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

 

 

Sammanfattning av halvårsrapporten 

 
Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30) 

✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -2 469 (-1 560) TSEK. 

✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,03 kr (-0,03) SEK. 

✓ Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2021 till 80 % (71 %). 

 

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30) 

✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -4 057 (-2 841) TSEK. 

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

 

 
* Periodens resultat dividerat med 83 419 636 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2021-06-30. Samma period föregående år 
dividerades resultatet med 59 726 990 aktier. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021 

 

➢ SensoDetect inleder samarbete med den digitala mediebyrån Creative Peoples för ökad digital närvaro. 

Syftet med samarbetet är att öka SensoDetects digitala närvaro och med det öka kunskapen kring framför allt 

ADHD och Autism men även för att stimulera försäljning.   

 

➢ Den 3 maj hölls Bolaget årsstämma. De viktigaste besluten som togs var följande. Årsstämman beslutade att 

fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2020, årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle 

utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat 

balanseras i ny räkning, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Anders Wallseth, Pia Kinhult, 

Haqvin Svensson och Johan Granath samt om nyval av Johan Möllerström. 

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission till högst 20 procent 

av totala antalet aktier vid stämmans inträffande. Stämman beslutade också att godkänna om en riktad 

emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget till styrelse och övriga 

nyckelpersoner i bolaget. Samtliga beslutet var enhälliga.  

 

➢ Den 7 juni meddelar Bolaget att man tillförts 3,9 MSEK i en riktad emission till Encheng Group Co. Ltd 

samt till samarbetspartnern Nordic Grand Harmony Investment AB. SensoDetect har tidigare meddelat om 

det ingångna avtalet med Xiamen Encheng Group Co. Ltd som innebär exklusiva rättigheter för distribution 

av SensoDetects BERA i Kina, ett avtal som garanterade Bolaget en inkomst på totalt minst 100 MSEK över 

15 år. 

➢ Den 18 juni meddelar bolaget att man genomfört ett teckningsoptionsprogram till bolagets styrelse och 

anställda. 

➢ Den 28 juni meddelar SensoDetect att Johan Möllerström har utsetts till n styrelseordförande i Bolaget. 

➢ Den 30 juni meddelas att man byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank. Bytet är ett första steg i ett nytt 

större samarbete med Erik Penser Bank som ska främja bolagets tillväxt. 

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

➢ Den 30 juli meddelar bolaget att styrelseordförande i bolaget, Johan Möllerström, utökat sitt innehav med 

ytterligare 450 000 aktier i bolaget.  
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

Under föregående år genomfördes en emission som tillförde bolaget ca. 9,7 MSEK vilket gett en stabil bas för fortsatt 

arbete enligt den plan som presenterats. Emissionen registrerades i december 2020 men betalades in till bolagets konto 

den 7 januari i år. I juni 2021 tillfördes bolaget ytterligare 3,9 MSEK genom en riktad emission. Bolaget räknar nu med 

att försäljning skall komma i gång under slutet av 2021 och därmed ytterligare kunna stärka kassan.  

 

 

Utvecklingen i siffror 

 

Intäkter 

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets andra kvartal. Övriga intäkter uppgick till 454 (465) 

KSEK och avser aktiverat arbete för egen räkning om 433 (400) KSEK samt lönebidrag om 21 (65) KSEK. För 

perioden januari till juni uppgår nettoomsättningen till 0 (0) KSEK och övriga intäkter uppgick till 951 (1 279) 

KSEK. 

 

Resultat 

Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -2 452 (-1 535) KSEK. För det första halvåret 2021 är rörelseresultatet 

-4 004 (-2 786) KSEK.   

 

Bolagets kostnader 

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick för perioden april till juni till 878 (467) KSEK. Motsvarande 

siffror för halvåret uppgick till 1 384 (1 205) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för andra kvartalet till 1 408 

(642) KSEK och för halvåret till 2 329 (1 466) KSEK. En stor del av årets övriga kostnader består av kostnader för 

Bolagets arbete med ISO certifiering samt konsulter som har bistått i arbetet med det medicintekniska regelverket 

MDR. Även betydande marknadsföringskostnader ingår i posten. 

Personalkostnaderna för anställd personal uppgick för kvartalet till 247 (266) KSEK och halvåret till 498 (398) 

KSEK. Avskrivningarna för patent och aktiverade utvecklingskostnader uppgick för kvartalet till 371 (625) KSEK 

och för halvåret till 742 (995) KSEK. 

 

Resultat före skatt för perioden april till juni 2021 uppgick till -2 469 (-1 560) KSEK. För perioden januari till juni 

uppgick resultat före skatt till -4 057 (-2 841) KSEK.  

 

Finansiell ställning 

Soliditeten för SensoDetect AB var 80 (71) procent den 30 juni 2021 och det egna kapitalet uppgick till 12 091 

(5 984) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 7 775 (1 104) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid 

samma tidpunkt till 15 057 (8 451) KSEK.  

 

Kassaflöde och investeringar 

SensoDetects kassaflöde för perioden januari till juni 2021 var 5 915 (-3 589) KSEK. Investeringarna uppgick till 454 

(841) KSEK som avsågs immateriella anläggningstillgångar. 
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VD kommenterar  

SensoDetect jobbar just nu intensivt med marknadslanseringar för introduktion i nya regioner. Efter ett gediget arbete 

i sommar räknar vi med att få igång försäljningen i Sverige och även i Saudi Arabien och i Indien innan 2021 är till 

ända. Teamet på SensoDetect har jobbat hårt under pandemin och våra distributörer har gjort ett digert arbete för att 

komma i mål med registreringarna. Det är en väldigt spännande höst vi har framför oss.  

Under perioden har vi initierat en studie avseende effekten av läkemedel för ADHD som genomförs tillsammans med 

Barn och Ungdoms Psykiatri. Studien ämnar utreda läkemedelseffekt vid behandling av ADHD på barn med 

SensoDetects BERA system. Vi har ett stort intresse av att utreda om medicinering har en normaliserande effekt på 

hjärnstamsaudiogram vid behandling med läkemedel och även jämföra effekten av olika läkemedels påverkan på 

patienten.  

Idag fungerar SensoDetects BERA system som en del i diagnostiseringen av ADHD, vilket ofta är en lång och svår 

process för patienten med långa väntetider och många besök hos läkare för utredning. SensoDetect underlättar och 

snabbar upp diagnostiseringsprocessen avsevärt. Men för patienten slutar inte besvären bara för att man får en 

diagnos utan då börjar en ny svår period med utvärdering av läkemedel som kan pågå i månader där man testar fram 

rätt läkemedel och rätt dosering. Denna period är väldigt påfrestande för patienten och för patientens familj då 

läkemedel kan ge stora biverkningar som påverkar humör såväl som matlust, trötthet och illamående, samtidigt som 

det är väldigt svårt för patienten att känna av förbättringar. Kan vi mäta ut effekten av fungerande läkemedel och 

därmed få ner utvärderingsperioden till enskilda dagar i stället för månader och där vi även kan mäta normaliseringen 

på hjärnstammen, är mycket vunnit. Med denna metod kan man då med stor säkerhet bekräfta att medicineringen 

fungerar och familjen kan fokusera på att må bättre tillsamman och återgå till det normala.  

För SensoDetect får vi en andra produkt inom behandlingsområdet utöver diagnostisering. Utvärderingen av 

behandlingen genererar fler mätningar per patient då det krävs fler mätningar för att göra utvärderingen och det ger 

också möjlighet att göra årliga mätningar för patienterna för att kontrollera att man inte behöver justera dosen under 

tiden patienten växer. Förutom att det genererar mer intäkter per patient är det även en mer lättsåld produkt än 

diagnostisering, då det även underlättar för läkaren och minskar kostnader för samhället med snabbare utvärdering.  

Vi hoppas kunna presentera preliminära resultat av studien inom sex månader.  Detta är ett affärsområde som vi tror 

väldigt starkt på och som för med sig andra fördelar som utvärdering av läkemedel åt tillverkande läkemedelsbolag, 

vilket borde vara väldigt intressant för stora läkemedelsbolag.  

Under perioden har vi fortsatt att jobba med registreringen av BERA systemet i Kina men även i Indien och i Saudi 

Arabien. Vi planerar att besöka respektive distributör och nyckelkunder under det kommande halvåret nu när 

gränserna öppnar upp och vaccinpassen underlättar för resandet igen. Covid-19 har fortsatt en inverkan på 

verksamheten men vi börjar märka att vi går mot mer normala tider med möjlighet till resor och möten med 

distributörer som slutkunder.  

 

 

Lund i augusti 2021 

 

Jonas Hagberg 

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 

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.   

 

 
 

Aktien 

SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight (före detta 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 30 juni 2021 uppgick antalet 

aktier i SensoDetect till 88 577 340 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. 

 

Vid bolagsstämman den 3 maj 2021 beslutades det att införa ett riktat teckningsoptionsprogram till styrelse och 

nyckelpersoner av högst 2 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie 

för teckningskursen 1,10 kr per aktie under 1 september till den 30 november 2023.  Priset på den optionspremie som 

deltagarna erlägger för respektive teckningsoption beräknas enligt Black-Scholes-modellen och fastställs vid 

tecknandet. 

 

 

 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) 

vid upprättandet av finansiella rapporter. 
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Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 

 

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport 3, 2021 23 november 2021 

 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Lund, den 31 augusti 2021 

 

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

verksamhet. 
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Resultaträkning i sammandrag      
(KSEK) Kvartal 2 Första halvåret Helår 2020 

  2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

  2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning - -     -  

Aktiverat arbete för egen räkning 433 400 908 1 150 1 908 

Övriga intäkter 21 65 43 129 258 

Summa intäkter 454 465 951 1 279 2 166 

 
        

Rörelsens kostnader         

Forsknings- och utvecklingskostnader -878 -467 -1 384 -1 205 -2 111 

Övriga externa kostnader -1 408 -642 -2 329 -1 466 -3 391 

Personalkostnader -247 -266 -498 -398 -899 

Avskrivningar -371 -625 -742 -995 -1 973 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 - 

Rörelseresultat -2 452 -1 535 -4 004 -2 786 -6 208 

 
        

Resultat från finansiella poster         

Resultat finansiella poster -18 -25 -54 -55 -107 

Resultat före skatt -2 469 -1 560 -4 057 -2 841 -6 315 

 
        

Skatt på årets resultat 0 - 0 0 - 

Periodens resultat -2 469 -1 560 -4 057 -2 841 -6 315 
         

Resultat per aktie, SEK -0,03 -0,03 -0,05 -0,05 -0,11 

         

Genomsnittligt antal aktier 83 419 636 59 726 990 83 419 636 59 726 990 59 917 816 
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Balansräkning i sammandrag

(KSEK) 2021-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat, ej inbetalt kapital - 9 722

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6 821 6 673

Materiella anläggningstillgångar - -

Finansiella anläggningstillgångar 10 10

Anläggningstillgångar sammanlagt 6 831 6 683

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 355 473

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 96 120

Likvida medel 7 775 113

Omsättningstillgångar sammanlagt 8 226 706

SUMMA TILLGÅNGAR 15 057 17 111

(KSEK) 2021-06-30 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet Eget kapital

Aktiekapital 4 429 4 131

Fond för utvecklingsutgifter 5 340 5 191

Bundet Eget Kapital Sammanlagt 9 769 9 322

Fritt Eget kapital

Överkursfond 94 070 90 356

Balanserat resultat -87 596 -81 132

Periodens resultat -4 057 -6 315

Fritt Eget Kapital Sammanlagt 2 417 2 909

Eget kapital sammanlagt 12 186 12 231

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 100 400

Långfristiga skulder sammanlagt 100 400

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 1 000 1 800

Leverantörsskulder 927 1 998

Övriga korta skulder 187 28

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 657 654

Kortfristiga skulder sammanlagt 2 771 4 480

Totalt skulder sammanlagt 2 871 4 880

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 057 17 111
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Bolagets kassaflöde
(KSEK) Helår 2020

2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 452 -1 536 -4 004 -2 786 -6 208

Avskrivningar 371 625 742 995 1 973

Finansiella intäkter - - - - -

Finansiella kostnader -18 -25 -54 -55 -107

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring i rörelsekapital
-2 099 -936 -3 316 -1 846 -4 342

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning av fordringar -107 199 9 865 169 64

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 677 -94 -1 709 -1 602 811

Förändring i rörelsekapital 570 105 8 156 -1 433 875

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 529 -831 4 840 -3 279 -3 467

Investeringsverksamhet

Förvärv/avyttring av materiella tillgångar - - - - -

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -436 -443 -890 -1 285 -2 087

Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -436 -443 -890 -1 285 -2 087

Finansieringsverksamhet

Nyemission efter emissionskostnader 3 928 - 3 928 - -

Inbetalda teckningsoptioner 84 - 84

Ökning/minskning långfristiga skulder -300 - -300 -300 -300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 712 0 3 712 -300 -300

Förändring av likvida medel 1 747 -1 274 7 662 -4 863 -5 854

Likvida medel vid periodens början 6 028 2 378 113 5 967 5 967

Likvida medel vid periodens slut 7 775 1 104 7 775 1 104 113

Första halvåretKvartal 2
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Bolagets förändring av eget kapital

(KSEK)
Aktiekapital 

Fond för utv. 

utgifter

Överkurs- 

fond

Övrigt fritt 

eget kapital Totalt

Ingående balans 1 januari 2020 10 154 5 077 81 779 -88 185 8 824

Nedsättning aktiekapital -7 168 - - 7 168 0

Fond för utvecklingsutgift - 114 - -114 0

Registrerad, ej inbetald emission 1) 1 145 - 8 577 - 9 722

Periodens resultat - - - -6 315 -6 315

Eget kapital 31 december 2020 4 131 5 191 90 356 -87 446 12 231

Ingående balans 1 januari 2021 4 131 5 191 90 356 -87 446 12 231

Fond för utvecklingsutgift - 149 - -149 0

Emission 298 - 3 630 - 3 928

Inbetalda teckningsoptioner - - 84 - 84

Periodens resultat - - - -4 057 -4 057

Eget kapital 31 mars 2021 4 429 5 340 94 070 -91 653 12 186

1) Inbetalades 7 januari 2021

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Lund 31 augusti 2021 
 
 
 
___________________   ___________________ 
Johan Möllerström   Pia Kinhult  
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot  
 
 
 
___________________   ___________________ 
Johan Granath    Haqvin Svensson 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 
 
 
___________________   ___________________    
Jonas Hagberg    Anders Wallseth     
Verkställande direktör   Styrelseledamot   

 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Jonas Hagberg, VD 
Telefon: +46 46-15 79 04 
E-post: jonas@sensodetect.com 
Hemsida: www.sensodetect.com 
 
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 08.30  
 

 

 
 
 
 
 

 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 

 
Skiffervägen 12, 224 78 Lund 

046-15 79 04 
info@sensodetect.com 
www.sensodetect.com 

 


