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Vi har en unik produkt baserad på patenterad teknologi och klinisk
evidens som adresserar ett mycket stort globalt behov.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2017


Registreringar hos läkemedelsmyndigheter
Sensori AB:s helägda dotterbolag Antinitus AB har första halvåret fått Antinitus® registrerat i
Australien, på Nya Zeeland och i Kanada. Arbetet med registreringar i länder utanför EU pågår löpande
och går hand i hand med våra diskussioner med nya distributörer.



Sensori har tecknat distributionsavtal med Nya Zeeland.
Distribution av Antinitus i Nya Zeeland sker initialt via privata hörselkliniker, öron-, näsaoch halsläkare, audionomer samt i steg två även via apotek.



Sensori meddelar att distributionsavtal är tecknat för tinnitusplåster i Egypten.
Sensori AB (publ) har via Antinitus AB tecknat ett avtal om exklusiv distribution av
tinnitusplåstret Antinitus i Egypten med Hefny Pharma Group. Ordervärde beräknas till
2,1 MSEK och lansering är planerad under Q3 2017.



Sensori tecknar via Antinitus AB distributionsavtal med Health Care & Co för
marknaden i Hong Kong
Distribution av Antinitus tinnitusplåster sker initialt via Health Care & Co’s egen
distributionskanal Medimart med 21 inrättningar, samt via apotekskedjor och
sjukvårdsinrättningar. I steg två adderas även privata hörselkliniker och audionomer.



Patent godkänt för Antinitus i Israel.
Sensori AB:s Antinitus AB har den 30 april 2017 fått ett slutgodkännande av det israeliska
Patentverket gällande sin tinnitusprodukt Antinitus®.



Sensoris årsstämma den 8 juni 2017 beslutar att välja Cédric Ménard (nyval), Jim
Blomqvist (omval), Charles Randquist (omval), Tommy Rönngren (omval) och Robert
Tranquilli (omval) som styrelseledamöter med Tommy Rönngren som ordförande.



Bra Hörsel blir återförsäljare av Antinitus och öppnar hörselmottagning med
inriktning mot tinnitus i Sensoris lokaler.
Sensori AB (publ) har via Antinitus AB inlett ett samarbete med Bra Hörsel,
www.brahorsel.se, om försäljning av tinnitusplåstret Antinitus på nätbutiken
www.earstore.se samt på Bra Hörsels mottagningar i Sverige. Samarbetet är planerat att
starta under Q2 2017, och efter sommaren öppnar Bra Hörsel en hörselmottagning med
inriktning mot tinnitus i Sensoris lokaler i Stockholm.



Sensori blir partner med World Veterans Federation.
Sensori AB (publ) tecknar avtal att bli ”Companion of the World Veterans Federation” som
innefattar utbildning och information om tinnitus samt försäljning av tinnitusplåstret
Antinitus till medlemmarna i WVF (World Veterans Federation).
WVF är världens största välgörenhetsorganisation för krigsveteraner med 45 miljoner
medlemmar från mer än 120 länder.

Viktiga händelser efter periodens utgång


Sensori meddelar att publicering av Antinitus kliniska studie - Aktin l i The
International Tinnitus Journal skett.
Via Antinitus AB publiceras bolagets första kliniska studie, Aktin 1 i The International
Tinnitus Journal. Referens: Ahnblad P. Pilot Investigation of a Topographical Filter Dermal
Patch in Patients with Tinnitus. Int Tinnitus J. 2017; 21(1): 6-12.



Torbjörn Kemper tillträdde som ny vd för Sensori AB (publ) den 1 juli 2017.
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VD har ordet
Mina första två månader som VD för Sensori har stärkt mig i min tro på verksamheten. Vi har en unik
produkt baserad på patenterad teknologi och klinisk evidens som adresserar ett mycket stort globalt
behov. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför faktumet att det tar tid att etablera ny teknik och nya
behandlingsmetoder inom etablerade terapiområden.
Som nytillträdd VD vill jag gärna passa på att
presentera mig själv lite närmare. Jag har arbetat
hela mitt yrkesverksamma liv inom den
internationella läkemedelssektorn, med erfarenhet
från ledande befattningar inom bl.a. Nestlé Health
Science, Meda OTC AB och nu senast i rollen som
VD för Karessa Pharma AB. Jag brinner för att
utveckla produkter som förbättrar människors liv
och att ta projekt från idé till färdig kommersiell
produkt. Jag har tidigare följt utvecklingen av
Sensori på lite håll – och ser nu mycket fram emot
att få leda den fortsatta utvecklingen av företaget
och verksamheten.
Jag noterar att det inom vissa områden tagit längre
tid än förväntat att nå satta mål. Detta är i sig inget
ovanligt. Utveckling, registrering och
kommersialisering av medicintekniska produkter är
komplicerade processer som ofta tar längre tid än
man först trott och hoppats. Med hjälp av teamet på
Sensori håller jag nu som bäst på att sätta mig in i
verksamheten. Jag avser under hösten att presentera
en strategisk plan för styrelsen hur jag ser på arbetet
framöver. Primärt fokus kommer givetvis att ligga
på hur vi ska öka försäljningen.
Ser vi till det finansiella resultatet för första
halvåret är vi inte nöjda. Vi kan konstatera att
försäljningen inte nått de förväntade målen.
Framförallt är det vår egen online-kanal som inte
nått satta mål. Funktionsmässigt fungerar
plattformen bra och vi kommer nu arbeta hårt för att
öka kännedomen om både den och vår produkt
bland potentiella kunder. I arbetet med vår digitala
strategi är rekryteringen av Cédric Ménard till
styrelsen en stor tillgång. Cédric har omfattande
erfarenhet av digital marknadsföring på en global
marknad.
När det gäller arbetet med att bygga upp ett globalt
nätverk av distributörer och återförsäljare ser
utvecklingen betydligt mer positiv ut. Intresset är
stort och under det senaste halvåret har avtal
tecknats med partners på Nya Zeeland, i Egypten
och Hongkong. Nu gäller det att säkerställa att de

aktivt marknadsför Antinitus mot audionomer,
apotek och slutkunder. Parallellt fortsätter det
påbörjade arbetet med att utvärdera
distributionspartners i Kanada och Europa där
produkten redan är registrerad.
Stor kraft kommer också att läggas på att öka
kunskapen om Antinitus bland specialister och
audionomer/audiologer. I detta sammanhang är den
kliniska studie som publicerades i början av juli en
stor tillgång. Studien, som publicerades i The
International Tinnitus Journal, är ett viktigt
vetenskapligt erkännande som ger ytterligare
validitet och klinisk evidens till produkten. Den gör
det möjligt för oss att kommunicera data och
bemöta frågor kring Antinitus prestanda samt ger
ytterligare tyngd i diskussioner med såväl
distributionspartners som slutanvändare. I och med
publiceringen kan jag nöjt konstatera att företaget
följer det fastslagna kliniska
utvecklingsprogrammet.
Sammantaget är min uppfattning att vi har en bra
bas att utgå från men också ett antal utmaningar
framför oss. Sensori befinner sig i en spännande fas
och jag ser mycket fram emot att tillsammans med
styrelse och övriga medarbetare fortsätta utveckla
verksamheten med sikte att öka försäljningen i alla
kanalerna.

Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
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Finansiell översikt
Koncernens omsättning var första halvåret
891 KSEK (1 010) KSEK. Rörelseresultatet
uppgick till – 7 312 KSEK (- 8 329) KSEK.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
– 7 275 KSEK (- 8 340) KSEK. Koncernens
avskrivningar av materiella och immateriella
tillgångar uppgick till 421 KSEK (347) KSEK.
Under halvåret har kortfristiga skulder uppgått till
2 058 KSEK (3 400) KSEK.

Detta medför en minskning av det upplevda ljudet
och lindrar obehaget vid tinnitus. Exakt hur
lindringen av obehaget uppstår är inte känt idag,
men det föreligger sannolikt likheter med effekterna
av lågintensiv laserterapi som börjat tas i bruk
under senare år. Till skillnad från laser-utrustningen
är dock Antinitus® en helt passiv produkt, utan
annan energitillförsel än det omgivande ljuset.

Koncernens beskattade egna kapital uppgick vid
halvårsskiftet till 45 530 KSEK (58 687) KSEK.
Koncernens likvida medel uppgick vid samma
datum till 11 293 KSEK (18 801) KSEK.
Koncernen har under halvåret investerat 0 KSEK
(0) KSEK i immateriella tillgångar.
Moderbolagets soliditet uppgick vid halvårsskiftet
till 99,3% (99,2%) och resultatet per aktie var
-0,48 SEK (-0,52) SEK.

Sensoris verksamhet
Tinnitus
Tinnitus är en upplevelse av ljud utan att ljudet
kommer utifrån. Cirka 15 % av världens befolkning
lider av tinnitus och ett par procent har ett
mycket stort lidande. Utlösande faktorer kan bland
annat vara hörselnedsättning, buller och ljudtrauma,
tandpressning eller stress. Tinnitus är mycket
komplext med hög individuell variation och vi vet
idag inte varför vissa drabbas och exakt hur ljudet
uppkommer och uppfattas i hörselsystemet. Det
finns hittills ingen enkel eller enhetligt vedertagen
och väl fungerande metod som hjälper alla med
tinnitus. De metoder som idag har störst utbredning
är kognitiv beteendeterapi och olika terapier med
ljudsimulering och hörapparater, och samtliga är
tids- och resurskrävande.

Antinitus®
Antinitus AB, som idag är ett helägt dotterbolag till
Sensori AB, har under mer än ett decennium
utvecklat ett hjälpmedel för att minska besvären vid
tinnitus. Produkten säljs under varumärket
Antinitus® och är en registrerad medicinskteknisk
produkt, klass 1 enligt EU-direktivet 93/42/EEC.
Produkten används utvärtes och består av ett
halvmåneformat plåster som fästs på huden bakom
örat. Plåstret består av ett patenterat typografiskt
raster och tillför inte kroppen några kemiska
substanser. Rasterlinsen bryter det infallande ljuset
så att det passerar vidare in i vävnaden i en mer
enhetlig och ordnad form.

Kvalitetssystem – ISO 13485
Antinitus AB har byggt upp ett eget
kvalitetssäkringssystem och är ISO 13485
certifierad.

Marknadsföring och försäljning
Antinitus arbetar i dagsläget med följande
säljkanaler, försäljning via distributörer,
återförsäljare och försäljning online via vår egen
hemsida. Inom ramen för vår distributörsförsäljning
fokuserar vi primärt på att ha exklusiva avtal med
aktörer som distribuerar till apotek eller utländska
motsvarigheter och/eller till
audionomer/audiologer. I de länder där icke
exklusivt avtal tecknas med distributör finns
möjligheten för Sensori att teckna avtal direkt med
återförsäljare i form av apotek- och
audionomkedjor vilket kommer att bestämmas från
land till land beroende på vad som anses mest
lönsamt. Försäljning online via vår globala hemsida
sker i egen regi och med leverans direkt till patient.
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Patent och immateriella rättigheter
Antinitus® är för närvarande varumärkesskyddat
och registrerat i 34 länder i 4 världsdelar. Patent för
vår teknologi har beviljats i Australien, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika och i Israel. En europeisk
patentansökan och patentansökningar i USA, Kina,
Japan, Indien, Sydkorea och Ryssland är under
behandling och avancerar enligt plan och dessutom
är ansökningar i ytterligare jurisdiktioner på gång.
Sensori har under perioden bedrivit onlineförsäljning i syfte att testa marknader och olika
koncept samtidigt som de första mindre
leveranserna till distributörer kommit igång.
Försäljningen har inriktats på att analysera hur och
var marknadsinvesteringarna ska fokuseras och
prioriteras. Sensori har stort fokus på att snabbt
expandera online-försäljningen samt knyta upp
audionomer, audiologer och distributörer för övriga
försäljningskanaler i länder med stor potential. Då
man räknar med att mellan 10 och 15 procent av
jordens befolkning lider av obehag av tinnitus är
potentialen stor för en fungerande behandling.
Sensoris bedömning är att marknadspotentialen
bedöms uppgå till mer än 500 miljoner människor
globalt. Vi lägger mycket resurser på utbildning och
marknadsstrategi tillsammans med våra audionomer
och läkare för att säkerställa global framgång för
våra produkter.

Kliniska studier på Antinitus®
Två kliniska studier, med totalt mer än 100
personer, av Antinitus® effekt på tinnituspatienter
har genomförts i Sverige. Dessa visar att mer än 50
procent av studiepersonerna upplevde lindring av
besvären, eller att besvären helt upphörde efter
behandlingstiden. Ytterligare en erfarenhet från
studierna är att de lindrande effekterna tilltar efter
behandlingsperiodens slut. Antinitus® är säkert att
använda och inga besvärliga eller allvarliga
biverkningar rapporterades. Några allvarliga
biverkningar har heller inte rapporterats bland de
över 10 000 personer som idag använt Antinitus®
vilket bekräftar att produkten är säker och effektiv
att använda.
Ett program för fortsatta kliniska studier finns
utvecklat och ligger tidsmässigt enligt plan. Syftet
med dessa studier är att samla ytterligare kliniska
belägg och data så att vi kontinuerligt kan förbättra
vårt erbjudande. Vår första kliniska studie har
genomgått en peer review och nyligen publicerats i
The International Tinnitus Journal. Detta ger vår
produkt ytterligare klinisk evidens och
vetenskapligt erkännande samt stärker vår position i
pågående patent- och registreringsprocesser. Vårt
program för fortsatta kliniska studier för att
verifiera och utveckla produktens effekter och
prestanda ligger fast.

Registreringar hos
läkemedelsmyndigheter
Antinitus® är idag CE-registrerad i Europa. Under
starten av 2017 har produkten fått motsvarande
registreringar i Australien, i Nya Zeeland och i
Kanada från ländernas respektive
Läkemedelsmyndigheter. Arbetet med
registreringar i länder utanför EU pågår löpande
och går hand i hand med våra diskussioner med nya
distributörer.

Finansiell information
Aktiekapital
Vid tidpunkten för upprättandet av denna
delårsrapport uppgår aktiekapitalet i Sensori AB till
51 225 485,80 kr fördelat på 10 245 097 aktier med
ett kvotvärde om 5 kr. Aktien handlas på NGM
Nordic MTF under kortnamnet SORI MTF och
ISIN-kod SE0007730510. Bolaget har tecknat en
likviditetsgaranti hos Erik Penser Bankaktiebolag.
Vid bolagsstämma medför varje aktie en (1) röst.
Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets
tillgångar och vinst. Inga begränsningar föreligger
avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktierna i Sensori
har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning
och är denominerade i svenska kronor (SEK).
Aktierna är registrerade i elektronisk form och
aktieboken förs av Euroclear Sweden AB.

Optionsprogram
Den extra bolagsstämman 22 oktober 2015
beslutade om en riktad emission av högst 550 000
teckningsoptioner, innebärande en ökning av
aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst
2 750 000 kronor (efter sammanläggning). Rätt att
teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
Bolagets aktieägare, tillkomma ett av Bolaget
helägt dotterbolag, Valpurgius 2 AB. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
teckningsoptionerna ska överlåtas inom ramen för
det incitamentsprogram samma bolagsstämma
beslutade om. De personer som erbjuds att delta ska
vara medlemmar i Bolagets styrelse, ledning och
särskilda nyckelpersoner.
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Lock up-avtal huvudägare

Riskbedömning

Ett lock up-avtal finns och det innebär att
huvudägarna Tommy Rönngren, Benny Johansson,
Ebbe Damm, Dave Pursell och Joachim Hjerpe
förbundit sig att:
- under perioden till och med 6 månader efter
tillträdesdagen den 22 oktober 2015 inte sälja mer
än 10 procent av innehavda aktier i Sensori,
- under perioden från 6 månader efter
tillträdesdagen till och med 18 månader efter
tillträdesdagen inte sälja mer än ytterligare 10
procent av innehavda aktier i Sensori,
- under perioden från 18 månader efter
tillträdesdagen till och med 30 månader efter
tillträdesdagen inte sälja mer än ytterligare 40
procent av innehavda aktier i Sensori.

Styrelsen har gjort en genomgång och bedömning
av Bolagets operativa och finansiella risker och
osäkerhetsfaktorer och anser att Bolagets största
risker och osäkerhetsfaktorer är:
 Begränsade kunskaper om produktens
verkningssätt då ingen enskild teori,
modell eller hypotes förklarar den kliniska
grunden till varför tinnitus uppstår. Detta
kan
o Påverka acceptansen i
konsumentled
o Beviljande av patent,
godkännanden och certifieringar
kan fördröjas, fördyras eller
återkallas

Närståendetransaktioner

De övriga risker och osäkerhetsfaktorer som berör
Bolaget bedöms falla inom kategorin normala
affärsrisker för ett mindre bolag.
Exempel på dessa är:
 Att förlora nyckelpersonal och inte kunna
attrahera ny kvalificerad personal
 Att den inledda kommersialiseringsfasen
av företagets produkt inte går enligt plan

Styrelseledamoten Jim Blomqvist har i egenskap av
jurist genomfört ett mindre uppdrag inom ramen för
Sensoris löpande verksamhet.

Redovisningsprinciper
För en närmare beskrivning av koncernens
tillämpade redovisningsprinciper, IFRS, se senaste
Årsredovisningen. Bokslutskommunikén har inte
varit föremål för en översiktlig granskning av
företagets revisorer.

En längre och noggrannare riskbedömning finns i
senaste Årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
Bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 24 augusti 2017
Sensori AB (publ)
Org. nr. 556536-8684

Tommy Rönngren
Ordförande

Jim Blomqvist

Robert Tranquilli

Charles Randquist

Cédric Ménard

Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
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Koncernens resultaträkning
KSEK

Not

Jan-Juni 2017

Jan – Juni 2016

Helår 2016

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning

1

817

854

1 183

74

156

165

891

1 010

1 348

-251

-349

-496

-5 591

-6 364

-9 174

-1 939

-2 279

-5 282

-421

-347

-781

-1

0

-4

-8 203

-9 339

-15 737

-7 312

-8 329

-14 389

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

42

-10

0

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-5

-1

149

37

-11

149

Resultat efter finansiella poster

-7 275

-8 340

-14 240

Resultat före skatt

-7 275

-8 340

-14 240

0

0

0

- 7 275

-8 340

14 240

Jan - Juni 2017

Jan - Juni 2016

Helår 2016

-7 275

-8 340

-14 240

Omräkningsdifferenser

0

0

0

Skatt på orealiserad
valutakursförändring

0

0

0

-7 275

-8 340

-14 240

Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

2

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
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Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter och
kostnader

Skatt
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Årets resultat

Rapport över koncernens totalresultat
KSEK

Periodens resultat
Periodens övriga totalresultat

Periodens totalresultat
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Koncernens balansräkning
Koncernen
KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsutvecklingsarbeten

3

823

0

852

Rättigheter och patent

3

9 173

8 984

9 552

Goodwill

3

23 971

23 971

23 971

105

139

102

Andelar i koncernföretag

0

0

0

Fordringar hos koncernföretag

0

0

0

34 072

33 094

34 477

34 072

33 094

34 477

1 027

714

1 183

170

10

0

0

0

0

1 721

2 241

12 783

726

1 088

562

3 644

4 053

14 528

9 872

24 940

6 366

Summa omsättningstillgångar

13 516

28 993

20 894

SUMMA TILLGÅNGAR

47 588

62 087

55 371

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg, installationer
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Fordran dotterbolag
Övriga fordringar
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Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Kassa och bank
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Koncernens balansräkning forts
Koncernen
KSEK

Not

2017-06-31

2016-06-30

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

51 225

51 225

51 225

0

0

0

0

0

0

18 688

18 670

18 688

-17 108

-2 868

-2 868

-7 275

-8 340

-14 240

45 530

58 687

52 805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460

1 571

1 166

Skatteskuld

0

0

0

Räntebärande skulder

0

0

0

Skulder till koncernföretag

0

0

0

Övriga kortfristiga skulder

396

499

547

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

1 202

1 330

853

Summa kortfristiga skulder

2 058

3 400

2 566

47 588

73 745

55 371

Övrigt tillskjutet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond (moderbolag)
Reserver
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Förändringar i eget kapital koncernen
KSEK
Eget kapital vid periodens ingång
Periodens totalresultat

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

52 805

67 027

67 027

-7 275

-8 340

-14 240

Apport- resp. nyemission

0

0

0

Omklassificering

0

0

18

45 530

58 687

52 805

Eget kapital vid periodens utgång
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Kassaflödesanalys koncernen
KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-7 312

-8 329

-14 389

421

347

798

Erhållen ränta m m

42

-10

149

Erlagd ränta m m

-5

-1

0

0

-259

-283

-6 854

-8 252

-13 725

156

-438

-907

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

-170

-10

0

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

-116

-1 712

731

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

-706

-2 183

-2 588

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

198

-673

-1 102

Kassaflöde från den löpande verksamheten

--7 492

-13 268

-17 591

Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning(+)ökning(-) av varulager

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

3

0

0

-1 828

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

3

-16

-139

-127

Årets lämnade lån till koncernföretag

0

0

0

Investering i dotterbolag

0

0

0

-16

-139

-1 955

Upptagna lån

0

0

0

Nyemission

0

0

0

Amorterade lån

0

-203

-203

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-203

-203

Förändring av likvida medel

-7 508

-13 610

-17 749

Likvida medel vid årets början

18 801

38 550

38 550

Kursdifferens i likvida medel

0

0

0

Omräkningsdifferens

0

0

0

11 293**

24 940

18 801*

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid perioden slut
I likvida medel ingår skattekonto,
*12 435 KSEK, **1 421 KSEK
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Moderbolagets resultaträkning
Jan – Juni 2017

Jan-Juli 2016

150

0

0

5

0

9

155

0

9

Övriga externa kostnader

-3 166

-3 282

-5 455

Personalkostnader

-1 940

-2 280

-5 282

-13

0

-25

-5 119

-5 562

-10 762

-4 964

-5 562

-10 753

39

196

482

0

-1

-1

39

195

481

-4 925

-5 367

-10 272

0

0

121

-4 925

-5 367

-10 151

0

0

0

- 4 925

-5 367

-10 151

KSEK

Helår 2016

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning

1

Övriga intäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

4

11

Moderbolagets balansräkning
TILLGÅNGAR

KSEK

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

105

139

101

204 240

200 150

204 240

204 345

200 150

204 341

204 345

200 289

204 341

187

0

0

12 058

11 641

10 008

1 599

1 952

12 629

1 075

661

1 076

14 919

14 254

23 713

9 443

24 265

5 854

24 362

38 519

29 567

228 707

238 808

233 908

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordran dotterbolag
Övriga fordringar

5

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

51 225

51 225

51 225

179 666

179 666

179 666

1 206

11 358

11 358

-4 925

-5 367

-10 151

227 172

236 883

232 098

Leverantörsskulder

353

484

745

Skulder till koncernföretag

111

99

0

Övriga kortfristiga skulder

330

549

547

Upplupna kostn och förutbet intäkter

741

793

518

1 535

1 925

1 810

228 707

238 808

233 908

Fritt eget kapital
Överkursfond (moderbolag)
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets nyckeltal
2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

150

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

- 4 964

-5 562

-10 753

Resultat efter finansiella poster

-4 925

-5 367

-10 272

Resultat

-4 925

-5 367

-10 151

228 707

238 808

233 908

Rörelsemarginal, %

na

na

na

Vinstmarginal, %

na

na

na

99,3

99,2

99,3

1 587,1

2 000,9

1 633,5

-0,48

-0,52

-0,99

Eget kapital per aktie, kr

22,2

23,1

22,65

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr

21,0

21,94

21,50

5

4

4

10 245 097

10 245 097

10 245 097

550 000

550 000

550 000

10 795 097

10 795 097

10 795 097

Nettoomsättning

Balansomslutning

Soliditet, %
Kassalikviditet, %
Resultat per aktie, kr

Antalet anställda vid periodens slut, st

Antal aktier vid periodens slut, st
Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut, st
Antal aktier efter eventuell inlösen av teckningsoptioner, st
Rörelsemarginal:
Vinstmarginal:
Soliditet:
Kassalikviditet:
Resultat per aktie:
Eget kapital per aktie:

Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder
Resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden
Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden

Teckningskursen är 34 kronor per aktie för teckningsoptionernas innehavare.
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Tilläggsupplysningar
Förvärvet av Antinitus AB (tidigare Akloma Tinnitus AB)
Under 2015 genomförde Paradox Entertainment AB (publ) ett förvärv av Antinitus AB genom Svenska Tinnitus
AB. De tidigare ägarna till Akloma Tinnitus AB fick nyemitterade aktier i Paradox som utbyte och bolaget
namnändrades till Sensori AB (publ). Förvärvet bedömdes som ett omvänt förvärv främst beroende av att ca 74
procent av Sensoris aktieägare utgjordes av tidigare aktieägare till Akloma Tinnitus AB. I Sensoris
årsredovisning 2015 finns en noggrann beskrivning av dels vad ett omvänt förvärv är samt vad det omvända
förvärvet betyder för redovisningen i Sensorigruppen.

Not 1

Segmentsrapportering i sammandrag koncernen januari-juni 2017
EU-länder

Moderbolag
och övrigt

386

655

-150

891

Rörelsens kostnader

-1 223

-6 709

-150

-7 782

Avskrivningar

- 181

-240

-421

Rörelseresultat

-1 018

-6 294

--7 312

37

37

Intäkter

Finansnetto

Elimineringar

Total
koncern

Resultat efter finansiella poster

-7 275

Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

Not 2

0

Externa kostnader

De externa kostnaderna har minskat en knapp miljon SEK mellan första halvåret 2016 och 2017. Det beror på att
mer pengar har satsats i år på internationella externa kundkontakter samtidigt som kostnaderna sjunkit kraftigt
för it-system och externa konsulter.

Not 3

Immateriella anläggningstillgångar
Licensrättigheter

Värde per 2017-01-01
Periodens anskaffningar
Periodens avyttringar
Periodens avskrivningar

KSEK

Värde per 2017-06-30

Patent

Bal FoU

Goodwill

4 348
0
0
214

5 204
0
0
165

852
0
0
29

23 971
0
0
0

4 134

5 039

823

23 971

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella anläggningstillgångar
Bolaget genomför varje år en prövning för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov i samband med
rapportarbetet och har ej funnit något behov.

Not 4

Skatt

Koncernens ackumulerade outnyttjade underskottsavdrag uppgick 2016-12-31 till 33 703 KSEK, av vilka
11 698 KSEK är koncernbidragsspärrade. Det föreligger inte någon förfallotidpunkt som begränsar utnyttjandet
av underskottsavdragen. Det är dock osäkert när i tiden dessa underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas för
avräkning mot beskattningsbara vinster. Uppskjuten skattefordran hänförbar till underskottsavdragen upptas
därför inte till något värde.

Not 5

Övriga fordringar

Övriga fordringar består främst av tillgångar på skattekonto, 1 421 KSEK (12 435) KSEK.

Not 6
Viktiga händelser efter balansdagen har beskrivits på sidan 2.
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FINANSIELL KALENDER
Kommande rapporttillfällen
27 februari 2018. Bokslutskommuniké.
24 april 2018. Årsbokslut.
Rapporterna finns tillgänglig på bolagets hemsida vid publiceringstillfället.

Årsstämma 2018
Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 26 maj. Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan samt på
kontoret vid publiceringstillfället av kallelsen.

Prenumerera på pressmeddelande
Bolagets pressmeddelanden går att få skickade till sig per e-post vid utskickstillfället. Intresserade anmäler sig på
bolagets hemsida, under Pressmeddelanden.
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