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Sammanfattning av halvårsrapport 
  
Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.  
 Resultat efter finansiella poster var -1 015 (-2 228) TSEK. 
 Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,03 kr (-0,07) SEK. 

 
 
Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK. 
 Resultat efter finansiella poster var -2 492 (-4 420) TSEK. 
 Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,07 kr (-0,15) SEK. 
 Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2019 till 41 % (54 %). 

 
 
* Periodens resultat dividerat med 35 836 194 aktier per 2019-06-30. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

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

 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 
 

 2019-04-10 Sensodetect tar ett stort steg i sin pågående marknadslansering av BERA, när man tillsammans 
med den Sydkoreanska distributören lanserar produkten i Sydkorea under 2019. Lanseringen är en 
nyckelfaktor för expansionen i Asien. 
 

 2019-06-05 Sensodetect AB utser Mangold till likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra 
likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 5 juni 
2019. Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i 
SensoDetects aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i 
orderboken. En likviditetsgaranti ämnar att skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i följd ger en 
mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien. 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 2019-07-16 Sensodetect kallar till extra bolagsstämma den 15 augusti för att besluta om nyemission för att 
säkra kapital tillbolaget samt optionsavtal för ledande befattningshavare och styrelse.  
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VD Martin Lindes kommenterar 
 

Vi har avslutat ett händelserikt kvartal och jag tar nu varit på plats under några månader vill jag ta tillfället i akt och 
reflektera över bolaget både historik och framtid. 
 
Inledningsvis vill jag berätta att jag när jag först fick frågan om att ta överansvaret för Sensodetect blev jag hedrad. Jag 
har för några år sedan jobbat nära bolaget och vet vilket stort hjälpmedel vår metod verkligen är. Den påverkan som vi 
kan få för så många människor är riktigt bra och stor. Det är också en bra grund som är lagd av förra VDn Johan Olsson 
som under de 2 åren som han var på plats såg till att färdigställa hård och mjukvara. 
 
Givetvis har historien i Sensodetect påvisat det välkända faktumet att utveckla en ny teknik tar lång tid och att sedan 
etablera den tar ytterligare längre tid. Mitt uppdrag är tydligt: Tekniken är färdig nu skall vi genomföra en global 
lansering. 
 
SensoDetect lämnar nu forskningsfasen och går med full fart in i kommersialiseringsfasen. Uppgiften har varit tuff och 
har krävt förändringar både organisatoriskt och tekniskt. Vi har nått långt på den plan som sattes 2017 och har starkt 
stöd från våra aktieägare och investerare vilket medfört att vi kunnat säkra finansiering till låga kostnader. Det har 
vidare gjort att vi kunnat genomföra strategin på ett effektivt sätt samtidigt som vi kunnat reducera vissa kostnader och 
expandera där det behövts för att effektivt genomföra den lagda planen. 
Vid 2016 års bokslut sattes målsättningen att SensoDetect ska vara lika självklart för neurologi/psykiatri som röntgen 
är för ortopedi, något vi fortfarande står fast vid. Behovet är stort och enligt WHO drabbas cirka 20 procent av 
befolkningen av mental ohälsa och vi vet att insjuknandegraden för våra prioriterade områden ligger på cirka 3 miljoner 
personer per år i vår designerade marknad.  
Marknaderna som vi valt att fokusera extra på är, som tidigare, Storbritannien, Sydkorea och Bolivia. Med dessa som 
utgångspunkt bygger vi en närvaro på viktiga marknader/regioner och skapar förutsättningar för spridning och trygghet.  
Under året har vi vidareutvecklat och förfinat BERA 3.0 till version 3.1 som nu är helt mobil. Vi är i dagsläget 
övertygade att vår produkt kommer att bidra med objektiva tester till HCP (Health Care Professionals) på alla marknader 
och på flera nivåer. Inte nog med att flera olika nivåer av HCP kommer att kunna dra nytta av tekniken utan jag ser 
dessutom möjligheter för användning i flera steg för varje utvärdering, behandling och uppföljning. Fokus ligger fortsatt 
på ADHD, Schizofreni och Autism men kan kompletteras av flera kommande tester. Som det har kommunicerats 
tidigare ser vi bland annat möjligheter och utvärderar OCD, Depression, Alzheimers och flertalet andra vilket på sikt 
kan ge en avsevärt mycket större marknad. Det är dock vår plan att fortsatt fokusera på ADHA fram tills vi har nått ut 
med BERA på marknaden så att vi får en stabil grund att stå på. Därefter finns det många framtida möjligheter att bygga 
vidare på med ytterligare tester mot samma målgrupp men också att bredda det till helt andra marknader.  
Den lagda strategin ligger kvar och vi arbetar fokuserat framåt mot det kommersiella genombrottet. Vi tror att skapa ett 
nätverk av distributörer och genomföra studier i respektive region är nyckeln till framgång. 
Min bedömning är att vi är i fas och jag ser fram emot utvecklingen under 2019 och den verkliga förvandlingen från 
forskningsbolag till marknadsbolag.  
.  
 
Lund 19 augusti 2019 
 
Martin Linde 
Verkställande direktör 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 
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Allmänt om SensoDetects verksamhet 
 

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium 
i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från 
hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva tester som beslutsstöd (Analysis), 
undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument 
(Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. 
 
Affärsmodell 
SensoDetects affärsmodell har varit att dels generera intäkter från tester men också att genomföra tester och utvärdera 
resultat på uppdrag av användarna. Försäljning skall ske direkt mot kund i Norden och i första hand via distributörer 
och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen.  
Som aviserats tidigare kommer affärsmodellen att göras om i grunden. Anledningen till att den affärsmodell som 
använts hittills inte har nått avsedd framgång är dess otydlighet. Den nya affärsmodellen, som har förankrats hos 
nyckelanvändare är en del i det förändringsarbete som genomförs under ledning av VD Martin Linde, med stöd av 
styrelse, personal och styrelseordförande. 
 
Målsättningar 
Den huvudsakliga målsättningen är att verkställa planer som tagits fram baserat på omfattande analyser och 
genomlysning av bolaget. Delar som organisation, kostnader, produkt, avsedd användning, instruktioner för 
användning, affärsmodell, marknadsföringsmaterial, försäljningsargument, forskning etc. har analyserats. Det har 
konstaterats att förändringar måste ske på alla plan och genomförandet är och kommer att vara omvälvande men är 
nödvändigt. Målsättningen är att detta leder till en omstart och framgång baserat på den bas som finns i bolaget där man 
vet att hjärnstammens olika svar tydligt kan markera olika avvikelse som för vården kan spela avgörande skillnader för 
hantering och behandling av patienter.   
 
Kommentarer till den finansiella utvecklingen  
Under första kvartalet genomfördes en riktad emission som tillförde bolaget ca 5,26 Mkr. Bolaget har således inte akut 
behov av kapital. Bolaget räknar med att försäljning skall komma igång och behöver ytterligare förstärka kassan för att 
satsa på försäljning och marknadsföring.  
 
Aktien 
SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight (fd Aktietorget) i nov 2009. Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, 
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF), vilket 
inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i SensoDetect 35 836 194 stycken. 
 
Principer för kvartalsredogörelsens upprättande 
SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) 
vid upprättandet av finansiella rapporter. 
 
Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport 3, 2019 2019-11-11 
Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-17 
 
Avlämnande av halvårsrapport 
Lund, den 19 augusti 2019 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 
Styrelsen och verkställande direktör 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet. 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019. 
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Resultaträkning i sammandrag  
 

Belopp i SEK 2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 
 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 
 (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) (12 mån) 
      
Nettoomsättning 0 0 0 11 108 11 108 
Aktiverat arbete för egen räkning 802 822 0 1 842 822 0 0 
Övriga rörelseintäkter 64 169 102 102 130 842 173 782 315 455 
 866 991 102 102 1 973 664 184 890 326 563 
      
Rörelsens kostnader      
Forsknings- och utvecklingskostnader -19 101 -30 763 -541 463 -47 181 -186 962 
Övriga externa kostnader -1 407 923 -1 847 468 -3 139 981 -3 700 210 -7 511 674 
Personalkostnader -180 545 -133 653 -323 359 -251 723 -812 160 
Avskrivningar av immateriella och      
materiella anläggningstillgångar -239 808 -241 558 -479 616 -483 116 -979 584 
Rörelseresultat -980 386 -2 151 340 -2 510 755 -4 297 340 -9 163 817 
      
Resultat från finansiella poster -35 181 -77 097 18 100 -122 860 -267 528 
Resultat efter finansiella poster -1 015 567 -2 228 437 -2 492 655 -4 420 200 -9 431 345 
      
Periodens resultat -1 015 567 -2 228 437 -2 492 655 -4 420 200 -9 431 345 
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Balansräkning i sammandrag 
 
Belopp i SEK  2019-06-30 2018-12-31 
    
TILLGÅNGAR    
    
Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent  5 890 870 4 418 385 
    
Finansiella anläggningstillgångar  10 000 10 000 
    
Kortfristiga fordringar  744 274 721 662 
    
Kassa och bank  691 233 1 898 711 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  7 336 377 7 048 758 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital 3 526 020 1 322 695 
   
Långfristiga skulder 1 000 000 1 700 000 
   
Kortfristiga skulder 2 828 357 4 026 063 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 336 377 7 048 758 
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Kassaflödesanalys  
 

Belopp i SEK   2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01- 
   2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 
   (6 mån) ( 6 mån) (12 mån) 
      
Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster   -2 492 655 -4 420 200 -9 431 345 
Justeringar för poster som inte ingår i       
kassaflödet, m m   479 616 483 116 979 584 
Betald skatt   0 0 0 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten före       
förändringar av rörelsekapital   -2 013 039 -3 937 084 -8 451 761 
          
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -22 612 -53 951 -61 065 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder   -1 197 706 -1 345 302 379 514 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3 233 357 -5 336 337 -8 133 312 
          
Investeringsverksamheten      
Investering i immateriella anläggningstillgångar   -1 952 101 -279 908 -720 044 
Investering i finansiella anläggningstillgångar   0 -10 000 -10 000 
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 952 101 -289 908 -730 044 
          
Finansieringsverksamheten         
Nyemission efter avdrag för      
emissionskostnader*   4 677 980 7 671 861 7 666 410 
Upptagna lån   0 1 000 000 0 
Amortering av lån   -700 000 -100 000 -600 000 
      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 977 980 8 571 861 7 066 410 
       
      
Periodens kassaflöde   -1 207 478 2 945 616 -1 796 946 
Likvida medel vid periodens början   1 898 711 3 695 657 3 695 657 
      
Likvida medel vid periodens slut   691 233 6 641 273 1 898 711 

 
 
* Nyemission 2018-06-30 8 000 000   
  Emissionskostnader -328 139   
    7 671 861   
    
 Nyemission 2018-12-31 8 000 000  
 Emissionskostnader -333 590  
   7 666 410  
        
  Nyemission 2019 5 263 913   
  Emissionskostnader -585 933   
    4 677 980   
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