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Sammanfattning av delårsrapport 

 
Perioden (2017-01-01 – 2017-09-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 62 (0) TSEK.  

 Resultat efter finansiella poster var -5 090 (-5 559) TSEK. 

 Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,23 kr (-0,25) SEK. 

 Soliditeten** uppgick per den 30 september 2017 till 50 % (60 %). 

 

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.  

 Resultat efter finansiella poster var -1 965 (-1 780) TSEK. 

 Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,09 kr (-0,08) SEK. 

 
* Periodens resultat dividerat med 22 170 526 aktier per 2017-09-30. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

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

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017 

 

 SensoDetect presenterar ny strategi och lanserar ny produkt 2018 

Styrelsen och anställda på SensoDetect har de senaste 4 månaderna arbetat med att detaljera bolagets 

långsiktiga strategi samt säkra medel och resurser för att förverkliga densamma. Tack vare detta arbete och de 

starka bevis som presenteras i forskning från Uppsala Universitetssjukhus, ”Auditory brainstem response 

(ABR) profiling tests as diagnostic support for schizophrenia and adult attention-deficit hyperactivity disorder 

(ADHD)”, för vår teknologi har vi nu delat vår Mission, Vision, strategi och målsättningar med aktieägare och 

potentiella nya investerare. 

 Patent Euroasia klara för nationell registrering 

SensoDetects patentombud, Awapatent, har meddelat att SensoDetects huvudportfölj har godkänts i 

Euroasia(Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Kirgizistan, Kazakstan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan 

och Turkmenistan). IP portföljen har därmed förstärkts väsentligt avseende framför allt en mycket viktig 

marknad, Ryssland. 

 Oberoende forskningsstudie bekräftar tydligt att SensoDetect kan identifiera ADHD och schizofreni 

Resultatet visar att genom att använda SensoDetects teknologi, kan patienter med ADHD och schizofreni 

urskiljas mot en kontrollgrupp av friska individer. Detta visas med mycket hög känslighet och specificitet. 

(Schizofreni: Specificitet 93,1% & Sensitivitet 84,6%. ADHD: Specificitet: 91,4% & Sensitivitet 87,5%). 

Forskningsteamets huvudgrupp består av överläkare Eva Juselius Baghdassarian, överläkare Maria Nilsson 

Markhed and överläkare/docent Tommy Lewander. Docent Lewander är doktorandhandledare. 

Forskningsteamets slutsats sammanfattas: ”ABR-testet urskiljer patienter med schizofreni och ADHD jämfört 

med en frisk kontrollgrupp med hög känslighet och specificitet. Metoden borde även utvärderas vidare för att 

se om den kan användas som diagnostisk biomarkör inom ett bredare spektrum av psykisk ohälsa”. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

 SensoDetect-teknik i ny doktorsavhandling vid Lunds universitet 

Doktorand vid Barn-och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och överläkare Emma Claesdotter, 

försvarade sin avhandling ”Auditory Brainstem Response (ABR) and Cambridge Neurophysio-logical Test 

Automated Battery (CANTAB) as Objective Support in Diagnosing Childhood ADHD and ASD”. I tre 

arbeten har Claesdotter undersökt barn och ungdomar med ADHD och ASD med SensoDetect-teknik. 

 Patent beviljat i Australien 

Patent - System and method for improved determination of a brain response state i Australien har nu 

beviljats och Sensodetect har erhålligt registrerings och godkännande papper via AWA patent.  

 Distributör från Bolivia besöker Sensodetect i Sverige 

SensoDetect diskuterar ett samarbete med en av Bolivias större distributörer. Den aktuella distributören har 

kontaktat SensoDetect angående ett samarbete under förra året och ett första möte och presentation genom-

fördes i början på året i Bolivia. Efter dialog under våren och sommaren kommer nu distributören till Sverige 

 Ny hemsida publicerad 

Den nya hemsidan är nu lanserad och innehåller mer information om företagets Vision, Mission och Strategi. 

SensoDetect vill ge en samlad bild av företaget till såväl kunder som potentiella samarbetspartners och 

givetvis även till aktieägarna. Den nya hemsidan är ett led i att förbättra den externa kommunikationen.  



SensoDetect Aktiebolag (publ)  3 (8) 

556682-7464 

 

VD Johan Ohlsson kommenterar 
 

Vi har avslutat ett händelserikt kvartal och jag tar nu tillfället i akt och summerar de väsentliga händelser som skett i 

Bolaget.  

  

De senaste månaderna har vi arbetat hårt tillsammans för att få till en ny tydlig strategi för SensoDetect. Det har vi 

lyckats bra med och det kommunicerades ut under perioden i form av ny vision och strategi. Viktigt är nu att fokusera 

verksamheten på den nya BERA 3.0 som kommer att öka användarvänligheten och stabiliteten av mätningarna.  

  

SensoDetect har som vision att förbättra livet för de som lider av psykisk ohälsa men vi ska inte glömma att det även 

finns familj och vänner kring varje patient som också får en tung belastning och därför kan hjälpas genom att vi ökar 

livskvaliteten för patienten.  

Psykisk ohälsa drar med sig stora kostnader i psykiatrin och skapar även indirekta kostnader i form av sjukskrivning 

och förtidspensionering. 

 

Kostnaden för samhället uppgår till milliarder och för patienten och dess familj innebär det socialt, psykiskt och 

ekonomiskt lidande. 

  

Med BERA 3.0 ser vi en möjlighet att ge ett verktyg till sjukvården som är enklare och snabbare att använda. Genom 

att snabbt kunna få ett testsvar direkt efter mätning öppnas nya möjligheter och användbarheten ökar mångfalt. För 

den som vill ha vidare analys av svaret kommer det fortsatt att finnas möjlighet att skicka in för analys till 

SensoDetect. Effektiviteten ökar mångfalt och vi skapar en modern och positiv lösning som blir användbar på väldigt 

många fler platser och utan krav på specialister ute hos patient.  

  

Kostnaderna beräknas kunna sänkas medan värdet kvarstår eller till och med ökar för vården. Det är sällan man både 

kan sänka kostnader och öka värde men här skulle vi kunna det på flera sätt. Viktigast är dock att vi får en ökad 

flexibilitet och för vården en bra objektiv och snabb metod som de kan använda som en standard i framtiden. 

  

Intresset för vår produkt har märkbart ökat trotts att vi inte ökat vår marknadsföring. Internationellt ökar intresset och 

vi har under perioden bokat in ytterligare möte med exempelvis distributörer från Bolivia och Syd Korea. Men även i 

andra länder ser vi ett ökat intresse. 

  

Vi arbetar nu hårt för att introducera 3.0 i slutet på våren 2018. I detta arbete har vi förstärkt vårt team och arbetar 

nära befintliga affärskontakter. 

  

Starka evidens från studien i Uppsala bygger vårt förtroende och ger en styrka i fortsatt införsäljning och hjälper oss 

att bygga en stock till våren. Vi fortsätter att bygga på med mer studier och evidens för att ytterligare stärka företaget.  

  

Emma Claesdotters doktorsavhandling som till stor del bygger på SensoDetects teknik är mycket positivt och vi ser 

som sagt ökat förtroende för vår teknologi. Fortsättningen på detta är att vi nu utvärderar möjliga avvikelser för barn 

på BUP i Eslöv. 

  
Jag ser fortsatt mycket positivt på vår teknologi och med en tydligare strategi kan vi nu fokusera på en mer komplett 

test och ge marknaden det som den eftersöker på ett helt annat sätt än med tidigare mer komplexa system. 

     

 

Lund 6 november 2017 

 

Johan Ohlsson 

Verkställande direktör 

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 Recall Capital AB 

och 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 sep 2017 uppgick antalet aktier i SensoDetect 22 170 526 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 
Bokslutskommuniké, 2017 19 februari 2018 

 

Avlämnande av Delårsrapport 

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 13 november 2017. 
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Resultaträkning i sammandrag  
 

Belopp i SEK 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

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

      

Nettoomsättning 0 0 62 476 0 0 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 23 006 0 79 296 106 931 

Övriga rörelseintäkter 330 0 330 0 0 

 330 23 006 62 806 79 296 106 931 

      

Rörelsens kostnader      

Forsknings- och utvecklingskostnader -2 458 -121 642 -69 417 -205 282 -236 445 

Övriga externa kostnader -1 367 475 -706 699 -3 346 361 -2 054 730 -2 751 577 

Personalkostnader -350 359 -845 958 -992 894 -2 990 111 -4 294 011 

Avskrivningar av immateriella och      

materiella anläggningstillgångar -198 663 -81 220 -603 644 -243 643 -813 024 

Rörelseresultat --1 719 962 -1 732 513 -4 949 510 -5 414 470 -7 988 126 

      

Resultat från finansiella poster -46 552 -47 188 -140 521 -144 089 -189 693 

Resultat efter finansiella poster -1 965 177 -1 779 701 -5 090 031 -5 558 559 -8 177 819 

      

Periodens resultat -1 965 177 -1 779 701 -5 090 031 -5 558 559 -8 177 819 

 
 



SensoDetect Aktiebolag (publ)  6 (8) 

556682-7464 

 

Balansräkning i sammandrag 
 

Belopp i SEK  2017-09-30 2016-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent  4 893 425 5 144 325 

Inventarier  8 750 21 655 

Omsättningstillgångar  4 487 967 5 094 779 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  9 390 142 10 260 759 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital 4 649 468 4 686 537 

   

Långfristiga skulder 3 600 000 3 600 000 

   

Kortfristiga skulder 1 140 674 1 974 222 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 390 142 10 260 759 
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Förändring i eget kapital 
 

Belopp i SEK  2017-01-01 2016-01-01 

  2017-09-30 2016-12-31 

    

Ingående eget kapital enligt    

fastställd balansräkning  4 686 537 7 823 971 

Nyemission  5 052 962 5 039 185 

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter  339 839 1 368 498 

Överföring från fritt eget kapital  -339 839 -1 368 498 

Teckningsoptioner  0 1 200 

Periodens resultat  -5 090 031 -8 177 819 

Utgående balans  4 649 468 4 686 537 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
 

Skiffervägen 12, 224 78 Lund 
046-15 79 04 

info@sensodetect.com 
www.sensodetect.com 

 


