkogatan 19, 222 22 Lund 
046-15 79 04 

info@sensodetect.com 
www.sensodetect.com 

 


