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

 

 

Sammanfattning av Bokslutskommunikén 

 

Årets tolv månader (2021-01-01 – 2021-12-31) 
✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -7 800 (-6 315) KSEK. 

✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,09 kr (-0,11) SEK. 

✓ Soliditeten** uppgick per den 31 december 2021 till 80 % (71 %). 

 

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31) 

✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -2 441 (-2 193) KSEK. 

✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,03 kr (-0,04) SEK. 

 

 
* Periodens resultat dividerat med 85 998 488 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2021-12-31. Samma period föregående år 
dividerades resultatet med 59 917 816 aktier. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021 

 

➢ SensoDetect AB informerar att bolaget genomgått och godkänts i ISO 13485-certifieringen av Notified body 

TÜV SÜD. Certifieringen innebär att bolaget fortsatt har ett väl genomgånget och kvalitetssäkrat 

kvalitetssystem för utveckling av medicinsk teknisk utrustning. 

 

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 28 juni meddelar SensoDetect att Johan Möllerström har utsetts till ny styrelseordförande i Bolaget. 
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Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021 

 

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

ytterligare 450 000 aktier i bolaget.  

 

➢ Den 29 september meddelar bolaget att Per-Anders Hedin tillträder som ny VD. Han ersätter Jonas Hagberg 

som varit verksam i bolaget sedan i början på 2018. Per-Anders Hedin kommer att ta över VD posten från 

och med den 1 oktober. 

 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 

➢ Den 8 oktober meddelar bolaget att man har förnyat avtalet med Bitics Private Limited. Avtalet ger 

distributören ytterligare 12 månaders exklusivitet för Mumbai, New Delhi och Bangalore och försäljningen 

kan påbörjas så fort som den planerade valideringsstudien visar ett positivt resultat. 

 

➢ Den 25 november meddelar bolaget att data från 64 personer framgångsrikt har insamlats för studien 

"Hjärnstamsaudiometri som ett verktyg för utredning av farmakologiska effekter hos barn och ungdomar 

med ADHD". Den initiala analysen av studien, som är gjord tillsammans med Barn och Ungdoms Psykiatrin 

(BUP) i Eslöv och Lund, visar på väldigt intressanta och potentiellt betydelsefulla resultat för att påvisa 

medicineringseffekter med vår patenterade mätmetod - SensoDetect BERA.   

 

➢ Den 12 december meddelar SensoDetect att bolagets sociala medier har över 500 000 visningar och att man 

nu siktar vi mot 1 miljon. 

 

➢ Den 23 december meddelar bolaget om goda resultat i första delen av medicineringsstudien och att bolaget 

startar arbetet med del 2 under första kvartalet 2022. Syftet med denna del av medicineringsstudien är att se 

om det går, genom mätning, att säkerställa vilken medicin som är bäst för patienten samt vilken dos som är 

den optimala. 

 

 

 

➢ Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

➢ Den 10 januari meddelar bolaget att valideringsstudien i Bolivia är klar och gav enligt förväntan både en hög 

sensitivitet och specificitet i att förutsäga en ADHD diagnos. Studien som gjordes i samarbete med 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra i Bolivia bevisar att metoden är användbar även i 

Sydamerika. Valideringen markerar vidare inträdet på den Bolivianska marknaden. 

 

➢ Den 27 januari meddelar bolaget att man genomgått och godkänts i ISO 13485-certifieringen av Notified 

body TÜV SÜD. Certifieringen innebär att SensoDetect fortsatt har ett väl genomgånget och kvalitetssäkrat 

kvalitetssystem för utveckling av medicinsk teknisk utrustning och att SensoDetect fortsatt kan sälja sina 

tjänster i Europa. 
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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. Tidigare 

annonserad försäljning under Q4 2021 har på grund av den globala Covid situationen försenats. Bolaget arbetar aktivt 

med att säkerställa verksamhetens finansieringsbehov och utvärderar löpande olika finansieringsmöjligheter. 

 

 

 

Utvecklingen i siffror 

 

Intäkter 

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets fjärde kvartal. Övriga intäkter uppgick till 898 (733) 

KSEK och avser aktiverat arbete för egen räkning om 834 (669) KSEK samt lönebidrag om 64 (64) KSEK. För 

perioden januari till december uppgår nettoomsättningen till 0 (0) KSEK och övriga intäkter uppgick till 2 756 (2 

166) KSEK. 

 

Resultat 

Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till -2 434 (-2 167) KSEK. För helåret 2021 är rörelseresultatet -7 724 (-6 

208) KSEK.   

 

Bolagets kostnader 

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick för perioden oktober till december till 1 027 (518) KSEK. 

Motsvarande siffror för helåret 2021 uppgick till 3 233 (2 111) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för fjärde 

kvartalet till 1 332 (1 651) KSEK och för året till 4 494 (3 391) 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 262 (264) KSEK och för året till 929 (899) KSEK.  

Avskrivningarna för patent och aktiverade utvecklingskostnader uppgick för kvartalet till 711 (466) KSEK och för 

helåret 2021 till 1 824 (1 973) KSEK. 

 

Resultat före skatt för perioden oktober till december 2021 uppgick till -2 441 (-2 193) KSEK. För helåret 2021 

uppgick resultat före skatt till -7 800 (-6 315) KSEK.  

 

Finansiell ställning 

Soliditeten för SensoDetect AB var 80 (71) procent den 31 december 2021 och det egna kapitalet uppgick till 8 474 

(12 231) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 2 492 (113) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid 

samma tidpunkt till 10 555 (17 111) KSEK.  

 

Kassaflöde och investeringar 

SensoDetects kassaflöde för perioden januari till december 2021 var 2 379 (-5 854) KSEK. Investeringarna uppgick 

till 2 618 (2 087) KSEK som avsågs immateriella anläggningstillgångar. 
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VD kommenterar  

 

2021 har varit ett händelserikt år för SensoDetect. Vi har, som alla andra, påverkats av COVID-restriktioner globalt 

vilket har försvårat nya affärer på nya marknader. I detta läge har vi valt att i stället fokusera på ökad kvalitet och 

produktförbättringar för att stå redo inför ett förhoppningsvis COVID-fritt 2022. 

 

Inom området produkt har vi förbättrat och utvecklat nya delar av vår teknikplattform SENSO, som numera består av 

SENSO Diagnostics och SENSO Med, för att göra vår tjänst ännu skarpare samt förbereda oss för expansion inom 

andra områden. Som en del av detta arbete har vi sjösatt vår nya Cloud mjukvara och förbättrat vår hårdvara så att 

hela systemet nu är förberett för en digital värld. Vi har också adderat en ny tjänst SENSO Med som bygger på 

medicineringsstudien ”Hjärnstamsaudiometri som ett verktyg för utredning av farmakologiska effekter hos barn och 

ungdomar med ADHD”. Vidare har all dokumentation setts över och uppdaterats för att säkerställa kvalitet samt 

förbereda för den kommande anpassningen till övergången från MDD till MDR 2024. Ett kvalitetsarbete som är 

obligatoriskt för alla Medicintekniska företag. Under 2022 kommer vi även att digitalisera vårt pappers 

kvalitetssystem för att frigöra resurser till försäljning. Vi har även arbetat med att stärka relationerna till våra 

befintliga distributörer för att fortsatt driva tillväxt på utvalda marknader. 

 

Efter mitt tillträde som VD den 1 oktober har tyngdpunkten legat på att säkerställa att vår nya digital produkt blir 

godkänd i utvalda regioner. Stor vikt har även lagts på att förbereda inför distribution på marknader såsom Kina, 

Saudi och Indien samt att utveckla affären vidare med SENSO Med, ett område som har potential att öka intäkterna 

med över 300 procent. 

 

Vi står nu väl rustade inför 2022 och arbetet vidare med att säkerställa: 

• Godkännande i Kina som är villkoret för påbörjande av utbetalning av den avtalade minimiintäkten, 20 

MSEK de första 3 åren. 

• Säljstart i Saudi Arabien med en förväntad årlig försäljning på 1–2 MSEK (år 1–3). 

• Säljstart i Indien med en förväntad årlig försäljning på 3–4 MSEK (år 1–3). 

• Säljstart i Bolivia med en förväntad årlig försäljning på 500–1 MSEK (år 1–3). 

• Godkänd CB certifiering för att kunna nå ut på den Sydkoreanska marknaden med en förväntad årlig 

försäljning på 2–3 MSEK (år 1–3). 

• Fortsatt bearbetning av europeiska länder samt en lansering i Sverige av SENSO Klinik som är vår egen 

mottagning för ADHD-mätning. 

 

 

 

Lund i februari 2022 

 

PA Hedin 

Verkställande direktör,  

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
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Allmänt om SensoDetects verksamhet  

SensoDetect är ett MedTech AI-företag grundat i Lund. Våra produkter är utvecklade efter mer än 30 års forskning 

inom området klinisk psyko akustik vid institutionen för neurovetenskap vid Lunds universitet. Tidigt prioriterades 

patienter med schizofreni, en sjukdom med hörselhallucinationer som ett vanligt symtom. Baserat på denna och fortsatt 

forskning kan vi idag erbjuda ett 100% objektivt diagnostiskt hjälpmedel vid ett screening- validering och medicinering 

vid ADHD, Schizofreni och Autism. De olika testen kan ges till privatkunder såväl som till den offentliga vården.   

 

SensoDetects plattform består för närvarande av tre delar inom ADHD, Schizofreni och Autism. 

SENSO Diagnistics, ett 15 minuters test som ges vid 3 olika delar av vårdflödet. Screening, validering och bekräftan.   

SENSO Medical, en 5 minuters undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet.  

SENSO Research, ett forskningsinstrument för att förbättra läkemedel.  

 

Bolagets aktie är noterad på Spotlight. 
 

Affärsmodell 

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från 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 och via 

distributörer och/eller partnerskap. 

 

Målsättningar 

Bolagets primära försäljningsfokus är inriktad mot primärvården samt barn, ungdoms och vuxenpsykiatrin. Ett andra 

viktigt område är att erbjuda tjänsten vid utveckling av läkemedel.   

 

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 31 december 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. 

 

Granskning av revisor 

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
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Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 

Årsstämma kommer att hållas i Lund den 18 maj 2022. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för 

nedladdning på Bolagets hemsida (www.SensoDetect.com) senast den 4 maj 2022. 

 

Förslag till disposition av SensoDetects resultat 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 
 

Kommande finansiella rapporter 

Årsredovisning 2021   4 maj 2022 

Tidpunkt för årsstämma 18 maj 2022 

Delårsrapport 1, 2022 24 maj 2022 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Lund, den 25 februari 2022 

 

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

Bolagets verksamhet. 
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Resultaträkning     
(KSEK) Kvartal 4 Helår 

  2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 

  2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning - - - - 

Aktiverat arbete för egen räkning 834 669 2 582 1 908 

Övriga intäkter 64 64 174 258 

Summa intäkter 898 733 2 756 2 166 

 
      

Rörelsens kostnader       

Forsknings- och utvecklingskostnader -1 027 -518 -3 233 -2 111 

Övriga externa kostnader -1 332 -1 651 -4 494 -3 391 

Personalkostnader -262 -264 -929 -899 

Avskrivningar -711 -466 -1 824 -1 973 

Övriga rörelsekostnader - - - - 

Rörelseresultat -2 434 -2 167 -7 724 -6 208 

 
      

Resultat från finansiella poster       

Resultat finansiella poster -7 -26 -76 -107 

Resultat före skatt -2 441 -2 193 -7 800 -6 315 

 
      

Skatt på årets resultat 0 - 0 0 

Periodens resultat -2 441 -2 193 -7 800 -6 315 
       

Resultat per aktie, SEK -0,03 -0,04 -0,09 -0,11 
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Balansräkning
(KSEK) 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat, ej inbetalt kapital - 9 722

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 467 6 673

Materiella anläggningstillgångar - -

Finansiella anläggningstillgångar 10 10

Anläggningstillgångar sammanlagt 7 477 6 683

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 386 473

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 200 120

Likvida medel 2 492 113

Omsättningstillgångar sammanlagt 3 078 706

SUMMA TILLGÅNGAR 10 555 17 111

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet Eget kapital

Aktiekapital 4 429 4 131

Fond för utvecklingsutgifter 5 985 5 191

Bundet Eget Kapital Sammanlagt 10 414 9 322

Fritt Eget kapital

Överkursfond 93 986 90 356

Balanserat resultat -88 127 -81 132

Periodens resultat -7 800 -6 315

Fritt Eget Kapital Sammanlagt -1 940 2 909

Eget kapital sammanlagt 8 474 12 231

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 0 400

Långfristiga skulder sammanlagt 0 400

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 600 1 800

Leverantörsskulder 1 176 1 998

Övriga korta skulder 31 28

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 273 654

Kortfristiga skulder sammanlagt 2 081 4 480

Totalt skulder sammanlagt 2 081 4 880

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 555 17 111
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Bolagets kassaflöde
(KSEK)

2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 434 -2 167 -7 724 -6 208

Avskrivningar 711 466 1 824 1 973

Finansiella intäkter - - - -

Finansiella kostnader -7 -26 -76 -107

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring i rörelsekapital
-1 731 -1 727 -5 975 -4 342

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning av fordringar -288 -85 9 729 64

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 385 2 614 -2 399 811

Förändring i rörelsekapital 97 2 529 7 330 875

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 634 802 1 355 -3 467

Investeringsverksamhet

Förvärv/avyttring av materiella tillgångar - - - -

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -888 -706 -2 618 -2 087

Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -888 -706 -2 618 -2 087

Finansieringsverksamhet

Nyemission efter emissionskostnader - - 3 928 -

Inbetalda teckningsoptioner 25 - 114

Ökning/minskning långfristiga skulder - - -400 -300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 0 3 642 -300

Förändring av likvida medel -2 497 96 2 379 -5 854

Likvida medel vid periodens början 4 989 17 113 5 967

Likvida medel vid periodens slut 2 492 113 2 492 113

HelårKvartal 4
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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 - 794 - -794 0

Emission 298 - 3 630 - 3 928

Inbetalda teckningsoptioner - - 114 114

Periodens resultat - - - -7 800 -7 800

Eget kapital 31 december 2021 4 429 5 985 93 986 -95 927 8 474

1) Inbetalades 7 januari 2021

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Lund 25 februari 2022 
 
 
 
___________________   ___________________ 
Johan Möllerström   Pia Kinhult  
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot  
 
 
 
___________________   ___________________ 
Johan Granath    Haqvin Svensson 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 
 
 
___________________   ___________________    
PA Hedin    Anders Wallseth     
Verkställande direktör   Styrelseledamot   

 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
PA Hedin, VD 
Telefon: +46 46-15 79 04 
E-post: pa.hedin@SensoDetect.com 
Hemsida: www.SensoDetect.com 
 
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2022 
 

 

 
 
 
 
 

 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 

 
Skiffervägen 12, 224 78 Lund 

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

 


