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Sammanfattning av delårsrapporten 

 
Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) 

✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -1 280 (-1 477) TSEK. 

✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,05) SEK. 

✓ Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2020 till 75 % (55 %). 

 

 
* Periodens resultat dividerat med 59 726 990 aktier per 2020-03-31. Samma period föregående år fanns 30 977 753 aktier 
registrerade. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

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

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 

 

➢ SensoDetect lanserar i Bolivia tillsammans med distributören. Under året har en valideringsstudie av BERA 

3.1 pågått med en distributör i Bolivia. Nu utökas samarbetet med den sydamerikanska distributören Icys 

Medical och vi går in i lanseringsfas. 

 

➢ SensoDetect AB har försäljning i England. Ett stort steg framåt för Sensodetect då man i samarbete med Dr 

Ghazala Afzal, Consultant in Child, Adolescent and Family Psychiatry med egen klinik. Utvärdering av 

patienter med hjälp av BERA teknologin. Samarbetet innebär att SensoDetect får ersättning enligt en pay per 

use modell, för ett antal patienter som kommer att mätas på kliniken den 28 februari. För Sensodetect är detta 

första steget inpå den europeiska marknaden. 

 

➢ Sensodetects patentombud, AWA, har meddelat att USA nu har avsikts förklarat godkännande av ytterligare 

ett av bolagets patentansökningar. Det aktuella patentet skyddar särdragen i den grundläggande tekniken som 

Sensodetect använder sig av. Den så kallade BERA enheten. Patentet innefattar både metod och hårdvara. 

(WO2012028749) SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION OF A BRAINSTEM RESPONSE 

STATE DEVELOPMENT 

 

➢ Sensodetets patentombud, AWA, har meddelat att Kanada nu har avsikts förklarat att godkänna ytterligare en 

av bolagets patentansökningar. Det aktuella patentet skyddar särdragen av den analys som Sensodetect 

använder sig av. Det är analys av data som de BERA enheten samlar in. Patentet innefattar både metod och 

hårdvara. 

(WO2013131932) SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVED DETERMINATION OF A BRAIN 

RESPONSE STATE 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

 

➢ Styrelsen i SensoDetect AB (publ.) flyttar fram årsstämman till 29 juni. 
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VD Martin Linde kommenterar 

 

Första kvartalet har för alla bolag varit speciellt och så även för 
Sensodetect. 2020 är året där vi skall nå framgång kommersiellt och vi är 
på mycket god väg. 
  
Sensodetect har börjat året med att följa den strategiska plan som 
föreligger och som vi har kommunicerat tidigare har bolaget börjat arbeta 
med en ny organisation för ökat fokus på marknad och försäljning. Den 
nuvarande organisationen bygger på i huvudsak experter och konsulter 
som varit extremt viktiga i förvandlingen av bolaget och för att få en 
stabil plattform att nu arbeta vidare från. Dessa har arbetat, under 
ledning av vår COO Jonas Hagberg, oförtröttligt med att säkerställa en 
hög tillförlitlighet, enkel hantering och effektiva lösningar. Behovet av 
utveckling och vidare arbete med både BERA och analysverktyg innebär 
inte att dessa kommer att försvinna men att bolaget nu kan omfördela en 
del av sina resurser mot mer marknadsinriktade insatser och personal. Vi 
har haft 2 annonser ut där vi letar efter personal, dels en affärsutvecklare och dels en person som skall vara vårt 
ansikte utåt vad det gäller testning. Vi är glada att vi lyckats att rekrytera Victoria Andersson som ansvarig för vår 
testverksamhet. Victoria har lång erfarenhet från vården och är i grunden utbildad Sjuksköterska. Vidare är vi även i 
slutet av rekryteringen av en stark säljresurs.  
  
Styrelsen och ledningen har ingående analyserat de potentiella effekterna av Covid-19 pandemin på företaget. 
Tidigare gjord prognos har reviderats något då efterfrågan på företagets produkter har förskjutits framåt. Vi kan se 
att vården är hårt ansträngd för tillfället och att våra kontakter fokuserar på att klara av den ansträngning som 
Covid-19 har åsamkat vården. Styrelsen och ledningen följer noggrant utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder 
för att begränsa de negativa effekterna på företaget.  
Planen för lansering av nya BERA 3 kvarstår och vi arbetar kontinuerligt med att förbereda allt som går, för att då 
det lugnar ner sig, komma ut och starta upp försäljningen direkt. 
Det är min övertygelse att bolaget kommer att stå redo för att klara våra uppsatta mål och få en positiv skjuts under 
2020.  
 
Jag tror fortfarande att 2020 kommer vara året där vi får ett ordentligt fäste på marknaden trots Covid-19. Vi ser att 
det bubblar på många marknader och först ut är som ni vet Bolivia. Med stora förhoppningar och en stor portion 
ödmjukhet ser vi framtiden an med tillförsikt! 
 

 

Lund i maj 2020 

 

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, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. 

SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels 

och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie 

är noterad på Spotlight. 
 
 

Affärsmodell 

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från mätinstrument och genomförda mätningar. Prissättningen 

är beroende av flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal mätningar. SensoDetect har ett 

datahanteringssystem som möjliggör en väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system för 

smidig hantering av data från genomförda mätningar. Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av 

Bolagets produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med kontinuerliga nya anonymiserade rådata 

vidareutvecklas SensoDetects databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt förbättras. Försäljning sker 

direkt mot kund i Norden och planeras ske via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen. 
 

 

Målsättningar 

SensoDetects övergripande målsättning är att genom kostnadskontroll och ökad försäljning uppnå positivt kassaflöde 

under slutet av 2020. Bolagets primära försäljningsfokus är inriktad mot vuxenpsykiatrin med nuvarande 

produktportfölj (ADHD, Asperger och Schizofreni). Andra viktiga satsningsområden är barn- och ungdomspsykiatrin 

för ADHD samt demens i takt med att Bolaget uppnår CE-märkning.   

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

Under föregående år genomfördes två emissioner som tillförde bolaget ca. 16 Mkr vilket gett en stabil bas för fortsatt 

arbete enligt den plan som presenterats. Bolaget räknar med att försäljning skall komma igång under 2020 och 

därmed ytterligare kunna stärka kassan.  

Dock har tidigare gjord prognos reviderats något med hänsyn till Covid-19, då det finns en risk för att efterfrågan på 

företagets produkter kan ha förskjutits framåt. Just nu är det emellertid svårt att uppskatta om denna påverkan är 

kortsiktig, dvs ett antal månader, eller om påverkan kommer att bli mer långsiktig. Styrelsen och ledningen kan 

konstatera att det råder en betydande osäkerhet i omvärlden vilket får som konsekvens att det föreligger en osäkerhet 

såväl i möjligheten att erhålla leveranser som att få avsättning för företagets produkter. Styrelsen och ledningen följer 

noggrant utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på företaget.   

 
 

 

Aktien 

SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight (f.d. AktieTorget) i november 2009. Spotlight Stock Market är en 

bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market 

driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2020 uppgick antalet aktier i 

SensoDetect 59 726 990 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till 

andel i Bolagets tillgångar och resultat. 

 

 

Optionsprogram 

Vid extra bolagsstämman den 15 aug 2019 beslutades det att införa två riktade teckningsoptionsprogram vilket ett 

omfattande högst 2 500 000 teckningsoptioner riktat till styresledamöter samt ett teckningsoptionsprogram omfattande 

högst 3 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och personer som kommer att utföra konsulttjänster 

för Bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för teckningskursen 1,50 kronor per aktie 

under 1 november till den 10 december 2021. Priset på den optionspremie som deltagarna erlägger för respektive 

teckningsoption har fastställts till 0,0356 kronor. 
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Årsstämma och Årsredovisningens tillgänglighet  

SensoDetects årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publiceras på Bolagets (www.sensodetect.se) och Spotlight Stock 

Market (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor senast tre veckor innan årsstämman. Årsstämma i Bolaget 

hållas den 29 juni 2020 i Lund. 
 

 

 

Principer för bokslutskommunikéns 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 

Halvårsrapport, 2020 28 augusti 2020 

Delårsrapport 3, 2020 27 november 2020 

Bokslutskommuniké, 2020 26 februari 2021 

 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Lund, den 4 maj 2020 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 

Styrelsen och verkställande direktör 

 

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

Bolagets verksamhet. 

 

  

http://www.sensodetect.se/
http://www.spotlightstockmarket.se/
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Resultaträkning i sammandrag  
 

Belopp i SEK  2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

  (3 mån) (3 mån) (12 mån) 

     

Nettoomsättning  0 0 0 

Aktiverat arbete för egen räkning  750 000 1 040 000 3 060 634 

Övriga rörelseintäkter  64 727 66 673 266 230 

Summa intäkter  814 727 1 106 673 3 326 863 

     

Rörelsens kostnader     

Forsknings- och utvecklingskostnader  -738 709 -522 362 -636 783 

Övriga externa kostnader  -824 130 -1 732 057 -6 783 494 

Personalkostnader  -131 956 -142 814 -872 857 

Avskrivningar av immateriella och     

materiella anläggningstillgångar  -369 987 -239 808 -1 105 904 

Rörelseresultat  -1 250 055 -1 530 368 -6 072 174 

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från finansiella poster  -30 322 53 281 -250 188 

Resultat efter finansiella poster  -1 280 377 -1 477 087 -6 322 362 

     

Periodens resultat  -1 280 377 -1 477 087 -6 322 362 
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Balansräkning i sammandrag 
 

Belopp i SEK  2020-03-31 2019-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent  7 029 763 6 558 704 
 
Inventarier  0 0 
 
Andra långfristiga fordringar  10 000 10 000 
 
Kortfristiga fordringar  686 458 657 587 
 
Kassa och bank  2 378 314 5 967 233 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  10 104 535 13 193 524 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital 7 543 929 8 824 306 

   

Långfristiga skulder 400 000 700 000 

   

Kortfristiga skulder 2 160 606 3 669 218 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 104 535 13 193 524 
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SensoDetect Aktiebolag (publ) 
 

Skiffervägen 12, 224 78 Lund 
046-15 79 04 

info@sensodetect.com 
www.sensodetect.com 

 


