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Halvårsrapport för
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2017-01-01 till 2017-06-30

29

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)
✓ Nettoomsättningen uppgick till 62 (0) TSEK.
✓ Resultat efter finansiella poster var -3 125 (-3 779) TSEK.
✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,17 kr (-0,21) SEK.
✓ Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 60 % (60 %).
Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)
✓ Nettoomsättningen uppgick till 57 (0) TSEK.
✓ Resultat efter finansiella poster var -1 607 (-1 830) TSEK.
✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,09 kr (-0,10) SEK.

* Periodens resultat dividerat med 17 920 526 aktier per 2017-06-30.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Med ”Bolaget” eller ”SensoDetect” avses SensoDetect AB (publ) med organisationsnummer 556682-7464.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2017


SensoDetect har meddelats fyra nya patent, två i Kina, ett i Japan och ett i Kanada.



De beviljade europeiska patenten är validerade i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien,
Holland, Polen, Spanien, Schweiz/Liechtenstein, Sverige och Storbritannien.



SensoDetect har tecknat ett LOI med Novospection och Nicklas Schmidt som kommer tillföra ett mycket stort
internationellt nätverk och värdefull erfarenhet. Nicklas, som närmast kommer från Sida, har en gedigen kunskap
och erfarenhet av affärer i bland annat Bolivia, Syd- och Latinamerika samt Östeuropa.



SensoDetect har tillsammans med Londonbaserade Dr Afzal Ghazala skickat in en ansökan om en studie rörande
en ny metod för att med ljud minska hörselhallucinationer vid psykossjukdomar till Vinnova.



Tidigare ledningen meddelade 2016.02.22 att SensoDetects ambition att nå positivt kassaflöde 2016 kvarstod men
till följd av att ingående av nya försäljnings- och samarbetsavtal fördröjts bedömde bolaget vid tillfället att risken
för försening av uppfyllandet av målsättningen hade ökat. Nuvarande ledning konstaterar att ambitionen inte har
kunnat uppnås.



Johan Olson, VD i SensoDetect AB, förvärvar 500 000 aktier från företrädare för investerargruppen (Pär
Henriksson, PO Rosenqvist och Martin Linde).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017


SensoDetect har tillsammans med Londonbaserade Dr Afzal Ghazala en studie rörande en ny metod för att med
ljud minska hörselhallucinationer vid psykossjukdomar. Studien finansieras efter avslag från Vinnova av en
engelsk organisation och kan vara ett potentiellt nytt marknadsområde för SensoDetect



SensoDetect har tecknat avtal med vårdklinik i Skåne som förväntas starta vård inom psykisk ohälsa under 2017/18
Kliniken är en viktig potentiell samarbetspartner i utvecklingen/användningen av vårt erbjudande.



SensoDetect har fått patent beviljat i Kina.



SensoDetect har tillförts ca 5 Mkr genom en riktad emission vilket är väldigt viktigt för den fortsatta utvecklingen
och bolaget och strategin som nu detaljeras
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SensoDetect har fått en ny styrelseordförande och flera nya styrelseledamöter Den nya styrelsen är speciellt
sammansatt för att möta SensoDetects utmaningar. Ledamöterna har bland annat erfarenhet från affärsutveckling,
psykiatri och att lansera medicinsk utrustning på en global marknad.



SensoDetect har inlett samarbete med Hügoth AB som har starka kontakter i Tyskland, som är en potentiellt stor
marknads för SensoDetects erbjudande. Samarbetet har bland annat bidragit till kontakten med Vivantes i Berlin.
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VD Johan Olson kommenterar
Positiva tecken på flera fronter från ett gediget arbete, med en nystart, sammanfattar första halvåret 2017 och mitt första
halvår som VD för SensoDetect. Första kvartalet präglades av mycket arbete med förberedelser och uppbyggnad av
strukturer som är avgörande i kommande steg för verksamheten. Vi har systematiskt arbetat oss igenom flera
förbättringar av produkten. Framför allt har vi fokuserat på att förtydliga ”instruction for use” samt att förbättra
modellen för analys- och testsvar. Nästa steg är att utveckla ett testsvar som är i linje med positioneringen av
erbjudandet, en device som hjälper psykologer och psykiatriker att ställa diagnoser och ge vård till patienter med
psykisk ohälsa.
Parallellt har jag tillsammans med vår nya styrelseordförande, styrelsens ledamöter och våra medarbetare under maj
och juni arbetat mycket intensivt på en ny och tydlig strategisk plan. Strategin konkretiserar riktningen av bolaget med
tydliga aktiviteter och målsättningar. Strategin är baserat på vår analys av marknadens storlek, kundernas behov samt
vår kärnkompetens och tecknologi. Planen är att under september månad presentera strategin för aktieägare och
marknaden för att tydliggöra den potential som bolaget har och hur vi skall nå dit.
Försäljningen har under andra kvartalet varit blygsam då arbetet fokuserats på omstarten av bolaget och vår nya modell.
Första halvåret har åter bekräftat att vår kompetens och utrustning är värdefulla verktyg i studier globalt. Främst inom
psykisk ohälsa men även inom andra områden, som dialys. Studier och forskning är något vi kommer att fortsätta att
fokusera på då bevis är kritisk del när man utvecklar och bryter ny marknad inom sjukvård. Det är även viktigt då det
visar på nya framtida användningsområdenåden för vår teknologi. Vi förväntar att under kommande månader kunna
presenteras data från en större studie samtidigt som studien för barn och unga i Eslöv/Lund fortsätter. Den senare
beräknas vara klar i mitten av 2018.
Det är värt att poängtera att SenoDetects erbjudande är mycket relevant och har stor potential. Psykisk ohälsa är ett
globalt problem som har stor påverkan på människors liv och genererar stora kostnader för vård och samhället i stort.
Vår målsättning att korta ner tiden för sjukvården att ställa diagnos och komma till rätt vård, kommer att ha en positiv
inverkan på både patienten och kostnaden för vård av psykisk ohälsa.
SensoDetect genomgår nu en mycket spännande förändringsfas som framöver kommer skapa uppmärksamhet för
bolaget och tekniken. Vitaliseringen av bolaget genomförs i enlighet med lagd plan och jag är övertygad om att arbetet
kommer ge mycket bra resultat.
Lund 21 aug 2017
Johan Olson
Verkställande direktör, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Styrelse ordförande Jan Andersson kommenterar
Jag har sedan jag tillträdde som ordförande i maj, arbetat heltid på SensoDetect. En mycket intressant tid som har
bekräftat bolagets starka teknologi, erbjudandets relevans och marknadspotential. Detta bekräftas ytterligare av den
nya finansiering vi tagit in samt den stora andel av människor som lider av psykisk ohälsa och vad det kostar
samhället världen över.
Sedan maj har jag, VD och den nya styrelsen varit starkt fokuserade på att detaljera bolagets långsiktiga strategi för
att fokusera på bolaget och nå vår potential. Detta är ett omfattande arbete som innefattar allt från att färdigställa vårt
erbjudande efter den ompositionering som gjorts under våren, välja lanseringsmarknader, starta kliniska studier
färdigställa marknadsmaterial osv.
Strategin kommer att färdigställas under augusti och kommuniceras till aktieägare och marknad i september.
Jag är mycket nöjd med hur strategiarbetet framskrider. Med den kompetens, process och engagemang bolaget och
styrelsen besitter, är jag övertygad att detta arbete kommer ge mycket bra resultat.
Jan Andersson
Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ.)
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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 verksamt inom tre produktområden; objektiva beslutsstöd (Analysis),
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 genomföra 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 till att den affärsmodell som
använts hittills inte har nått avsedd framgång är dess otydlighet. Den nya affärsmodellen, som har förankrats hos
nyckelanvändare, kommer att presenteras som en del i det förändringsarbete som genomförs under ledning av VD Johan
Olson, med stöd av styrelse, personal och styrelseordförande.
Målsättningar
Den huvudsakliga målsättningen är att nyverkställa planer som tagits fram baserat på omfattande analyser och
genomlysning av bolaget. Delar som organisation, kostnader, produkt, avsedd användning, instruktioner för
användning, affärsmodell, marknadsföringsmaterial, försäljningsargument, forskning etc. har analyserats. Det har
konstaterats att förändringar måste ske på alla plan och genomförandet kommer att vara omvälvande men är nödvändigt.
Målsättningen är att detta leder till en omstart och framgång baserat på den bas som finns i bolaget där man vet att
hjärnstammens olika svar tydligt kan markera olika avvikelse som för vården kan spela avgörande skillnader för
hantering och behandling av patienter.
Kommentarer till den finansiella utvecklingen
I det förändringsarbete som nu genomförs av den nya ledningen efter omfattande analys har bland annat fokuserat på
kostnadskontroll. Bolagets ”burn-rate” upplevdes som hög och denna är nu under kontroll. Samtidigt har fler patent
gått in i nationell fas vilket inneburit engångskostnader för översättningar och nationella inlämningskostnader.
Bolaget arbetar aktivt för att säkerställa den finansiella stabiliteten i bolaget genom samarbete med Corpura
Fondkommission AB.
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 juni 2017 uppgick antalet aktier i SensoDetect 17 920 526 stycken.
Principer för kvartalsredogörelsens upprättande
SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3)
vid upprättandet av finansiella rapporter.
Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
Kvartalsredogörelse 3, 2017
13 november 2017
Bokslutskommuniké, 2017
19 februari 2018
Avlämnande av Halvårsrapport
Lund, den 21 augusti 2017
SensoDetect Aktiebolag (publ)
Styrelsen och verkställande direktör
Styrelsen och verkställande direktör intygar härmed att Halvårsrapport ger en rättvisande översikt av Bolagets
verksamhet.
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 21 augusti 2017.
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Resultaträkning i sammandrag
Belopp i SEK

2017-04-01

2016-04-01

2017-01-01

2016-01-01

2016-01-01

2017-06-30

2016-06-30

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

(3 mån)

(3 mån)

(6 mån)

(6 mån)

(12 mån)

56 965

0

62 476

0

0

0

27 844

0

56 290

106 931

56 965

28 987

62 476

56 290

106 931

-19 623

-42 887

-66 960

-83 640

-236 445

-1 052 035

-680 155

-1 978 270

-1 348 031

-2 751 577

-343 184

-1 004 145

-642 535

-2 144 153

-4 294 011

-201 725

-81 210

-404 981

-162 423

-813 024

-1 559 602

-1 780 553

-3 030 270

-3 681 957

-7 988 126

-47 592

-48 971

-94 584

-96 901

-189 693

Resultat efter finansiella poster

-1 607 194

-1 829 524

-3 124 854

-3 778 858

-8 177 819

Periodens resultat

-1 607 194

-1 829 524

-3 124 854

-3 778 858

-8 177 819

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
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Balansräkning i sammandrag
Belopp i SEK

2017-06-30

2016-12-31

4 902 216

5 144 325

10 500

21 655

6 103 240

5 094 779

11 015 956

10 260 759

Eget kapital

6 638 382

4 686 537

Långfristiga skulder

3 600 000

3 600 000

777 574

1 974 222

11 015 956

10 260 759

TILLGÅNGAR

Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent
Inventarier
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring i eget kapital
Belopp i SEK

2017-01-01

2016-01-01

2017-06-30

2016-12-31

fastställd balansräkning

4 686 537

7 823 971

Nyemission/Pågående nyemission

5 076 699

5 039 185

151 717

1 368 498

-151 717

-1 368 498

Teckningsoptioner

0

1 200

Periodens resultat

-3 124 854

-8 177 819

Utgående balans

6 638 382

4 686 537

Ingående eget kapital enligt

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter
Överföring från fritt eget kapital
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SensoDetect Aktiebolag (publ)
Skiffervägen 12, 224 78 Lund
046-15 79 04
info@sensodetect.com
www.sensodetect.com

