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Årsstämma 2017 

 

Årsstämma hålls den 8 juni 2017 på DLA Nordics 

kontor på Kungsgatan 9 i centrala Stockholm kl 16.00. 

 
Distributionspolicy 

 

Alla dokument kan hämtas på Sensoris hemsida 

www.sensori.se 

Innehåll 

VD HAR ORDET.................................................... .3 

DET HÄR ÄR SENSORI ........................................... 5 

AKTIEN OCH ÄGARNA .......................................... 8 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 ..................... 11 

       Risker och riskhantering............................. 123 

       Bolagsstyrning .............................................. 14 

       Styrelse och ledning ..................................... 15 

       Ledande befattningshavare ......................... 18 

       Revisorer ...................................................... 19 

       Legal struktur och organisation ................... 19 

       Resultaträkning ............................................ 20 

       Rapport över totalresultat ........................... 21 

       Balansräkning ............................................... 23 

       Förändringar i eget kapital, koncernen ........ 24 

       Förändringar i eget kapital, moderbolag ..... 25 

       Kassaflödesanalys ........................................ 26 

       Moderbolagets nyckeltal ............................. 27 

       Noter ............................................................ 28 

       Ledningens försäkran ................................... 44 

       Revisionsberättelse ...................................... 44 

FINANSIELL KALENDER, ADRESSER OCH 
KONTAKTER ....................................................... 46 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

Årsredovisning 2016, Sensori AB (publ), 556536-8684 

Sid 3 av 46 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Vd har ordet 
 
Det är med glädje och stolthet jag summerar ett både 

händelserikt och framgångsrikt 2016 för Sensori. 

Prioriteterna för verksamhetsåret var att etablera 

varumärkena Antinitus och Sensori och att få igång en 

initial försäljning vilket i stort sett gått enligt plan. 
Vårt primära fokus ligger för närvarande på 

vidareutveckling samt marknadsföring och försäljning 

av produkten Antinitus, ett plåster som används för 

lindring av obehag vid tinnitus.  

Vårt mål, att ha en ledande roll i behandling av 

tinnitus, innebär att vi även söker samarbeten med 

andra aktörer som fokuserar på detta och där vi 

tillsammans kan föra denna komplexa fråga framåt. 

 

I enlighet med vår globala strategi arbetar vi 

kontinuerligt med att etablera distributörer inom och 

utanför EU, samt registrera produkten på flera utvalda 

marknader utanför EU där registrering krävs. Under 

2016 har vi ingått distributionsavtal avseende 

Australien och Indien. I Australien är produkten 

dessutom registrerad hos motsvarigheten till 

Läkemedelsverket och de första beställningarna av 

Antinitus har redan gjorts av ett flertal hörselkliniker. I 

Indien pågår registreringsförfarandet av produkten hos 

berörda myndigheter. 

 

Under början på 2017 har vi fortsatt expandera 

geografiskt genom registrering hos 

läkemedelsmyndigheterna såväl i Nya Zeeland som i 

Kanada. I Nya Zeeland har distributionsavtal tecknats 

och försäljningen påbörjats medan diskussioner 

gällande distribution pågår i ett flertal 

försäljningskanaler i Kanada. Inom EU-området har vi 

kommit längre och ligger nu i förhandlingar med en 

stor aktör i Spanien för distribution via de större 

apotekskedjorna. Vi har under året också närvarat vid 

två medicintekniska mässor: Medica i Düsseldorf, 

Tyskland, och Arab Health i Dubai som genererat goda 

affärsmöjligheter i en rad nya länder, vilka vi kommer 

att agera på under 2017. Vi kan konstatera att intresset 

för Antinitus är mycket stort!   

                                                  

Vi arbetar i dagsläget i huvudsak med två säljkanaler 

för Antinitus, dels försäljning via distributörer och dels 

försäljning online via vår egen globala hemsida direkt 

till patient. Inom ramen för distributörsförsäljningen 

fokuserar vi primärt på aktörer som distribuerar till 

apotek och utländska motsvarigheter. Apotek och 

motsvarande når patienterna över disk och genom 

onlineförsäljning, samt via specialister och 

audionomer/audiologer som kommer i direktkontakt 

med patienterna.  

 

Bolaget lägger stora resurser på utbildning och 

marknadsföring i linje med vår marknadsstrategi. I maj 

kommer vi att närvara vid och presentera oss på First 

World Tinnitus Congress i Warszawa tillsammans med 

våra audionomer och läkare för att säkerställa bred 

kännedom och global framgång för våra produkter. 

Marknadsföringsarbetet med fokus på ökad kännedom 

och visibilitet för såväl produkten Antinitus som 

bolaget pågår kontinuerligt genom olika aktiviteter. Vi 

har under mars månad lanserat en helt ny 

försäljningsoptimerad hemsida för Antinitus på 

svenska, engelska, franska, spanska samt tyska, med 

fler betalningslösningar för säkra och enkla 

betalningar. 

 

Sensori ska genom Antinitus tillhandahålla 

medicintekniska produkter som på ett enkelt och 

effektivt sätt ska ge människor med tinnitusproblem en 

ökad livskvalitet. Produkterna ska uppfylla kundens 

krav, önskningar, behov och förväntningar på kvalitet,  

resultat och leveranstid samt dessutom alltid uppfylla 

tillämpliga regulatoriska krav. 

Det är med hänsyn till detta mycket glädjande att vår 

första kliniska studie, Aktin 1, har genomgått en ”peer 

review” och nyligen publicerats i International 

Tinnitus Journal. Det ger vår produkt ytterligare 

validitet och ett vetenskapligt erkännande. Stärkta av 

detta fortskrider vårt program avseende fortsatta 

kliniska studier för att ytterligare verifiera och utveckla 

produktens effekter och prestanda.  

 

Ett flertal samarbeten, med bland andra University of 

Miami Health System i USA, departement E,N,T 

(öron,näsa,hals) har etablerats under 2016. Därutöver 

har vi enats om ett förnyat samarbetsavtal med WVF, 

World Veteran Federation, vilket kommer att innebära 

försäljning av Antinitus® via deras hemsidor och 

lokala nätverk. WVF har cirka 45 miljoner medlemmar 

i 121 länder. En av huvudfrågorna inom organisationen 

är att många lider av tinnitus.  

 

Vi har under året flyttat in i nya lokaler och genomfört 

ett par viktiga rekryteringar i form av Magnus Brasen 

som försäljningsansvarig globalt samt Mikael 

Hollqvist som ansvarig för webb och online-frågor. 

Undertecknad tillträdde under våren som tillförordnad 

vd efter Ninna Engberg. Styrelsen har under året 

förstärkts med ordförande Lars Gunneflo med 30 års 

erfarenhet som vd för bolag inom Life Science och 

Apoteksnäringen, samt av Robert Tranquilli som 

stärker styrelsens kompetens bland annat inom 

internationell distribution. Tyvärr har Lars Gunneflo 

haft en period av sviktande hälsa och ställer inte upp 

för omval i styrelsen utan avgår i samband med 2017 

års årsstämma under våren. 

 

Sensoris aktie bytte handelsplats från Nasdaq First 

North till NGM Nordic MTF. Aktiekursen ökade med 

närmare 20 procent under 2016, från 9,20 till 11,00 

kronor. Detta är ett steg i rätt riktning. De mindre 

aktieägarnas andel av aktiekapitalet har ökat med 5%-

enheter under året.  

 

Under 2016 ändrades dotterbolagets namn från 

Akloma Tinnitus AB till Antinitus AB i syfte att 

harmonisera försäljningsbolagets firmanamn med både 

varumärke och produkt.  
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2017 har startat spännande. Vi har fått en första order 

på 10 000 förpackningar, motsvarande ett ordervärde 

på 2,1 MSEK från vår nya distributör i Egypten. 

Lanseringsstart är planerad till Q3 2017. Det här är ett 

skolexempel på hur vi kan och vill lansera Antinitus i 

varje land. För att erhålla exklusiv distributionsrätt har 

avtal med Hefny Pharma Group om minimivolymer 

om 81 500 förpackningar över fem år tecknats.  
 

   
 

Tommy Rönngren, vd 
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Sensoris verksamhet 

Tinnitus 
Tinnitus är en upplevelse av ljud utan att ljudet 

kommer utifrån. Cirka 15 % av befolkning globalt lider 

av sin 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 innehåller inga kemiska 

beståndsdelar och består av ett patenterat typografiskt 

raster. Rasterlinsen bryter det infallande ljuset så att 

det passerar vidare in i vävnaden i en mer enhetlig och 

ordnad form. 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. 

 

 
 
Kvalitetssystem – ISO 13485 
Antinitus AB har byggt upp ett eget 

kvalitetssäkringssystem och är ISO 13485 certifierad.  

 
Marknadsföring och försäljning 
Antinitus arbetar i dagsläget med två säljkanaler, 

försäljning via distributörer och försäljning online via 

vår egen hemsida. Inom ramen för vår 

distributörsförsäljning fokuserar vi primärt på aktörer 

som distribuerar till apoteken och utländska  

 

motsvarigheter som når patienterna över disk och via 

sin online-försäljning samt via specialister,  

audionomer/audiologer som kommer i direktkontakt 

med patienterna. I egen regi sker försäljning online via 

vår egen globala hemsida direkt till patient.  

 

 

 
 
 

Sensori har under 2016 bedrivit begränsad online-

försäljning i syfte att testa marknader och olika 

koncept. Försäljningen har inriktats på att analysera 

hur och var marknadsinvesteringarna ska fokuseras 

och prioriteras. Sensori har stort fokus på att snabbt 

expandera den strukturerade online-försäljning samt 

knyta upp audionomer 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 av Antinitus® effekt på 

tinnituspatienter har genomförts i Sverige. Dessa visar 

att mer än 50 procent av försökspersonerna 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. Totalt har mer än 100 

personer deltagit i studierna. Antinitus® är säkert att 

använda och inga besvärliga eller allvarliga 

biverkningar rapporterades.  

 

Ett program för fortsatta kliniska studier finns 

utvecklat. Syftet med dessa studier är ett led i vårt 

arbete att samla ytterligare kliniska belägg och data så 

att vi kontinuerligt kan förbättra vårt erbjudande. Vår 

första kliniska studie, Aktin 1, har genomgått en peer 

review och nyligen publicerats i International Tinnitus 

Journal. Det ger vår produkt ytterligare validitet och 

vetenskapligt erkännande. Vårt program för fortsatta 

kliniska studier för att verifiera och utveckla 

produktens effekter och prestanda ligger fast. 
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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 och Sydafrika. Vi har fått förhandsbesked om 

godkännande i Israel.  En europeisk patentansökan och 

patentansökningar i USA, Kina, Japan, Indien, 

Sydkorea och Ryssland är under behandling och 

avancerar och dessutom är ansökningar i ytterligare 

jurisdiktioner på gång. 

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. 
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NYHETER 2016–2017 
 
Registrering genomförd i Kanada för 
tinnitusplåstret Antinitus 
 

Den svenska behandlingsmetoden mot tinnitus, 

Antinitus®, har blivit registrerad och godkänd som 

medicinteknisk klass 1-produkt i Kanada. 

Kanadas hälsomyndighet Health Canada har godkänt 

registreringen av tinnitusplåstret Antinitus, vilket 

innebär att produkten är öppen för försäljning i 

Kanada. De första kunderna i Kanada har redan beställt 

online. Förhandlingar om distribution pågår och det 

beräknas att konsumenter som vill lindra sin tinnitus 

kan köpa tinnitusplåstret i apotek och via 

hörselkliniker under 2017. 

 

Enligt American Tinnitus Association har ca 15% av 

befolkningen i Nordamerika tinnitus, detta skulle 

innebära att ca 4,3 miljoner personer i Kanada har 

tinnitus. 

____________________________________________ 

Antinitus – hos hörselkliniker och apotek i 
Nya Zeeland 
 

 
 
Antinitus AB har slutit avtal om distribution och 

försäljning av tinnitusplåstret Antinitus med 

Tinnitus Relief NZ Ltd, som är verksamt i Nya 

Zeeland. Samarbetet innebär att människor som 

lider av tinnitus kan köpa tinnitusplåstret direkt 

över disk i apotek och av hörselspecialister i Nya 

Zeeland. Tinnitusplåstret är registrerat hos Nya 

Zeelands hälsomyndighet. 

 

Tinnitus Relief NZ Ltd är ett specialistföretag inom 

tinnitus. De sköter även försäljning online via sin 

webbshop Tinnitus Relief Store. Företaget kommer att 

bearbeta apotek, läkare och audionomer som kommer i 

direktkontakt med tinnituspatienter.  

 

Den lokala patientorganisationen NZ Tinnitus and 

Hyperacusis Support Network har pekat ut att det finns 

5–600 000 personer med tinnitus på Nya Zeeland. 

 

Succé för svenska tinnitusplåstret Antinitus 
på mellanösterns största sjukvårdskongress 
 

 

Antinitus AB hade nyligen en monter på 

kongressen Arab Health i Dubai för att visa upp 

tinnitusplåstret Antinitus®. Syftet var att få 

kontakt med potentiella partners som vidare vill 

distribuera och sälja tinnitusplåstret, exempelvis 

via hörselkliniker och apotek, i mellanöstern. 

Responsen från kongressbesökarna var över 

förväntan. 

Kongressen Arab Health lockade i år (2017) 4 400 

utställare och över 100.000 besökare från över 70 

länder. Antinitus AB skapade stort intresse med sina 

tinnitusplåster. 

– Deltagandet på Arab Health var långt över förväntan. 

Det var fantastiskt bra anordnat och det var kul att 

ställa ut tillsammans med många av världens mest 

framträdande sjukvårdsföretag med innovativa och 

imponerande produkter som kan förbättra människors 

livskvalité och välmående. Att vår behandlingsmetod 

mot tinnitus skapar intresse visste jag om, men att vi 

skulle få så många intressanta kontakter från 

välrenommerade företag var över förväntan, säger 

Magnus Brasen, Global Business Manager på 

Antinitus AB. 

____________________________________________ 

Tinnitusplåstret Antinitus – nu hos 
hörselkliniker i Australien 

Australienverksamma Affordable Hearing & 

Tinnitus Relief Ltd har slutit avtal med Antinitus 

AB gällande distribution och försäljning av 

tinnitusplåstret Antinitus, som nu är registrerat hos 

Australiens hälsomyndighet. 

Affordable Hearing & Tinnitus Relief driver ett flertal 

hörselkliniker i södra Australien. De har ett starkt 

fokus på hörselproblematik och tinnitus, vilket är ett 

aktuellt och växande terapiområde i Australien.  

Samarbetet innebär att audionomer i Australien 

kommer att rekommendera och erbjuda det svenska 

tinnitusplåstret för sina patienter som lider av tinnitus.  
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AKTIEN OCH ÄGARNA

Allmän information 
Sensoris aktier är utgivna i enlighet med svensk 

lagstiftning. Aktieägarnas rättigheter förknippade med 

aktierna i Sensori, inklusive minoritetsaktieägarnas 

rättigheter, kan endast ändras i enlighet med de 

förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). 

Varje aktie medför lika rätt till andel av Bolagets 

tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma berättigar varje 

aktie till en röst och alla aktieägare kan rösta för sitt 

fulla antal aktier utan begränsningar i rösträtt. Aktierna 

kan fritt överlåtas. Som huvudregel gäller att befintliga 

aktieägare vid nyemission har företrädesrätt till 

nyemitterade aktier i enlighet med aktiebolagslagen, 

såvida inte något annat följer av emissionsbeslutet. 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 

i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets 

webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska 

Dagbladet. Rätt att närvara på stämman har den som är 

införd i Bolagets aktiebok på avstämningsdagen för 

stämman samt anmäler sitt deltagande på stämman till 

Bolaget senast klockan 15.00 den dag som anges i 

kallelsen till stämman. 

Aktierna i Sensori är inte föremål för erbjudande som 

lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-

skyldighet.  

Emissionsbemyndigande 
Styrelsen har bemyndigande att fatta beslut om ökning 

av aktiekapitalet, under tiden fram till nästa årsstämma, 

vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier 

eller utgivande av konvertibla skuldebrev eller 

teckningsoptioner berättigande till nyteckning av 

aktier, med rätt att avvika från aktieägarnas företrädes-

rätt. Syftet med bemyndigandet är dels med hänsyn till 

att Bolaget genom sin fortsatta expansion och 

utveckling kan komma att behöva emittera aktier, 

konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner för 

kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att 

finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter.  

Aktierna, de konvertibla skuldebreven eller 

teckningsoptionerna skall, vid emission med avvikelse 

för aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till en 

teckningskurs som inte väsentligen avviker nedåt från 

marknadsvärdet baserat på Bolagets aktie vid vart 

tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Styrelsen 

föreslås härutöver ha befogenhet att besluta att  

betalning för aktier, konvertibla skuldebrev och 

teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant  

betalning genom apport, kvittning eller med villkor; 

samt att emissioner med stöd av bemyndigandet högst 

får omfatta ett sådant antal aktier att den sammanlagda 

utspädningseffekten inte överstiger 10 procent av 

aktiekapitalet efter full utspädning. 

Euroclearanslutning 
Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektroniska 

värdepapperssystemet, med Euroclear Sweden som  

central värdepappersförvaltare och clearing-

organisation. Euroclear Sweden för också Bolagets 

aktiebok. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna i 

Bolaget. Euroclear Swedens adress är Euroclear 

Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 

Aktien och ägare 
Den 21 januari 2016 började Bolagets aktie att handlas 

på NGM Nordic MTF. Dessförinnan sedan 24 

november 2008 handlades bolagets aktie på NASDAQ 

OMX-listan First North, sedan 25:e februari 2009 

inom segmentet Premier. Ytterligare tidigare var 

bolaget noterat på NGM Equity sedan november 2005. 

 

Aktierna har ett nominellt värde på 5,00 kr. Handel kan 

antalsmässigt, i enlighet med NGMs bindande regler, 

ske ner till enskild aktie och alla aktier har samma 

röstvärde. G&W Fondkommission är Mentor. Aktien 

har kortnamn SORI MTF och ISIN-kod 

SE0007730510.  

Aktiekapital och aktien 
Enligt Sensoris bolagsordning, antagen den 22:a 

oktober 2015 på extra bolagsstämma, ska Bolagets 

aktiekapital uppgå till lägst 50 000 000 SEK och högst 

200 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 

10 000 000 och högst 40 000 00. 
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Aktiekapitalets utveckling 
Av nedanstående tabell framgår de förändringar i aktiekapitalet som skett sedan Bolaget bildades. 

ÅR TRANSAKTION 
FÖRÄNDRING I  
ANTALET 
AKTIER 

FÖRÄNDRING I  
AKTIEKAPITAL 
(SEK) 

TOTALT ANTAL 
AKTIER 

TOTALT AKTIE- 
KAPITAL (SEK) 

KVOT- 
VÄRDE 

1996 Bildande 1 000 000  100 000 1 000 000  100 000 0,1 

1999 Nyemission 5 358 200  535 820 6 358 200  635 820 0,1 

2000 Nyemission1 2 497 610  249 761 8 855 810  885 581 0,1 

2000 Nyemission2  750 000  75 000 9 605 810  960 581 0,1 

2000 Nyemission3 1 500 000  150 000 11 105 810 1 110 581 0,1 

2001 Nyemission4  30 000  3 000 11 135 810 1 113 581 0,1 

2002 Nyemission5  700 000  70 000 11 835 810 1 183 581 0,1 

2002 Nyemission6 2 272 000  227 200 14 107 810 1 410 781 0,1 

2003 Nyemission7 9 510 000  951 000 23 617 810 2 361 781 0,1 

2003 Teckningsoption 2 888 000  288 800 26 505 810 2 650 581 0,1 

2003 Nyemission8 3 000 000  300 000 29 505 810 2 950 581 0,1 

2003 Nyemission  1 650  165 29 507 460 2 950 746 0,1 

2004 Nyemission9 2 700 000  270 000 32 207 460 3 220 746 0,1 

2005 Nyemission10 1 500 000  150 000 33 707 460 3 370 746 0,1 

2005 Nyemission11 3 220 746  322 075 36 928 206 3 692 821 0,1 

2006 Teckningsoption12 2 700 000  270 000 39 628 206 3 962 821 0,1 

2006 Teckningsoption13 3 000 000  300 000 42 628 206 4 262 821 0,1 

2006 Nyemission14  1 650  165 42 629 856 4 262 986 0,1 

2006 Minskning15 - 1 650 - 165 42 628 206 4 262 821 0,1 

2006 Nyemission16  409 750  40 975 43 037 956 4 303 796 0,1 

2007 Nyemission17 1 440 509  144 051 44 478 465 4 447 847 0,1 

2008 Nyemission18  144 000  14 400 44 622 465 4 462 247 0,1 

2011 Nyemission19 31 387 900 3 138 790 76 010 365 7 601 036,50 0,1 

2012 Incitamentsprogram20 2 100 000 210 000 78 110 365 7 811 036,50 0,1 

2013 Nyemission21 53 285 793 5 328 579,30 131 396 158 13 139 615,80 0,1 

2015 Sammanläggning 1:5022  - 128 768 235  2 627 923 13 139 615,80 5,00 

2015 
Förvärv Svenska 

Tinnitus AB 23 
7 617 174 38 085 870 10 245 097 51 225 485,80 

5,00 

 
1 Nyemission med teckningskurs 1 kr per aktie 
2 Nyemission med teckningskurs 6 kr per aktie 
3 Nyemission med teckningskurs 6 kr per aktie 
4 Nyemission med teckningskurs 6 kr per aktie 
5 Nyemission med teckningskurs 1,50 kr per aktie 
6 Nyemission med teckningskurs 1 kr per aktie 
7 Nyemission med teckningskurs 0,75 kr per aktie 
8 Nyemission med teckningskurs 1,13 kr per aktie 
9 Nyemission med teckningskurs 1,13 kr per aktie 
10 Nyemission med teckningskurs 3 kr per aktie 
11 Nyemission med teckningskurs 3 kr per aktie 
12Teckningsoptioner med lösenkurs 2 kr utnyttjade 
13Teckningsoptioner med lösenkurs 3 kr utnyttjade 

14 Nyemission med teckningskurs 7,34 kr per aktie 

genom inaktivt dotterbolag Valpurgius AB 
15Minskning relaterad till ovanstående transaktion, 

intern 
16 Nyemission med teckningskurs 7,34 kr per aktie 
17 Nyemission med teckningskurs 3,30 kr per aktie 
18Andra delen av ovanstående nyemission, 

delregistrerad, teckningskurs 3,30 kr per aktie 
19 Nyemission med teckningskurs 0,40 kr per aktie 
20 Incitamentsprogram med teckningskurs 0,40 kr per 

aktie 
21 Nyemission med teckningskurs 0,15 kr per aktie 
22 Sammanläggning 1:50 
23 Apportemission genom omvänt förvärv 
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Aktiekursutveckling efter bytet till NGM Nordic MTF 
Sensoris aktier är listade på NGM Nordic MTF sedan 21 januari 2016 under tickern SORI MTF.  

Diagrammet nedan visar Sensori-aktiens utveckling under perioden 1 januari 2017till 20 april 2017.  

Vid starten 21 januari 2016 låg kursen på 9,20. 

 

 
 

Aktieägarförhållanden 
Antalet aktieägare i Sensori uppgick vid utgången av Q1 2017 till ca 850. Största ägarna med  

direkt- eller förvaltarregistrerat aktieinnehav per 31 mars 2017, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

och övrig tillförlitlig aktieägar-information som har tillhandahållits Bolaget är: 

 

AKTIEÄGARE AKTIER ÄGARANDEL 

Benny Johansson 1 198 375 11,70 % 

Tommy Rönngren 1 085 465 10,59 % 

Ebbe Damm 1 060 856 10,35 % 

Beagle Investments S.A. 1 022 943 9,98 % 

Dave Pursell 844 547 8,24 % 

Mirador S.A. 495 205 4,83 % 

Curt Bergfors 307 449 3,00 % 

Joachim Hjerpe 291 136 2,84 % 

Jonny Jensen 239 444 2,34 % 

Övriga, ca 850 3 699 677 36,11% 

Totalt 10 245 097 100,0% 

Utdelningspolicy  
Bolagets styrelse lade under våren 2010 fast följande 

utdelningspolicy att tillämpas från och med för 

räkenskapsåret 2010. Bolagets styrelse avser årligen 

föreslå aktieägarna en utdelningsnivå som normalt 

motsvarar cirka 30 procent av räkenskapsårets resultat 

efter skatt. Utdelning som understiger 2,50 kr per aktie 

kommer dock inte att föreslås. I de fall särskilda 

investerings- eller likviditetsbehov föreligger kan 

utdelningen reduceras eller ställas in.  

Sensori har inte lämnat utdelning sedan Bolaget 

grundades. Utdelningen beslutas av bolagsstämman, 

och utbetalningen hanteras av Euroclear Sweden. Rätt 

till eventuell utdelning tillfaller den som på den av  

bolagsstämman fastställda avstämningsdagen är 

registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden 

förda aktieboken. Om en aktieägare inte kan nås 

genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran 

på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas 

endast genom regler om preskription. Vid preskription 

tillfaller utdelningsbeloppet Sensori. Det föreligger 

inte några särskilda restriktioner för utdelning eller 

särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför 

Sverige. Vid likvidation har en aktieägare rätt till den 

andel av överskottet som dennes aktier representerar. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för Sensori AB 

(publ), organisationsnummer 556536-8684, för verksamhetsåret 2016. 

Verksamhet 
Sensori utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer ett medicintekniskt hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. 

Antinitus är ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat. Siffrorna i denna årsredovisning gäller hela koncernen 

med Sensori AB som moderbolag. Verksamheten bedrivs främst genom dotterbolaget Antinitus AB. 

Finansiell översikt 
Koncernens omsättning 2016 var under året 1 348 KSEK, alla jämförelser sker med 2015-09-01 – 2015-12-31 (274). 

Rörelseresultatet uppgick till -14 389 KSEK (-4 872). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 240 KSEK (-4 

983). Koncernens avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 781 KSEK (232). 

Koncernens beskattade egna kapital uppgick på bokslutsdagen 2016-12-31 till 52 805 KSEK, (67 027) och soliditeten 

till 95,4 % (90,7 %). Koncernens likvida medel uppgick vid samma tidpunkt till 18 801 KSEK (38 550) varav 12 435 

KSEK på skattekonto och 6 366 KSEK på kassa/bank. Koncernen har under året investerat 1 828 KSEK (0) i 

immateriella anläggningstillgångar. 

 

Finansiell information 

Under 2015 genomförde Paradox Entertainment AB (publ) ett förvärv av Antinitus AB (tidigare Akloma Tinnitus AB) 

genom Svenska Tinnitus AB. De tidigare ägarna till Antinitus 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 Antinitus AB. Med anledning av att förvärvet av 

Antinitus AB redovisas som ett omvänt förvärv är det i redovisningen av koncernen det legala dotterbolaget Antinitus 

AB:s redovisning som är grunden för koncernredovisningen. 

I Sensoris årsredovisning 2015 finns en noggrann beskrivning av vad ett omvänt förvärv är samt vad det omvända 

förvärvet betyder för redovisningen i Sensorigruppen.   

 

Viktiga händelser 2016 
 Byte av handelsplats för aktien från Nasdaq First North till NGM Nordic MTF 

 Aktien handlas från och med den 21 januari under kortnamnet SORI MTF och  

ISIN-kod SE0007730510 

 Sensori fick en ny ledning med Tommy Rönngren som tf. VD och en ny styrelse med Lars Gunneflo som 

ordförande och Robert Tranquilli som ny ledamot 

 Distributörsavtal skrevs i Indien där uppskattningsvis 100 miljoner personer lider av tinnitusbesvär 

 Distributörsavtal skrevs med audionomer i Australien där uppskattningsvis 2 miljoner personer lider av 

tinnitusbesvär 

 Dotterbolaget Akloma Tinnitus AB bytte namn till Antinitus AB 

 Deltagande i mässa i Düsseldorf som ett led i arbetet med försäljning och marknadsföring 

  

Resultaträkning 
Sensori har under 2016 bedrivit begränsad online-försäljning i syfte att testa marknader och olika koncept. 

Försäljningen har inriktats på att analysera hur och var marknadsinvesteringarna ska fokuseras och prioriteras. Första 

halvåret 2016 hade koncernen extra kostnader i samband med utveckling av ny hemsida och flytt. Andra halvåret sjönk 

de externa kostnaderna markant. 
 

Balansräkning 
Balansomslutningen uppgår till drygt 55 MSEK. Tillgångarna består till knappt 20 MSEK av likvida medel och 

skattekonto men även goodwill om 24 MSEK liksom immateriella tillgångar om drygt 10 MSEK. Finansieringen är i 

stort sett endast eget kapital förutom mindre rörelseskulder. 

 

Kassaflödesanalys 
Koncernen har god likviditet som i första hand är inlånad på bank eller står på skattekonto (övrig fordran). Koncernen 

avser inte heller bygga upp ett större varulager eller binda kapital i långa kundkrediter. 
 

Aktiehandel och likviditetsgaranti  
Bolaget har tecknat en likviditetsgaranti hos Erik Penser Bankaktiebolag. 
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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). Se not 16. 

 

Lock-up avtal 
 Flera av huvudägarna i Sensori har tecknat lock-up avtal. Det innebär att Tommy Rönngren, Benny Johansson, 

Ebbe Damm, Dave Pursell och Joachim Hjerpe förbundit sig att:  

 till och med sex månader efter tillträdesdagen den 22 oktober 2015 inte sälja mer än tio procent av innehavda 

aktier i Sensori, 

 under perioden från sex månader efter tillträdesdagen till och med 18 månader efter tillträdesdagen inte sälja 

mer än ytterligare tio 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. 

Viktiga händelser efter årets utgång 
 Antinitus® har registrerats hos läkemedelsmyndigheterna i Australien och på Nya Zeeland.  

 Distributörsavtal har skrivits med audionomer på Nya Zeeland där uppskattningsvis 0,5 miljoner personer 

lider av tinnitusbesvär 

 Antinitus® har registrerats hos läkemedelsmyndigheten i Kanada där uppskattningsvis 4 miljoner personer 

lider av tinnitusbesvär  

 Deltagande i mässa i Dubai som ett led i arbetet med försäljning och marknadsföring   

 Vår första kliniska studie, Aktin 1, har genomgått en peer review och nyligen publicerats i International 

Tinnitus Journal.  

 Ett förnyat samarbetsavtal med WVF, World Veteran Federation som kommer innebära försäljning av 

Antinitus® via deras hemsidor och lokala nätverk. WVF har runt 45 miljoner tillknutna medlemmar i 121 

länder. 

 De första beställningarna av plåster från de nya distributörerna i Australien och Nya Zeeland har levererats. 

 Nytt distributionsavtal med Egypten har ingåtts den 20 april med en första order värd 2,1 MSEK. 

 Bolaget bytte under slutet av Q1 2017 till helt ny websida med förenklade betalningsmöjligheter för att stödja 

vår globala lansering. 

 Vi har fått förhandsbesked om patentgodkännande i Israel. 

Vinstallokering och utdelningspolicy 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det balanserade resultatet i sin helhet överförs i ny räkning och att 

ingen utdelning lämnas, i linje med Bolagets utdelningspolicy. 

 

Förslag till beslut om resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står SEK 

Fri överkursfond 179 666 056 

Fritt eget kapital exkl årets resultat   11 357 604 

Årets resultat  -10 151 597 

 180 872 063 

  

Styrelsen och verkställande direktören föreslår   

Att balansera i ny räkning 180 872 063 
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RISKER OCH RISKHANTERING 
 
Sensoris verksamhet påverkas av ett antal risker vars 

effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning 

kan påverkas av Bolaget i varierande grad. Vid 

bedömning av Sensoris framtida utveckling är det av 

stor vikt att vid sidan av möjligheter till resultattillväxt 

även beakta riskfaktorer som bedöms ha störst 

betydelse för Bolagets framtida utveckling. Samtliga 

faktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en 

samlad utvärdering måste även innefatta övrig 

information om Sensori och dess verksamhet samt en 

allmän omvärldsbedömning 

Risker relaterade till verksamheten 

Nyckelpersoner 
Bolaget är för sin fortsatta framgång beroende av såväl 

ledande befattningshavare som personal då Bolagets 

förmåga att marknadsföra och sälja sina produkter till 

stor del är baserad på Bolagets kontakter och 

leveransförmåga. Förluster av nyckelpersoner kan 

medföra risk för att Bolagets utveckling omintetgörs 

eller fördröjs. 

Valutarisk 
Med valutarisk avses risken att Bolagets kommersiella 

flöden (transaktionsrisk) samt monetära tillgångar och 

skulder (omräkningsrisk) påverkas vid 

valutakursförändringar. Sensori avser verka på många 

marknader, och kommer därmed att vara exponerad för 

risken att fluktuationer hos valutakurser kan påverka 

Bolagets resultat negativt. Vi säljer i EUR och USD 

men har de flesta kostnaderna i SEK. 

Begränsade kunskaper om produktens 
verkningssätt 
Det föreligger ingen enskild teori, modell eller hypotes 

som förklarar den kliniska grunden till varför tinnitus 

uppstår. Senare års studier antyder att tinnitus troligen 

är en funktion av ett komplext nätverk av strukturer 

som involverar centralt auditiva och icke-auditiva 

system. Med ett flertal möjliga, men ej fastlagda, 

orsaker till tinnitus är det hittills inte möjligt att 

specificera hur de lindrande effekter uppstår, vilka 

visats vid de genomförda studierna av Antinitus-

plåstret. Denna omständighet kan på olika sätt påverka 

Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt. Styrelsen har 

i detta avseende identifierat följande tänkbara risker: 

Påverkan på acceptansen i konsumentled 
Personer som inte upplevt lindring efter att ha provat 

produkten kan ifrågasätta Bolagets verksamhet, 

marknadsföring eller produktens verkningsfullhet.  

Risk föreligger att mer eller mindre underbyggd kritik 

sprids i press, på internetfora, inom patientföreningar 

eller via andra kanaler. Skulle Bolaget misslyckas med 

att bemöta dessa synpunkter på ett sakligt eller 

tillräckligt effektivt sätt kan efterfrågan på produkten 

påverkas negativt. 

Beviljande av patent, godkännanden och 
certifieringar kan fördröjas, fördyras eller 
återkallas 
Det kan inte uteslutas att avsaknaden av vetenskapligt 

belagda redogörelser avseende produktens 

verkningssätt kan försvåra godkännande från 

patentgivande instanser av Bolagets befintliga eller 

framtida patentansökningar, varvid Bolaget kan 

åsamkas försvagat immaterialrättsligt skydd på vissa 

marknader. 

Samma förhållande kan på vissa marknader påverka 

möjligheterna att erhålla nödvändiga eller kommersiellt 

gynnsamma godkännanden och certifieringar, vilka 

kan utgöra förutsättningar eller affärsmässiga fördelar 

för försäljning av produkten. Ett återkallande av patent, 

godkännanden och certifieringar är också en risk.  

Dessa risker kan medföra fördröjda produktlanseringar, 

ökade kostnader eller helt uteblivna 

exploateringsmöjligheter på vissa marknader. 

Produktansvar 
Försäljning av de flesta typer av medicintekniska 

produkter medför risk för verklig eller upplevd skada 

hos användaren. Trots att Sensoris produkter är 

avsedda för utvärtes bruk, är icke-invasiva och att de 

inte innehåller några aktiva kemiska beståndsdelar kan 

det inte uteslutas att skadeståndsanspråk kan riktas mot 

Bolaget. Oavsett graden av rimlighet hos sådana 

framställningar kommer bemötandet av dessa att ta 

Bolagets resurser i anspråk, med risk för att Bolagets 

ställning påverkas negativt. 

Fördröjda produktlanseringar 
Det kan inte uteslutas att planerade lanseringar av 

Bolagets produkter kan ta längre tid än förväntat på 

vissa marknader. Bland skälen till sådana fördröjningar 

ingår regulatoriska komplikationer, variationer i 

köpbeteenden och svårigheter att finna lämpliga 

distributörer eller återförsäljare. Sådana fördröjningar 

riskerar att medföra uteblivna intäkter och ökade 

omkostnader, med negativ påverkan på Bolagets 

resultatutveckling som tänkbar följd. 

Risker i samband med inledd 
kommersialiseringsfas 
Bolaget har hittills levererat mindre produkt-

kvantiteter, och saknar därmed ännu specifika 

erfarenheter från produktion, logistik, kundinteraktion 

och andra aspekter som uppkommer i samband med 

förväntade kommersiella försäljningsvolymer. 

Det föreligger risk att Bolagets organisation inte förmår 

anpassa verksamheten i tillräcklig utsträckning för att 

möta en eventuell ökad efterfrågan. Skulle sådana 

brister uppstå kan Bolagets utveckling och ställning 

påverkas negativt. 

Konkurrens 
Det föreligger risk att nya eller befintliga behandlings-

metoder för tinnitus kommer att utvecklas, vilka kan 

uppvisa bättre resultat än Sensoris produkter. Det 

föreligger också risk att konkurrerande produkter eller 
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behandlingsmetoder marknadsförs på ett sådant sätt att 

intresset för Sensoris produkter minskar. Skulle sådana 

händelser inträffa kan Sensoris ekonomiska utveckling 

och ställning påverkas negativt. 

Framtida behov av kapital och likvida medel 
Det kan inte uteslutas att Bolaget kan behöva ytterligare 

rörelse- och expansionskapital i takt med att 

försäljningsverksamheten ökar. Det föreligger därmed 

risk att Bolaget misslyckas med att anskaffa 

främmande kapital till rimliga villkor. Detta skulle 

kunna påverka Bolagets ställning negativt och även 

kunna försätta bolaget på obestånd. Vidare kan 

framtida kapitalbehov komma att behöva lösas genom 

nyemissioner till villkor som kan medföra utspädning 

av befintliga aktieägares andelar i Bolagets röster och 

kapital. 

Risker relaterade till aktien 

Likviditet i handeln 
Genom det genomförda förvärvet har spridningskravet 

för anslutning till NGM Nordic MTF uppfyllts. Detta 

medför inte per automatik god likviditet i handel med 

Bolagets aktie. Likviditeten i handeln med Bolagets 

aktie kan således periodvis vara begränsad. Detta kan 

förstärka fluktuationerna i aktiekursen. 

Risk förenad med allmänna 
konjunkturvariationer på marknaden 
Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och 

rådande konjunkturlägen kan från tid till annan 

påverka marknadens bedömning av värdet hos 

Bolagets aktier. 

Handel på NGM Nordic MTF 
NGM Nordic MTF är en s.k. MTF (Multilateral 

Trading Facility). En marknadsplats av detta slag 

ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl a 

informationsgivning, genomlysning eller 

bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på 

bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad 

marknadsplats (”Börs”). En placering i ett bolag vars 

aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld 

än en placering i ett börsnoterat bolag. 

Kursrisker 
Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör 

beakta att en investering är förknippad med hög risk 

och att det inte är säkert att aktiekursen kommer att 

utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är, utöver 

faktorer hänförliga till verksamheten, beroende av en 

rad externa faktorer som Bolaget inte har möjlighet att 

påverka. Allt företagande och ägande av aktier är 

förenat med risktagande och i detta avseende utgör 

ägande i Sensori inget undantag. Aktieägare i Bolaget 

löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade 

kapital. 

Ägare med betydande inflytande 
En koncentration av företagskontrollen kan vara till 

nackdel för andra aktieägare som har andra intressen 

än majoritetsägarna. Ägarstrukturen kan komma att 

förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att 

nuvarande sammansättning av dominerande ägare 

kommer att förändras över tiden, varvid Bolagets 

verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den 

som idag utstakats av Bolagets styrelse. 

BOLAGSSTYRNING
Sensori AB (publ.) styrs i enlighet med svensk 

aktiebolagslag, NGM:s regelverk, bolagsordningen 

samt övriga tillämpliga lagar och regler. Sensori AB 

är inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolags-

styrning men följer ändå valda delar av koden. 

Bolagsordning  
I bolagsordningen finns bland annat fastslaget Bolagets 

verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, 

hur kallelse ska ske till bolagsstämma och ärende-

behandling under årsstämma. Nu gällande bolags-

ordning, antagen på extra bolagsstämma den 22 

oktober 2015, finns under Bolagsstyrning på Bolagets 

hemsida. 

Årsstämma  
Årsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och 

det är genom årsstämman som Sensori AB:s ägare 

utövar sitt ägarinflytande. Varje aktieägare har rätt att 

delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid stämman 

under förutsättning att man är registrerad i aktieboken 

per avstämningsdagen och är anmäld till Bolaget. 

Årsstämman beslutar bland annat om fastställelse av 

resultaträkningen och balansräkningen samt om vinst- 

eller förlustdispositioner. Vidare ska stämman också 

besluta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens 

ledamöter och den verkställande direktören, välja 

styrelseledamöter, besluta om arvoden med mera. 

Styrelsen  
Årsstämman 2016 beslutade att styrelsearvode ska utgå 

med 550 KSEK per år fördelat på 250 KSEK till 

ordföranden och 75 KSEK vardera till övriga 

ledamöter.  

Styrelsen fattar beslut i frågor som rör Sensoris 

strategiska inriktning, delårsrapporter, årsbokslut, 

revisionsfrågor, budget och viktigare policyer.  

Styrelsen säkerställer vidare att en korrekt 
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informationsgivning till aktiemarknaden ges. 

Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning. 

Arbetsordningen och den särskilda vd-instruktionen 

anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och den 

verkställande direktören. Styrelsen prövar, minst en 

gång per år, styrelsens arbetsordning, instruktion för 

den verkställande direktören samt rapporterings-

instruktionen till bolagsledningen. Styrelsen ska enligt 

bolagsordningen bestå av 3-10 ledamöter samt högst 0-

2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består 

av fem ledamöter inklusive en ordförande där 

styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att 

styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs 

effektivt.  

 

Under 2016 hölls 12 styrelsemöten. Av dessa skedde 

sju styrelsemöten efter årsstämman i maj varav sex var 

fysiska möten. Under 2017 har styrelsen hållit fyra 

möten varav ett varit per telefon. Senast valda styrelse 

har också hållit två strategimöten fristående från 

styrelsemötena. 

 

På grund av hälsoskäl, har Lars Gunneflo under 

perioden 21/2 – 10/3 ej varit verksam i rollen som 

ordförande och har även ersatts i valberedningen från 

och med den 6/4, av Robert Tranquilli, tf. ordförande.  

I och med kommande årsstämman kommer Lars 

Gunneflo av hälsoskäl att lämna sitt styrelseuppdrag i 

Sensori. 

 

Mer om styrelsens ledamöter under ”Styrelse och 

ledning”. 

Ersättnings- och revisionsfrågor  
Ersättningar till moderbolagets vd, styrelseordförande 

och styrelse framgår av not 5.  

Inget särskilt revisionsutskott har inrättats utan 

styrelsen, i sin helhet, bereder och behandlar frågor 

som handlar om intern kontroll, granskning och 

revision. Ingen särskild granskningsfunktion avseende 

internrevision har inrättas. Bolagets revisor granskar 

helårsbokslutet. Revisorerna i Sensori väljs vanligtvis 

av årsstämman för en period av ett år. Vid årsstämman 

2016 omvaldes Bengt Beergrehn med Kerstin Hedberg 

som suppleant för tiden fram till årsstämman 2017, då 

nytt val av revisor sker. 

 

 Oberoende 

i 

förhållande 

till Bolaget 

och Bolags- 

ledningen 

Oberoende i 

förhållande 

till Bolagets 

största aktie- 

ägare 

Lars Gunneflo Ja Ja 

Jim Blomqvist Ja Ja 

Charles Randquist Ja Ja 

Tommy Rönngren Nej Nej 

Robert Tranquilli Ja Ja 

Valberedning  
Principer för valberedningens sammansättning och 
arbete 
Årsstämman 2016 beslutade att Bolaget ska ha en 

valberedning som ska bestå av fyra ledamöter varav en 

av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre 

av ledamöterna representera de största aktieägarna. 

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från 

Euroclear per den sista bankdagen i september månad, 

ska valberedningen enligt ovan konstitueras genom 

styrelseordförandens försorg.  

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger 

en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt 

avser framtagande av förslag till ordförande på 

bolagsstämman, förslag på ordförande och övriga 

styrelseledamöter, revisorer samt förslag till arvode till 

styrelse och revisorer. 

Valberedningens ordförande är Joachim Hjerpe. 

Övriga ledamöter är Benny Johansson, Ebbe Damm 

samt Lars Gunneflo. 

Fullständigt dokument kring valberedningen finns på 

Sensoris hemsida under Bolagsstyrning och 

valberedning. 

Rapportering  
Delårsrapporter avges av styrelsen och upprättas enligt 

International Financial Reporting Standards, IFRS, 

såsom de har antagits av EU. Företagets årsredovisning 

samt delårsrapporter återfinns under rubriken 

Finansiella rapporter och Pressmeddelanden på 

Bolagets hemsida. 

Ersättningar till ledande befattningshavare, 
m fl 
Principer 

Styrelse och verkställande direktör utgör Bolagets 

ledande befattningshavare. Till styrelsens ordförande 

och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 

Ledande befattningshavares ersättning förhandlas 

årligen av styrelsens ordförande i samråd med 

styrelsen baserade på styrelsens riktlinjer.  

Rörlig ersättning baserad på resultat utgår till 

företagets nyckelpersoner. Avgångsvederlag utöver lön 

skall kunna utgå i särskilda fall med högst en årslön. 

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida 

aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitaments-

program bör föreslås bolagsstämman. Andra typer av 

incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att frångå reglerna om det i enskilda 

fall finns särskilda skäl. 

 

Pensionsavtal och sjukförsäkring 

Bolaget erlägger för sina anställda pensionspremier 

och/eller sjukförsäkringspremier som i Sverige kan 

betraktas som sedvanliga villkor avseende pension och 

sjukförsäkring.  

 

Uppsägningstider och avgångsvederlag 

I Sverige tillämpas sedvanliga anställningsavtal med 

gängse uppsägningstider.
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STYRELSE OCH LEDNING 
 

 
 

Lars Gunneflo 

Ordförande 

Stockholm. Född 1950 

 

Lars Gunneflo har 30 års 

erfarenhet som VD för bolag 

inom Life Scienceområdet och 

apoteksnäringen. Han har med 

framgång utvecklat 

marknadsposition och försäljning 

inom en rad olika branscher 

såsom, medicinsk teknik, 

bioteknologi, diagnostik, 

läkemedel och apotek. Sedan 

2005 har Lars verkat, genom sitt 

konsultbolag Gunneflo Life 

Science AB och, som VD, drivit 

ett antal startup bolag. Han har 

parallellt med dessa uppdrag 

arbetat som strategisk rådgivare 

inom olika delar av Life Science, 

och med sin breda kompetens 

även bidragit till förändringen av 

den svenska apoteksmarknaden. 

 

Övriga nuvarande uppdrag: 

IRW AB  

NoseOption AB (ordf) 

Gunneflo Life Invest AB 

 

Aktieinnehav: 0 

Optionsinnehav: 75 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tommy Rönngren 

Stockholm. Född 1963 

 

 

Tommy Rönngren är grundare av 

Antinitus AB, liksom av 

champagneproducenten Hatt et 

Söner och delägare i Fotografiska 

Museet i Stockholm. Tommy är 

en erfaren entreprenör, och 

engagerar sig starkt i frågor 

rörande bl a företagandets sociala 

ansvar och konstnärliga och 

kulturella frågor. 

 

Övriga nuvarande uppdrag: 

Antinitus AB 

Svenska Fotografiska museet AB 

Vlärden AB 

Ronngren Holdings AB 

Akloma Water AB 

Photography Art Invest Sweden 

AB (ordf) 

Fotografiska International AB 

Rgren 1 AB 

FG London Group AB 

FG London Group Ltd 

Change Capital Sv. AB 

H2 Management Ltd 

Akloma BioScience AB  

Inbedwith AB 

 

Aktieinnehav: 1 085 465 

Optionsinnehav: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jim Blomqvist 

Stockholm. Född 1959 

 

 

Jim innehar en jur kand från 

Uppsala Universitet, och avlade 

juris doctor-examen vid 

University of Minnesota Law 

School. Blomqvist har varit 

verksam som advokat både i egen 

firma och vid svenska och 

amerikanska byråer, och som 

bolagsjurist i flera företag, bl a 

Oracle. Jim bedriver idag 

konsultverksamhet inom 

bolagsrådgivning, inklusive 

juridik, strukturer och 

ledningsfrågor. 

 

Övriga nuvarande uppdrag: 

WIZZCOM 3D Productions AB 

(ordf) 

Northern Wind Ventures AB 

(ordf) 

 

Aktieinnehav: 0 

Optionsinnehav: 75 000 
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Charles Randquist 

Stockholm. Född 1963 

 

Doktor Charles Randquist är 

specialist i plastikkirurgi, 

utbildad i Tyskland och Sverige 

med medicinexamen från 

Karolinska Institutet, Stockholm.  

Charles Randquist har sedan 20 

år varit verksam inom privat 

verksamhet med fokus på estetisk 

plastikkirurgi. Sedan år 2000 

driver han sitt eget privata 

sjukhus Victoriakliniken i 

Saltsjöbaden. 

Charles Randquist är en flitig 

föredragshållare internationellt 

och arbetar även som konsult och 

rådgivare åt medicintekniska 

bolag samt läkemedelsbolag.  

 

Övriga nuvarande uppdrag: 

AB Victoriakliniken 

Deifiera Sundsvall AB 

DermaZip AB (ordf) 

 

Aktieinnehav: 105 000 

Optionsinnehav: 75 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Robert Tranquilli 

Stockholm. Född 1978 

 

Robert Tranquilli innehar en jur 

kand från Stockholms Universitet 

och är delägare på Svalner, 

Sveriges största oberoende 

skatterådgivare, där han är 

ansvarig för riskkapital- och 

transaktionsgruppen. Robert har 

tidigare varit skattechef på 

Investor AB där han arbetat med 

förvärv, ägarfrågor och 

värdeskapande i portföljbolag. 

Robert har också en 

entreprenöriell ådra och har varit 

med och dragit igång ett antal 

bolag. 

 

Övriga nuvarande uppdrag: 

Bounce Holding AB 

Cubera VI AB, Cubera Seconday 

VII AB och Cubeq CSV AB 

FG London Group AB  

Epoch Stockholm AB 

Exposales Sweden AB 

 

Aktieinnehav: 111 712 

Optionsinnehav: 75 000 
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 

 
 

Tommy Rönngren 

CEO 

Stockholm. Född 1963 

 

Tommy Rönngren är grundare av 

Antinitus AB, liksom av 

champagneproducenten Hatt et 

Söner och delägare i Fotografiska 

Museet i Stockholm. Tommy är 

en erfaren entreprenör, och 

engagerar sig starkt i frågor 

rörande bl a företagandets sociala 

ansvar och konstnärliga och 

kulturella frågor. 

 

Övriga nuvarande uppdrag: 

Antinitus AB 

Svenska Fotografiska museet AB 

Vlärden AB 

Ronngren Holdings AB 

Akloma Water AB 

Photography Art Invest Sweden 

AB (ordf) 

Fotografiska International AB 

Rgren 1 AB 

FG London Group AB 

FG London Group Ltd 

Change Capital Sv. AB 

H2 Management Ltd 

Akloma BioScience AB  

Inbedwith AB 

 

Aktieinnehav: 1 085 465 

Optionsinnehav: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Magnus Brasen 

Global Business Manager 

Stockholm. Född 1970 

 

Magnus Brasen är Civilekonom 

och har 20 års erfarenhet inom 

marknadsföring och försäljning 

inom Health Science och FMCG. 

Magnus har arbetat med stora 

varumärken såsom Nicorette, 

Restylane och Coca-Cola men 

även brutit ny mark inom olika 

patient- och produktsegment 

inom life science. Mellan 2007 

och 2016 har Magnus verkat som 

strategisk konsult och interim 

manager i bolagen Capdai AB 

och Mojo Management. 

 

Övriga nuvarande uppdrag: 

Capdai AB  

Mojo Management, enskild firma 

Saltsjöbadens IF 

 

Aktieinnehav: 2 100 

Optionsinnehav: 25 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Torsten Engevik 

CFO 

Stockholm. Född 1955 

 

Torsten är civilekonom med egen 

verksamhet som IT- och 

managementkonsult. Erfarenhet 

från flera vd- och styrelseuppdrag 

inom ICA-verksamheten i 

Sverige/Norge. CIO och COO för 

två teleoperatörer, CFO för 

ett rättighetsbolag inom 

livsmedel. Torsten ha varit 

kommunalråd och vice 

kommunstyrelseordförande på 

Lidingö. Torsten Engevik har 

sedan 2011 innehaft olika 

befattningar i Bolaget, bl a som 

CFO, IR-ansvarig och vice 

verkställande direktör. Engevik 

är engagerad på konsultbasis 

 

Övriga nuvarande uppdrag: 

Lidingö Stad Tomtaktiebolag 

 

Aktieinnehav: 12 500 

Optionsinnehav: 10 000 
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REVISORER 
Bengt Beergrehn 

Auktoriserad revisor, Finnhammars Revisionsbyrå. Vald till revisor på på årstämman i maj 2016 för tiden fram till 

slutet på årsstämman 2017. 

 

Kerstin Hedberg 

Auktoriserad revisor, Finnhammars Revisionsbyrå. Vald till revisorssuppleant på årstämman i maj 2016 för tiden fram 

till slutet på årsstämman 2017. 

LEGAL STRUKTUR OCH ORGANISATION 
Sensori grundades och registrerades hos Patent- och registreringsverket den 17 januari 1997 och har sedan detta datum 

bedrivit verksamhet. Från och med den 27 oktober 2015 har verksamheten bedrivits under firma Sensori AB (publ). 

Sensori är ett aktiebolag och bedriver verksamheten under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen. 

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning 

inom området för bioteknik och life sciences, äga och förvalta aktier och annan egendom med anknytning därtill samt 

bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

Sensoris organisationsnummer är 556536-8684. Styrelsens säte är i Stockholm. Huvudkontorets adress är Nybrogatan 

39, 114 39 Stockholm.  
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RESULTATRÄKNING 
Det omvända förvärvet medför att resultatredovisningen ser annorlunda ut än tidigare. I moderbolagskolumnerna 

redovisas det legala moderbolaget Sensori med hela verksamhetsår både 2016 och 2015. Koncernbolagskolumnerna 

redovisas med Antinitus AB i enlighet med reglerna för redovisning av omvända förvärv. 2016 redovisas helt 

verksamhetsår och 2015 redovisas perioden 1 september – 31 december Alla ingående koncernbolag har nu kalenderår 

som redovisningsår.  

 

  Koncernen Moderbolaget 

KSEK Not     2016 Sept. 2015-      2016        2015 

         Dec  2015   

Rörelsens intäkter m m      

Nettoomsättning  1, 2 1 183 274 0 0 

Övriga intäkter  165 0 9 0 

  1 348 274 9 0 

      

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror  -496 -149 0 0 

Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -9 174 -4 255 -5 455 -6 258 

Personalkostnader 4, 5 -5 282 -510 -5 282 -515 

Avskrivningar av materiella  

och immateriella anläggningstillgångar 

9, 

10,11,12 -781 -232 -25 0 

Övriga rörelsekostnader  -4 0 0 0 

  -15 737 -5 146 -10 762 -6 773 

Rörelseresultat   -14 389 -4 872 -10 753 -6 773 

      

Finansiella intäkter och kostnader      

Resultat från andelar i koncernföretag 7 0 0 0 622 

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter 6 149 3 482 922 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 0 -114 -1 -190 

  149 -111                 481 1 354 

Resultat efter finansiella poster  -14 240 -4 983 -10 272 -5 419 

Avsättning till periodiseringsfond  0 0 0 390 

Koncernbidrag  0 0 121 0 

Resultat före skatt  -14 240 -4 983 -10 151 -5 029 

Skatt 19 0 86 0 358 

Årets resultat  -14 240 -4 897 -10 151 -4 671 
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 Koncernen Moderbolaget 

KSEK        2016 Sept. 2015-    2016     2015 

  Dec 2015   

Årets resultat -14 240 -4 897 -10 151 -4 671 

Årets övriga totalresultat     

Omräkningsdifferenser 0 0 0 -593 

Skatt på orealiserad valutakursförändring 0 0 0 -358 

Årets totalresultat -14 240 -4 897 -10 151 -5 622 
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BALANSRÄKNING 

  Koncernen Moderbolaget 

KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

      

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för forsknings-                             

utvecklingsarbeten               9 852 0 0 0 

Rättigheter och patent 10 9 552 9 331 0 0 

Goodwill 11 23 971 23 971 0 0 

Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer 12 102 0 101 0 

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernföretag 13 0 0 204 240 200 150 

Fordringar hos koncernföretag 14 0 0 0 0 

  34 477 33 302 204 341 200 150 

Summa anläggningstillgångar  34 477 33 302 204 341 200 150 

      

Omsättningstillgångar      

Varulager  1 183 276 0 0 

Kundfordringar  0 0 0 0 

Fordran dotterbolag  0 0 10 008 8 185 

Övriga fordringar 20 12 783 754 12 629 539 

Förutbetalda kostnader och upplupna      

intäkter                  15 562 863 1 076 210 

  14 528 1 893 23 713 8 934 

Kassa och bank  6 366 38 550  5 854 37 941 

Summa omsättningstillgångar  20 894 40 443 29 567 46 875 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  55 371 73 745 233 908 247 025 
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BALANSRÄKNING FORTS. 

  Koncernen Moderbolaget 

KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital 16     

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  51 225 51 225 51 225 51 225 

Övrigt tillskjutet eget kapital   0 0 0 0 

Fritt eget kapital      

Överkursfond (moderbolag)  0 0 179 666 179 666 

Reserver  18 688 18 670 0 0 

Balanserat resultat  -2 868 2 029 11 358 16 029 

Årets resultat  -14 240 -4 897 -10 151 -4 671 

Summa eget kapital  52 805 67 027 232 098 242 249 

Obeskattade reserver  0 0 0 0 

Långfristiga skulder      

Räntebärande skulder 17 0 0 0 0 

Summa långfristiga skulder  0 0 0 0 

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  1 166 3 754 745 2 316 

Skatteskuld  0 259 0 259 

Räntebärande skulder 17 0 203 0 0 

Skulder till koncernföretag  0 0 0 99 

Övriga kortfristiga skulder  547 553 547 535 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 853 1 949 518 1 567 

Summa kortfristiga skulder  2 566 6 718 1 810 4 776 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  55 371 73 745 233 908 247 025 

POSTER INOM LINJEN      

Ställda säkerheter      

Aktier i dotterbolag  0 0 0 0 

      

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN 
KSEK Aktie-

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Reserver Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

Totalt Summa 

eget 

kapital 

        

Ingående balans per 2015-09-01 114  15 053  -11 517  3 650 3 650 

Totalresultat           

Årets resultat     - 4 897 -4 897 -4 897 

Summa Totalresultat     -4 897 -4 897 -4 897 

        

Transaktioner med aktieägare        

Teckningsoptioner        

Emissionskostnader        

Nyemission                        

Apportemission/omvänt förvärv      51 111  3 617 13 546    

Summa Transaktioner med 

aktieägare 51 111  3 617 13 546     68 274 68 274 

        

Utgående balans per 2015-12-31 51 225  18 670 2 029 -4 897 67 027 67 027 

        

Ingående balans per 2016-01-01 51 225   18 670   -2 868 0 67 027 67 027 

        

Totalresultat        

Årets resultat     -14 240 -14 240 -14 240 

Summa Totalresultat     -14 240 -14 240 -14 240 

        

Omklassificering   18   18 18 

Transaktioner med aktieägare        

Teckningsoptioner (stock options)        

Teckningsoptioner        

Emissionskostnader        

Apportemission/omvänt förvärv         

Summa Transaktioner med 

aktieägare            

        

Utgående balans per 2016-12-31 51 225  18 688 -2 868 -14 240 52 805 52 805 
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MODERBOLAG 
KSEK Aktie-

kapital 

Ny-

emission 

Reservfond Överkurs-

fond 

Fond för 

verkligt 

värde 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående balans per  

2015-01-01 13 140 0 35 677 17 752 952 -19 648   47 873 

Totalresultat         

Årets resultat       -4 671 -4 671 

Övrigt totalresultat         

Fond för verkligt värde     -593   -593 

Skatt på orealiserad 

valutakursförändring     -358   -358 

Summa Totalresultat 0 0 0 0 -951 0 -4 671 -5 622 

         

Extra stämma 24 

september   -35 677   35 677  0 

 

Transaktioner med 

aktieägare         

Teckningsoptioner            

Emissionskostnader          

Apportemission 22         

oktober 38 085   161 915    200 000 

Summa Transaktioner 

med aktieägare 38 085   161 915    200 000 

Utgående balans per  

2015-12-31 51 225 0 0 179 666 0 16 029 -4 671 

  

242 249 

         

Ingående balans per  

2016-01-01 51 225 0 0 179 666 0 11 358  0 242 249 

Totalresultat         

Årets resultat       -10 151 -10 151 

Övrigt totalresultat         

Summa Totalresultat 0 0 0 0 0 0 -10 151 -10 151 

Utgående balans per  

2016-12-31 51 225 0 0 179 666 0 11 358 -10 151 232 098 
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KASSAFLÖDESANALYS 

  Koncernen Moderbolaget 

 KSEK  Not          2016          2015           2016       2015 

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat 1,2 -14 389 -4 872 -10 753 -6 773 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  798 232 25 0 

Erhållen ränta m m  149 3 28 861 

Erlagd ränta m m  0 -114 -1 -320 

Betald skatt  -283 0 -283 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital  -13 725 -4 751 -10 984 -6 232 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital      

Minskning(+)ökning(-) av varulager  -907 19 0 0 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  0 10 0 0 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   731 2 000 -42 -635 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -2 588 2 052 -1 571 2 155 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  -1 102 -4 502 -1 037 335 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -17 591 -5 172 -13 634 -4 377 

Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 9 -1 828 0 0 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 10 -127 0 -127 0 

Försäljning av dotterbolag  0 0 0  55 200  

Årets lämnade lån till koncernföretag  0 0 -1 801 -8 185 

Investering i dotterbolag  0 43 511 -4 090 -50 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 955 43 511 -6 018 46 965 

Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån  0 0 0 0 

Nyemission  0 0 0 0 

Amorterade lån  -203 0 0  -4 708  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -203 0 0 -4 708 

Förändring av likvida medel  -17 749 38 339 -19 652 37 880 

Likvida medel vid årets början  38 550 211 37 941 61 

Kursdifferens i likvida medel  0 0 0 0 

Omräkningsdifferens  0 0 0 0 

Likvida medel vid årets slut*  18 801 38 550 18 289 37 941 

*I likvida medel ingår skattekonto, 12 435KSEK      
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MODERBOLAGETS NYCKELTAL 

  2016-12-31 2015-12-31 

Nettoomsättning  0 0 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -10 753 -6 773 

Resultat efter finansiella poster  -10 272 -5 419 

Resultat  -10 151 -4 671 

Balansomslutning  233 908 247 025 

    

Rörelsemarginal, %  na na 

Vinstmarginal, %  na na 

Soliditet, %  99,3 98,0 

Kassalikviditet, %  1 633,5 1 044,3 

Resultat per aktie, kr  -0,99 -0,46 

Eget kapital per aktie, kr  22,65 23,65 

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr  21,50 22,44 

Antalet anställda vid periodens slut, st  4 3 

    

Antal aktier vid periodens slut, st  10 245 097 10 245 097 

Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut, st  550 000 550 000 

Antal aktier efter eventuell inlösen av teckningsoptioner, st  10 795 097 10 795 097 

 

 

Rörelsemarginal:   Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning 

Vinstmarginal:   Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning 

Soliditet:   Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Kassalikviditet:   Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 

Resultat per aktie:   Resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden 

Eget kapital per aktie:   Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden 
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NOTER

Allmänna upplysningar 
Sensori AB (publ) har sin verksamhet huvudsakligen i Europa med moderbolaget i Sverige. Moderbolaget är ett 

aktiebolag registrerat i och med säte i Sverige.  

 

Styrelsen har den 26 april 2017 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. 

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 

principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

Grund för rapporternas upprättande 
Sensoris koncernredovisning har upprättats i enlighet med de av EU antagna International Financial Reporting 

Standards (IFRS) samt tolkningarna av dessa, IFRIC. 

Koncernredovisningen har också upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Koncernen tillämpar de nya 

och ändrade standarder och tolkningar från ISAB och uttalanden från IFRIC som är antagna av EU och som är 

obligatoriska från och med den 1 januari 2015. 

Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats enligt ÅRL och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 

RFR 2 Redovisning för juridiska personer, vilket innebär att moderbolaget i sina finansiella rapporter skall tillämpa 

IFRS så långt som detta är möjligt inom ramen för ÅRL och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 

beskattning. RFR 2 anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. För närmare beskrivning av tillämpade 

undantag vid upprättande av moderbolagets redovisning hänvisas till separat avsnitt nedan. 

Under 2016 har inga väsentliga förändringar av IFRS införts som påverkar koncernen. 

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 
Nya eller ändrade redovisningsstandarder eller tolkningar av dessa som publicerats men ännu inte har trätt i kraft har 

inte tillämpats. Nya och ändrade redovisningsstandarder och tolkningar som gäller från 2016 eller senare bedöms inte 

ha någon väsentlig påverkan på Bolagets finansiella rapporter. 

 

Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder i kraft för räkenskapsår som börjar 

efter 1 januari 2016 eller senare. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella 

rapporter med undantag av de som följer nedan:   

 

IFRS 9 – Financial instruments  
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare och ersätter då IAS 39 Finansiella 

instrument: Redovisning och värdering. Koncernen har ännu ej utvärderat den nya standardens eventuella påverkan på 

koncernens finansiella rapporter, men den preliminära bedömningen är att den nya standarden kommer att ha en 

begränsad effekt på koncernen.   

 

IFRS 15 – Revenue from contracts with customers 

 Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds med 1 januari 2018 eller senare. Standarden ersätter samtliga 

tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter. Den preliminära bedömningen är att den nya 

standarden kommer att ha en begränsad effekt på koncernen.     

 

IFRS 16, Leases  
I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande 

tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, 

med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en 

rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. 

För leasegivarens del innebär den nya standarden inte några större skillnader. Definitionen av vad som är en lease har 

också ändrats. standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida 

tillämpning är tillåten om även IFRS 15 tillämpas. EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har ännu inte 

utvärderat effekterna av IFRS 16. 
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KONCERNREDOVISNING 

Dotterföretag 
Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som 

vanligen följer med ett aktieinnehav som överstiger 50% av aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där koncernen 

genom avtal ensam utövar ett bestämmande inflytande. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med 

den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 

den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett 

dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I 

köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om 

villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar 

och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje 

förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt 

värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen 

på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, 

redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i 

händelse av ett så kallat ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. 

Segmentrapportering 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste 

verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av 

resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen 

tillsammans med den verkställande direktören, vilka fattar strategiska beslut. 

Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och presentationsvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i 

den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen 

används svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta och koncernens presentationsvaluta.  

Valutaomräkning  
I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med transaktionsdagens kurs. Fordringar och skulder i 

utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder 

tillförs rörelseresultatet. Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet 

ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens 

redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt 

att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och 

tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  

Utgifter för reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. 

Inventarier (huvudsakligen kontorsinventarier) skrivs av på fem år. 

Immateriella tillgångar 

Patent och balanserade utvecklingskostnader 
Patent och balanserade utvecklingskostnader skrivs av med den bedömda nyttjandeperioden. Den har bedömts vara 16 

år.  

Licensrättigheter 
Licensrättigheter skrivs av med den bedömda nyttjandeperioden. Den har bedömts vara 14 år. 
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Nedskrivning av icke finansiella tillgångar 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 

nedskrivningsbehov. Bolagets bedömning är att de verkliga värdena motsvarar bokfört värde. 

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 

indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed 

tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärde definieras som det högsta av 

tillgångens verkliga värde minskat med eventuella försäljningsomkostnader och dess nyttjandevärde. Om en tillgång 

tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning om återföring av nedskrivet belopp bör göras. 

 

Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna för aktivering och beräknas uppgå till väsentliga belopp för 

utvecklingssatsningen som helhet. I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter som normala rörelsekostnader. De 

viktigaste kriterierna för aktivering är att utvecklingsarbetets slutprodukt har en påvisbar framtida intjäning eller 

kostnadsbesparing och kassaflöde och att det finns tekniska och finansiella förutsättningar för att fullfölja 

utvecklingsarbetet när det startas. Normalt innebär det att aktivering påbörjas när slutprodukten har godkänts för 

försäljning på marknaden. 

Finansiella tillgångar 

Klassificering 
Sensori klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas.  

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda, eller fastställbara, betalningar och som 

inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 

12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens korta kundfordringar 

och lånefordringar består av kundfordringar, övriga fordringar samt likvida medel. 

Redovisning och värdering 
Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla 

finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från 

balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har 

överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Lånefordringar och kundfordringar 

redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Sensori bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 

finansiell tillgång. En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis 

för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första 

gången och att denna händelse har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena. Exempel på objektiva bevis 

för att nedskrivningsbehov föreligger är betydande finansiella svårigheter hos motparten, avtalsbrott såsom uteblivna 

eller försenade betalningar eller att det är sannolikt att motparten kommer gå i konkurs eller annan form av finansiell 

rekonstruktion. 

Kundfordringar 
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda produkter i den löpande verksamheten. Om betalning 

förväntas inom ett år eller tidigare klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som 

anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 

av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre 

månader från anskaffningstidpunkten. 

Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 

eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.  
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Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde. 

Upplåning 
Upplåning (upplåning från kreditinstitut och övrig långfristig upplåning) redovisas inledningsvis till verkligt värde, 

netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad 

mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 

fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 

skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.  

Lånekostnader (räntekostnader och transaktionskostnader) redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de 

hänför sig. I de fall räntekostnader hänför sig till tillgångar aktiveras räntorna i tillgången. 

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då 

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas mot eget kapital.  

Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år med tillämpning av de skattesatser som gäller 

vid balansdagen; hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.  

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas enbart om det 

är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas under överskådlig tid. 

Inkomstskatt beräknas enligt balansräkningsmetoden, vilken innebär att uppskjuten skatt (fordran eller skuld) beräknas 

för på balansdagen identifierade temporära skillnader mellan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och 

deras redovisade värden.  

Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer 

att utnyttjas. 

Ersättningar till anställda 

Pensionsförpliktelser 
Koncernföretagen har enbart så kallade avgiftsbestämda pensionsplaner, innebärande att koncernen betalar fasta 

avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 

ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda 

som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som 

personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som 

kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo. 

Intäktsredovisning 
Intäkterna redovisas allteftersom de genereras under året enligt gällande avtal. 

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda eller utlicensierade 

rättigheter samt erhållna arvoden och provisioner i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive 

mervärdesskatt, rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Koncernen redovisar en intäkt när dess 

belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla Sensori 

och vissa särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter.  

Royaltyintäkter 
Intäkter från royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. 

Leasing 
Koncernen innehar endast operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som 

operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över 

leasingperioden. Koncernens samtliga leasingkontrakt har bedömts utgöra operationella leasingkontrakt. 

Koncernens leasingkostnader uppgick under 2016 till 26 KSEK (4 KSEK). 
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Framtida minimileasingkostnader: 

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31 

Inom ett år 26 22 

Senare än ett men inom fem år 26 44 

Senare än fem år - - 

 52 66 

Moderbolaget – undantag från ovan angivna redovisningsprinciper 
Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan. 

Aktier i dotterbolag 
Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde justerat för nedskrivningar och aktieägartillskott. Erhållna 

utdelningar redovisas som intäkter i den utsträckning de härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. När det 

finns en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är 

detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Eventuella nedskrivningar redovisas i posten Resultat från 

andelar i koncernbolag. 

 

Inköp och försäljning inom koncernen 

 2016 2015 

Andel av moderbolagets försäljning som avser koncernföretag 0% 0% 

Andel av moderbolagets inköp som avser koncernföretag 0% 0% 

 

Finansiell riskhantering 
Koncernen utsetts för ett antal finansiella risker, marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. 

Marknadsrisk 

Valutarisk 

Med valutarisk avses risken att Bolagets kommersiella flöden (transaktionsrisk) samt monetära tillgångar och skulder 

(omräkningsrisk) påverkas vid valutakursförändringar.  

Ränterisk 

Ränterisken på lån till rörlig ränta är att ränteläget förändras under lånets löptid. Ränterisk föreligger även på skulder 

med fast ränta om ränteläget förändrats då lånen förfaller och dessa eventuellt skall förlängas med nya villkor. 

Koncernen har i dagsläget inga lån. 

Finansiella tillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar finns enbart i moderbolaget och utgörs av andelar i och fordringar på koncernföretag. 

Bolagets bedömning är att inga nedskrivningsbehov föreligger i moderbolaget avseende finansiella tillgångar.  

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken att Bolaget inte kan finansiera lånebetalningar och andra likviditetsflöden i den takt de förfaller 

antingen med egna medel eller ny finansiering. Per årsskiftet uppgick långfristiga låneskulder till 0 KSEK.  

Nedanstående tabell visar koncernens och moderbolagets finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på 

balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga 

odiskonterade kassaflödena, inklusive framtida räntebetalningar. 
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Koncernen (KSEK) Mindre 

 än 1 år 

Mellan 1  

och 2 år  

Mellan 2  

och 5 år  

Mer än 

5 år  

Per 31 december 2016     

Upplåning 0 0 0 0 

Leverantörsskulder 1 166 0 0 0 

Totalt 1 166 0 0 0 

Per 31 december 2015     

Upplåning 215 0 0 0 

Leverantörsskulder 3 754 0 0 0 

Totalt 3 969 0 0 0 

 

Moderbolaget (KSEK) Mindre 

 än 1 år 

Mellan 1  

och 2 år 

Mellan 2  

och 5 år 

Mer än 

5 år 

Per 31 december 2016     

Upplåning 0 0 0 0 

Leverantörsskulder                  745      0 0 0 

Totalt 745 0 0 0 

Per 31 december 2015     

Upplåning 0 0 0 0 

Leverantörsskulder 2 316 0 0 0 

Totalt 2 316 0 0 0 

Kortsiktiga placeringar 

Bolaget placerar likvida medel på bank till bästa möjliga ränta. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Immateriella anläggningstillgångar 
Bolagets licensrättigheter, patent, balanserade utvecklingskostnader och goodwill utgör immateriella 

anläggningstillgångar och deras verkliga värde bedöms väl överstiga bokfört värde. Se även not 9, 10 och 11. 

Av Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgjorde per årsskiftet 852 KSEK balanserade utvecklingskostnader för 

forsknings-utvecklingsändamål, 4 999 KSEK licensrätter, 4 553 KSEK patent samt 23 971 goodwill. Patent och 

utvecklingskostnader samt licensrätterna skrivs av över en tidsperiod på 16 respektive 14 år. 

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 1 - Nettoomsättning 

 Koncernen Moderbolaget 

Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område 

2016         

Aug 2015-

Dec 2015 

2016                   2015 

EU  749 165 0 0 

Utanför EU 434 109 0 0 

Not 2 - Segmentsrapportering i sammandrag koncernen  
Bolagets resultat genereras vid försäljning av ett hjälpmedel för att minska besvären vid tinnitus. Antinitus® är ett 

halvmåneformat plåster som fästs bakom örat. Produkten har en medicinteknisk registrering, klass 1. Det primära 

segmentet är den produkt som Sensori säljer för närvarande med uppföljning på geografisk marknad.  
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EU-länder 

Moderbolag 

och övrigt Elimineringar 

Total 

koncern 

Intäkter 744 604 0 1 348 

Rörelsens kostnader -2 505 -12 451 0 -14 956 

Avskrivningar -  430 -351  -781 

Rörelseresultat -2 191 -12 198  -14 389 

Finansnetto  149  149 

Resultat efter finansiella poster    -14 240 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0  1 828 

 

 2016 Sept 2015-Dec 2015 

 EU Övriga Totalt EU Övriga Totalt 

Segmentens totala intäkter 744 604 1 348 165 109 274 

Försäljning mellan segmenten 0 0 0 0 0 0 

Intäkter från externa kunder 744 604 1 348 165 109 274 

Rörelseresultat -2 191 -12 198 -14 389 -396 -4 476 -4 872 

Inkomstskatt       

Summa tillgångar     34 375     33 302 

I summa tillgångar ingår       

Balanserade utgifter för forsknings-

utvecklingsarbeten   852   0 

Licensrättigheter     4 999    5 428 

Patent           4 553          3 902 

Goodwill 0 23 971 23 971 0 23 971 23 971 

 

Rörelseresultat stäms av mot resultat före skatt enligt följande: 

                                                                                                                         2016 Sept 2015 –  Dec2015 

Rörelseresultat för segment för vilka information ska lämnas                -14 389                          -4 872 

Finansiella poster - netto       149                             -111 

Övrigt          0 0 

Resultat före skatt                -14 240 -4 983 

 

Tillgångar hos segment för vilka information ska lämnas stäms av mot summa tillgångar enligt följande: 

 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar hos segment för vilka information ska lämnas 34 375 33 302 

Ofördelat:   

Materiella anläggningstillgångar 102 0 

Varulager 1 183 276 

Kundfordringar 0 0 

Likvida medel 6 366 38 550 

Övriga tillgångar               13 345 1 617 

Summa tillgångar 55 371 73 745 
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Skulder hos segment för vilka information ska lämnas stäms av mot summa skulder enligt följande: 

 2016-12-31 2015-12-31 

Skulder hos segment för vilka information ska lämnas 0 0 

Ofördelat:   

Långfristig upplåning 0 0 

Leverantörsskulder 1 166 3 754 

Kortfristig upplåning 0 203 

Övriga skulder 1 400 2 761 

Summa skulder 2 566 6 718 

 

Externa kostnader 
Första halvåret 2016 hade koncernen extra kostnader i samband med utveckling av ny hemsida och flytt. Andra 

halvårets personalkostnader har belastats med avgående vd:s ersättning. Under 2015 har det genomförts två stora 

affärer. Dels såldes Paradox Entertainments amerikanska dotterbolag första halvåret dels genomfördes ett förvärv av 

Akloma Tinnitus AB(numera Antinitus AB) under hösten. Cirka 60 procent av moderbolagets ”övriga externa 

kostnader” under 2015 hänförs till dessa affärer. Under perioden september-december 2015 har Akloma Tinnitus AB 

haft minst 600 KSEK i merkostnader i samband med förvärvet för bland annat omregistrering av certifikat. 

Not 3 - Arvode och kostnadsersättning 

 Koncernen Moderbolaget 

 2016 

2015-09-01-

2015-12-31 2016 2015 

Finnhammars     

Revisionsuppdrag                  230 237 200 207 

Skatterådgivning 0 0 0 0 

Andra uppdrag 40 268 40 268 

     

PWC     

Revisionsuppdrag 0 0 0 0 

Andra uppdrag 7 33 0 0 

 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på Bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt 

annat är andra uppdrag. 

Not 4 - Transaktioner med närstående 
Sensori AB (publ) eller dess dotterbolag har ej lämnat lån, ställt garantier, lämnat säkerheter eller ingått 

borgensförbindelser till förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor eller annan till Bolaget 

närstående person.  

Juridiska och fysiska personer som Bolaget har bestämmande eller betydande inflytande över är dotterbolagen som 

ingår i koncernen. För transaktioner med dotterbolag, se not 6 och 12. Juridiska och fysiska personer med bestämmande 

eller betydande inflytande över Bolaget, och som således är närstående i årsredovisningslagens mening, är styrelsens 

medlemmar och ledande befattningshavare eller av dem kontrollerade företag. 

Styrelseledamoten Jim Blomqvists Juristbyrå har genomfört ett mindre uppdrag inom ramen för Sensoris löpande 

verksamhet. 
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Not 5 - Personal 

 Koncernen Moderbolaget 

Medelantal anställda 2016 Sept 2015 – Dec 2015 2016 2015 

     

Medelantal anställda har varit, 4 0,5 4 0,5 

varav kvinnor 1,5 0,5 1,5 0,5 

 

 

Löner, ersättningar m m moderbolaget hela år, koncernen 2016 respektive Sept 2015–Dec2015  

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har belastat Bolaget med följande belopp: 

 2016 2016 2015 2015 

 
Löner och andra 

ersättningar 

Sociala 

kostnader(varav 

pensionskostnader) 

Löner och 

andra 

ersättningar 

Sociala 

kostnader(va-

rav pensions- 

kostnader) 

Moderbolaget 3 432 1 766(688) 919 143(0) 

Dotterföretag 0 0 0 0 

Koncernen totalt                               3 432                                      1 766(688) 678 143(0) 

     

     

 2016 2016 2015 2015 

 Styrelse och vd Övriga anställda 

Styrelse och 

vd 

Övriga 

anställda 

Moderbolaget 1 922 1 510 527 392 

Koncernen 0 0 0 0 

Koncernen totalt 1 922 1 510 527 392 

 

 

 

Ersättningar till ledande befattningshavare i moderbolaget 

2016         

Styrelsen: Styrelsearvode      

Lars Gunneflo, ordf fr årsstämman 146      

Charles Randquist 75    

Robert Tranquilli, fr årsstämman 44    

Tommy Rönngren 75    

Jim Blomqvist 75    

Ingrid Atteryd Heiman, f d ordf   63    

Mikael Wirén, f d ledamot 6    

Monica Hedberg, f d ledamot 31    

Totalt styrelsen 515    

Vd: lön     

Ninna Engberg, vd t o m 29/4 1 297      
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Tommy Rönngren, vd fr o m 29/4 605      

Övriga ledande befattningshavare* 1 581      

Totalt                               3 483                               

*Magnus Brasén 600 fr 1 maj, 

Tommy Rönngren 343 samt Torsten 

Engevik bolag 636      

     

2015 Styrelsearvode    

Styrelsen:     

Ingrid Atteryd Heiman, ordf 25    

Charles Randquist 13    

Monica Hedberg 13    

Tommy Rönngren 13    

Jim Blomqvist 148    

Mikael Wirén 54    

Michael Hjort 21    

Christoffer Saidac 21    

Vd:     

Ninna Engberg 219    

Övriga ledande befattningshavare* 310    

Totalt                                 837                               

*Tommy Rönngren 107 samt 

Torsten Engevik bolag 203      

Uppsägningstid för vd är tre månader oavsett vilken part som vidtar uppsägningen. Avgångsvederlag vid uppsägning 

från bolagets sida är sex månader.  

 

Not 6 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

 Koncernen Moderbolaget 

 

2016 

2015-09-01-

2015-12-31 2016 2015 

Valutakursvinster 0 0 0 151 

Valutakursförluster -2 0 -2 0 

Ränteintäkter 30 3 29 63 

Ränteintäkter dotterbolag 0 0 455 708 

Realisationsresultat 121 0 0 0 

 149 3 482 922 

NOT 7 - Resultat från andelar i koncernföretag 

 Koncernen Moderbolaget 

Nedskrivning av fordringar på dotterbolag 0 0 0 -41 806 

Försäljning dotterbolag 0 0 0 42 427 

 0 0 0 621 
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Not 8 - Räntekostnader och liknande resultatposter 

 Koncernen Moderbolaget 

 

2016 

2015-09-01-

2015-12-31 2016 2015 

Valutakursförluster 0 0 0 2 

Räntekostnader 0 -114 -1 -192 

Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 

 0 -114 -1  -190  

Not 9 – Balanserade utvecklingskostnader 

 Koncernen Moderbolaget 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0 

Inköp 882 0 0 0 

Utrangeringar 0 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 882 0 0 0 

Ingående avskrivningar 0 0 0 0 

Utrangeringar 0 0   

Årets avskrivningar -30 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -30 0 0 0 

Utgående redovisat värde 852 0 0 0 

 

Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utvecklingskostnader  

Bolaget genomför varje år en prövning för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov i samband med bokslutsarbetet 

och ej funnit något behov. 

 

 Not 10 – Rättigheter och patent 

 Koncernen Moderbolaget 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 10 257 10 257 0 0 

Inköp 947 0 0 0 

Utrangeringar 0 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 204 10 257 0 0 

Ingående avskrivningar -926 -695 0 0 

Utrangeringar 0 0   

Årets avskrivningar -726 -232 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 652 -926 0 0 

Utgående redovisat värde 9 552 9 330 0 0 

Det utgående redovisade värdet fördelas på 4 999 KSEK licensrätter och 4 553 KSEK patent.  

Prövning av nedskrivningsbehov för rättighetsportföljen  

Bolaget genomför varje år en prövning för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov i samband med bokslutsarbetet 

och ej funnit något behov. 
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Not 11 – Goodwill 

 Koncernen Moderbolaget 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 23 971 23 971 0 0 

Inköp 0 0 0 0 

Utrangeringar 0 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 971 23 971 0 0 

Ingående avskrivningar 0 0 0 0 

Utrangeringar 0 0   

Årets avskrivningar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 

Utgående redovisat värde 23 971 23 971 0 0 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill  

Bolaget genomför varje år en prövning för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov i samband med bokslutsarbetet 

och ej funnit något behov. 

Not 12 - Inventarier, verktyg och installationer 

 Koncernen Moderbolaget 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 44 44 0 0 

Inköp 127 0 127 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 171 44 127 0 

Ingående avskrivningar -44 -44 0 0 

Årets avskrivningar -25 0 -25 0 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -69 -44 -25 0 

Utgående redovisat värde 102 0 102 0 

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 

Not 13 - Andelar i koncernföretag 
För bolagen anges antal andelar samt bokfört värde.  

  2016-12-31 2015-12-31 

Koncernföretag, säte Andelar / kapital/röst i % Moderbolag  Moderbolag 

Svenska Tinnitus AB, Stockholm 559026-7844 17 342 746/ 100%/100%             204 140  200 050 

Valpurgius 2 AB, Stockholm          556616-7713 1 000 / 100%/100%                   100 100 

      

Dotterdotterbolag:    

Antinitus AB, Stockholm  556761-5355 11 435 334/ 100%/100%   

  204 240 200 150 
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Not 14 - Fordringar hos koncernföretag 

 Moderbolaget 

 2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 0 42 062 

Tillkommande anskaffningsvärde 0 336 

Omklassificering 0 0 

Nedskrivning 0 -41 805 

Valutaomräkning 0 -593 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 

Utgående redovisat värde 0 0 

Not 15 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Koncernen Moderbolaget 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Förutbetalda försäkringspremier 18 25 18 22 

Förbetald hyra  180 0 180 55 

Övriga förutbetalda kostnader  364 838 363 0 

Upplupen ränta 0 0 515 133 

 562 863 1 076 210 

Not 16 - Eget kapital 

Aktier 

Det utestående antalet aktier i Sensori AB uppgick per den 31 december 2016 till 10 245 097 stamaktier. Se även 

Aktier. Aktierna har ett kvotvärde på 5,00 kr per aktie och det registrerade aktiekapitalet per årsskiftet uppgick till 

51 225 485,80 kr. Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och har samma röstvärde.  

Teckningsoptioner 

De tidigare optionsprogrammen som fanns i de olika ingående företagen i koncernen innan det omvända förvärvet 

skedde den 22 oktober 2015 är inte längre aktuella och avslutades innan den 22 oktober. 

 

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 som den extra bolagsstämman den 22 oktober 2015 beslutade om. De personer som 

ska erbjudas att delta ska vara medlemmar i bolagets styrelse, ledning och särskilda nyckelpersoner. 

Förteckning utestående teckningsoptioner: 

Ninna Engberg 100 000 

Lars Gunneflo  75 000 

Jim Blomqvist  75 000 

Robert Tranquilli  75 000 

Charles Randquist  75 000 

Magnus Brasen  25 000 

Torsten Engevik  10 000 

Valpurgius 2 AB 115 000 
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Not 17 - Räntebärande skulder 

 Koncernen Moderbolaget 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Räntebärande skulder 0 203 0 0 

 0 203 0 0 

Not 18 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Koncernen Moderbolaget 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Upplupna utgiftsräntor 0 60 0 0 

Styrelsearvode inkl sociala avgifter 123 1 068 123 1 068 

Övriga upplupna kostnader 730 821 395 499 

 853 1 949 518 1 567 
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Not 19 - 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.  

Koncernen 

2016 

2015-09-01 – 

2015-12-31 

Aktuell skatt för året 0 86 

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0 0 

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader 0 0 

Uppskjuten skatt avseende skattemässiga underskott 0 0 

 0 86 

Moderbolaget 2016 2015 

Uppskjuten skatt avseende skattemässiga underskott 0 0 

Aktuell skatt 0 358 

 0 358 

Koncernen 

2016 

2015-09-01 – 

2015-12-31 

Resultat före skatt -14 240 -4 983 

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats 3 133 1 096 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 6 0 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -18 1 

Under året tillkommande underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisas som 

tillgång -3 121 -1 097 

Effekt av temporära skillnader                           0                        86                                        

Skattekostnad/-intäkt 0 86 

   

Moderbolaget 2016 2015 

Resultat före skatt -10 151 -5 029 

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats (22,0%) 2 233 1 106 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -18 -9 200 

Skatteffekt av ej skattepliktiga intäkter 6 9 334 

Under året tillkommande underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisas som 

tillgång  -2 221 -1 110 

Övrig justering aktuell skatt tidigare år 0 228 

Skattekostnad 0 358 

Vägd genomsnittlig skattesats inom koncernen är: 0% -2% 
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Not 20 - Övriga fordringar 

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31 

Övriga fordringar 12 783 754 

 12 783 754 

Övriga fordringar består främst av tillgodohavande på skattekonto om 

12 435 KSEK.   

Not 21 – Händelser efter balansdagen 
Viktiga händelser efter balansdagen har beskrivits i förvaltningsberättelsen på sidan 12. 

 

 

 

 

Ledningens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

moderbolaget och koncernen står inför. 

 

Koncernens resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 8 juni 2017 för fastställelse. 

 

Stockholm den 26 april 2017 

 

 

 

 

 

Lars Gunneflo         Jim Blomqvist          Charles Randquist         

Styrelseordförande               Styrelseledamot        Styrelseledamot            

   

 

 

 

 

Robert Tranquilli     Tommy Rönngren   

Styrelseledamot Styrelseledamot och t f verkställande direktör    

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits den 26 april 2017 

 

 

 

 

Bengt Beergrehn 

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Sensori AB (publ)  
Org.nr. 556536-8684 
 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN  

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-

redovisningen för Sensori AB (publ) för år 2016-01-01—2016-12-

31.Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
11-43 i detta årsredovisningsdokument. 

 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 

december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 

Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav. 

 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 
 

Annan information än årsredovisningen och 

koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 

årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 

2-10. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för denna andra information. 

 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget 

uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som 

identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 

kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
 

Om jag baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget 

att rapportera i det avseendet. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 

koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på fel. 

 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 

till att göra något av detta. 
 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 

innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka 

en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 

kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 

drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 

om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 

tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
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verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 

koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 

om sådana  

 upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen och 

koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

 inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 

avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 

avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam 
ansvarig för mina uttalanden. 

 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning för Sensori AB (publ) för år 2016-01-01— 
2016-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust. 

 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. 
 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överenstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 

på ett betryggande sätt. 
 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 

med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 

en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela  

revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 

jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag 

går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 

jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 

 

 
Stockholm 2017-04-26 

 

 
 

 

Bengt Beergrehn 

Auktoriserad revisor 
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Finansiell kalender, adresser och kontakter 

 

Kommande rapporttillfälle
24 augusti 2017   Delårsrapport, januari-juni 2016 

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida vid publiceringstillfället. 

 

Årsstämma
Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 8 juni 2017. 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. 

 

Företagsinformation
Sensori AB 

Nybrogatan 39 

114 39 Stockholm 

Tel: +46 8 611 00 66 

www.sensori.se 

 

Mentor
G & W Fondkommission är utsedd till mentor för listningen vid NGM Nordic MTF, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm. 

 

Revisor
Bengt Beergrehn med suppleant Kerstin Hedberg c/o Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 7478, 103 92 Stockholm. 

 

Frågor om denna rapport kan ställas till:
Tommy Rönngren, tf. vd, på telefon +46 70 547 22 00 eller E-post: tommy@sensori.se 

Torsten Engevik, CFO/IR, på telefon +46 73 820 25 40 på E-post: torsten@sensori.se 
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