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Sammanfattning av kvartalsredogörelse 

 
Perioden (2018-01-01 – 2018-03-31) 

✓ Nettoomsättningen uppgick till 11 (5) TSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -2 192 (-1 518) TSEK. 

✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,09 kr (-0,06) SEK. 

✓ Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2018 till 58 % (40 %). 

 
* Periodens resultat dividerat med 23 705 026 aktier per 2018-03-31. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

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

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018 

 

➢ 2018-01-09 SensoDetect - tecknar Letter of Agreement för studie i Bolivia. SensoDetect och 

den Bolivianska distributören har tecknat en överenskommelse om att göra en inledande 

studie på ett specialistsjukhus i centrala Bolivia. Denna studie kommer inledas under 

februari/mars i år och baseras på nya BERA 3.0. 

➢ 2018-01-24 Förstärker med AI kompetens. SensoDetect har förstärkt utvecklings och analys 

teamet med ytterligare en AI (artificiell intelligens), matematik och analysexpert. 

➢ 2018-01-26 Nya data för OCD (tvångssyndrom). SensoDetect har nu fått in data från en ny 

grupp med tvångssyndrom (OCD) som kommer att utvärderas för att om möjligt komplettera 

BERA 3.0 med ytterligare testsvar. 

➢ 2018-01-30 SensoDetect - Studiestart i Bolivia. SensoDetect har bokat installation och 

utbildning i Bolivia tillsammans med distributören på ett av sjukhusen i Santa Cruz. 

➢ 2018-02-01 SensoDetect - Stärker marknadsfokus genom samarbete med Innomedica. 

SensoDetect har tecknat samarbetsavtal med Innomedica från Finland rörande identifiering av 

potentiella partners och distributörer i Europa med fokus på Tyskland och Storbritannien. 

➢ 2018-02-14 SensoDetect - BERA 3.0 levererad till Bolivia för genomförandet av en studie på 

ett specialistsjukhus i Santa Cruz i centrala Bolivia. Projektet, som är ett led i 

marknadsföringen, kommer inledas under februari/mars i år och baseras på nya BERA 3.0. 

Det första kompletta systemet har nu levererats. Detta kommer att prövas på en säkerställd 

grupp med diagnostiserade patienter samt en grupp friska kontroller 

➢ 2018-02-12 SensoDetect - Upphör med marknadsföring av gamla BERA. SensoDetect har 

beslutat att nu helt upphöra med marknadsföring av gamla BERA 2 då nya BERA 3.0 snart 

lanseras. Som ett led i detta avslutas även MDD registreringen av BERA 2 och istället kommer 

den nya BERA 3.0 certifieras enligt den nya standarden. 

➢ 2018-02-19 SensoDetect: Bokslutskommuniké för 2017-01-01 - 2017-12-31 

➢ 2018-03-16 SensoDetect AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 

maj 2017, genomfört en riktad nyemission som fulltecknats och därmed tillför SensoDetect AB 

8 MSEK före emissionskostnader. 

➢ 2018-03-20 PO Rosenqvist har meddelat att han ökat sitt innehav i SensoDetect med 

ytterligare 116000 aktier till en snittkurs på 1,37kr. Köpet har skett via ordinarie handel på 

AktieTorget och registrerats i Finansinspektionen insynsregister idag den 20 mars. Efter 

förvärvet äger PO Rosenqvist 376 000 aktier. 

➢ 2018-03-28 AWA patent har meddelat SensoDetect att man från patentkontoret i Singapore 

avser att godkänna patentansökan, BRAINSTEM RESPONSE-PC-SG-DIV i Singapore med 

nr. 10201400779Q. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

➢ 2018-04-05 Det europeiska patentverket har nu utfärdat en "Decision to grant" i ärende 

BRAINSTEM RESPONSE-PC-EP, Europeiskt patent nr. 2 611 357. Ansökans beviljande till 

patent kommer att publiceras den 18 april 2018.   
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VD Johan Olson kommenterar 

 

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

skett i Bolaget.  

 

Inledningsvis vill jag berätta att jag nu varit i bolaget som VD strax över ett år och att arbetet hittills varit 

både spännande, arbetsamt och utmanande då planen varit att förvandla ett bolag med klart forskningsfokus 

till marknadsfärdigt företag med ett starkt erbjudande till kunderna.  

Vi är inte framme men jag vill ändå hävda att vi följer den plan som sattes upp under förra året och målet är 

fortsatt introduktion under 2018.  

 

Både jag och Styrelsen bedömer att Bolagets metod SensoDetect® BERA 3.0 är efterfrågad av såväl patienter 

som sjukvårdspersonal och vi arbetar därför målinriktat för att nå vårt genombrott. Vi tror mycket på vår 

produkt som har potential att effektivisera utredningar och korta ner de mycket långa köerna till utredning vid 

misstänkt mental ohälsa/psykisk sjukdom.  

 

Vi har fått igång studier i Bolivia och fler är på gång samtidigt som vi arbetar med data från andra områden. 

En av dessa har vi börjat titta på under detta kvartal och det är OCD som är nära besläktat med de vi redan har 

markörer för. Det kan bredda vårt erbjudande till kunderna och också öppna upp för nya kundgrupper vilket 

är positivt.  

 

En viktig del av vårt fortsatta arbete är att arbeta med nya markörer och bättre och snabbare svar på våra 

tester. Det togs därför in en ny resurs i början på året med en specialistkompetens inom just AI, matematik 

och utveckling.  

 

Glädjande har även att vår patentportfölj stärkts. ”Brainstem response” ansökan godkände under kvartalet av 

patentmyndigheterna i Singapore. Det är en viktig region som kan öppna upp sydost Asien för vidare 

bearbetning.  

Vi räknar också med att vår ansökan i EU kommer att utfärdas inom kort. Att patentet är godkänt innebär att 

vi har möjlighet att gå vidare i en valideringsprocess.  

 

Styrelsen fattade beslut så att SensoDetect genomförde en riktad emission under kvartalet, vilken tillförde 

SensoDetect cirka 8 MSEK. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att en riktad emission 

var det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sättet för SensoDetect att tillföra Bolaget rörelsekapital. 

Vid sidan om kapital tillför styrelsen viktig kompetens och erfarenhet samt kontakter till Bolaget.   

 

SensoDetects arbete fortlöper mot ett genombrott och jag vill slutligen tacka för våra investerares förtroende. 

Kvartalet har inneburit stora förändringar inom SensoDetect och min bedömning är att Bolaget har stärkts av 

förändringarna. Jag ser fram emot en fortsatt spännande och intensiv tid med SensoDetect som är ett bolag 

med enorm potential.  

 

Vår nya produkt BERA 3.0 är framme och prototypen har testats under våren och möjligheterna att lansera 

produkten enligt plan är fortsatt fullt realistisk. Det är i huvudsak nu formaliadelar som kvarstår och vi 

arbetar intensivt med att få alla tester och dokument på plats så att vi kan slutföra certifiering och 

godkännande för lansering och användning under tiden sköter vi själva all hantering i Europa för att så snabbt 

och säkert som möjligt få allt på plats. Kommande kvartal blir spännande ur många aspekter som sagt och vi 

ser fram emot ett mycket händelserikt och positivt år.  

 

 

Johan Olson 

VD, 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 tester som 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 tester men också att genomföra tester och utvärdera 

resultat på uppdrag av användarna. Försäljning skall ske direkt mot kund i Norden och i första hand 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 är 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 är och 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  

Under kvartalet har en riktad emission genomförts som tillfört bolaget ca 8 Mkr vilket ger en stabil bas för fortsatt 

arbete enligt den plan som presenterats. Bolaget har således inte akut behov av kapital. Bolaget räknar med att 

försäljning skall komma igång och därmed ytterligare kunna stärka kassan. Bolaget arbetar för att säkerställa den 

finansiella stabiliteten i bolaget och bibehåller ändock 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 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i SensoDetect 30 977 754 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 

Kvartalsredogörelsen har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 

Kommande finansiella rapporter 

Halvårsrapport, 2018 20 augusti 2018 

Kvartalsredogörelse 3, 2018 12 november 2018 

Bokslutskommuniké, 2018 12 februari 2019 

 

Avlämnande av kvartalsredogörelse 

Lund, den 11 maj 2018 

 

SensoDetect Aktiebolag (publ.) 

Styrelsen och verkställande direktör 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsredogörensen ger en rättvisande översikt av 

Bolagets verksamhet. 
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Resultaträkning i sammandrag  
 

Belopp i SEK   2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

   2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

   (3 mån) (3 mån) (12 mån) 

      

Nettoomsättning   11 110 5 511 66 467 

Övriga rörelseintäkter   71 677 0 10 562 

   82 787 5 511 77 029 

      

Rörelsens kostnader      

Forsknings- och utvecklingskostnader   -16 418 -47 336 -78 581 

Övriga externa kostnader   -1 851 993 -926 448 -5 428 436  

Personalkostnader   -118 070 -299 351 -2 141 849 

Avskrivningar av immateriella och      

materiella anläggningstillgångar   -241 558 -203 256 -987 248 

Rörelseresultat   -2 145 252 -1 470 880 -8 559 085 

      

Resultat från finansiella poster   -46 510 -46 780 -187 170 

Resultat efter finansiella poster   -2 191 762 -1 517 660 -8 746 255 

      

Periodens resultat   -2 191 762 -1 517 660 -8 746 255 
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Balansräkning i sammandrag 
 

Belopp i SEK  2018-03-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Tecknat men ej inbetalt kapital  123 029 0 

Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent  4 600 389 4 670 925 

Inventarier  5 250 7 000 

Omsättningstillgångar  10 149 139 4 356 254 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  14 877 807 9 034 179 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital 8 573 728 3 087 630 

   

Långfristiga skulder 3 600 000 2 600 000 

   

Kortfristiga skulder 2 704 079 3 346 549 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 877 807 9 034 179 
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Kassaflödesanalys  
 

Belopp i SEK   2018-10-01 2017-01-01 2017-01-01 

   2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

   (3 mån) (3 mån) (12 mån) 

      

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster   -2 191 762 -1 517 660 -8 746 255 

Justeringar för poster som inte ingår i       

kassaflödet, m m   241 558 203 256 987 248 

Betald skatt   0 0 0 

      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar      

av rörelsekapital   -1 950 204 -1 314 404 -7 759 007 

          

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -206 695 138 400 -122 640 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder   -642 470 -751 384 372 327 

      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   -2 799 369 -1 927 388 -7 509 320 

          

Investeringsverksamheten      
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar   -169 272 -32 342 -499 193 

      
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   -169 272 -32 342 -499 193 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyemission efter avdrag för      

emissionskostnader*   7 677 860 0 7 147 348 

Upptagna lån   1 000 000 0 0 

      
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten   8 677 860 0 7 147 348 

       

      

Periodens kassaflöde   5 709 219 -1 959 730 -861 165 

Likvida medel vid periodens början   3 695 657 4 556 822 4 556 822 

      

Likvida medel vid periodens slut   9 404 876 2 597 092 3 695 657 

      

      

 
 
* Nyemission 2017 7 222 520  
  Emissionskostnader  -    75 172 
 7 147 348 

 
 
* Pågående nyemission 2018 8 000 000  
  Emissionskostnader  -   322 140 
 7 677 860 
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Förändring i eget kapital 
 
Belopp i SEK  2017-01-01 2017-01-01 

  2017-03-31 2017-12-31 

    

Ingående eget kapital enligt    

fastställd balansräkning  3 087 630 4 686 538 

Nyemission  7 677 860 7 147 347 

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter  169 272 499 193 

Överföring från fritt eget kapital  -169 272 -499 193 

Teckningsoptioner  0 0 

Periodens resultat  -2 191 762 -8 746 255 

Utgående balans  8 573 728 3 087 630 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
 

Skiffervägen 12, 224 78 Lund 
046-15 79 04 

info@sensodetect.com 
www.sensodetect.com 

 


