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

7464. 

 

 

Sammanfattning av delårsrapporten 

 

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31) 
✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -1 679 (-1 588) KSEK. 

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

✓ Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2022 till 80 % (81 %). 

 

 
* Periodens resultat dividerat med 88 577 340 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2022-03-31. Samma period 
föregående år dividerades resultatet med 82 626 143 aktier. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022 

 

➢ SensoDetect AB informerar att bolagets valideringsstudie i Bolivia är klar och markerar inträdet 

på den bolivianska marknaden. 

 

➢ SensoDetect har förnyat sin ISO 13485:2016 certifiering vid revision 

 

➢ SensoDetect beslutar att genomföra en riktad nyemission om cirka 4,0 MSEK i syfte att lansera 

egna kliniker utöver fortsatt fokus på internationell expansion 

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

➢ SensoDetect öppnar egen klinik. Bolaget har sedan tidigare en tydlig inriktning att leverera en 

100% objektiv metod för diagnostisering av ADHD, autism och schizofreni. Det kliniskt 

bevisade, och inom EU godkända, verktyget säljs idag främst till specialistkliniker och sjukhus. 

För att nå ut ännu snabbare på marknaden har bolaget nu lanserat en egen klinik där 

privatpersoner inom en timme själva kan få svar på om de har ADHD, autism eller schizofreni.   

 

➢ SensoDetect meddelar att Saudi Food and Drug Authority, SFDA, godkänt SensoDetect® 

BERA. I och med godkännandet är tjänsten SensoDetect® Diagnostics och dess produkter för 

diagnosticeringsstöd av ADHD, autism samt schizofreni nu klara för lansering vilket innebär 

säljstart i Saudi Arabien. 

 

➢ Bolaget lanserar molnbaserad mjukvara och kan därmed leverera en snabbare och förbättrad 

tjänst 

 

➢ Bolagets valideringsstudie i Bolivia är nu publicerad och introduktionen på den sydamerikanska 

marknaden fortsätter 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

Under första kvartalet beslutade styrelsen om en riktad emission som i april tillförde bolaget 4 MSEK 

vilket gav en bas för fortsatt arbete enligt bolagets strategiska plan. 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 första kvartal. Övriga intäkter uppgick till 

831 (497) KSEK och avser aktiverat arbete för egen räkning om 788 (475) KSEK samt lönebidrag om 43 

(22) KSEK.  

 

Resultat 

Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -1 667 (-1 552) KSEK.  

 

Bolagets kostnader 

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick för perioden januari till mars till 439 (506) KSEK. 

Övriga externa kostnader uppgick för första kvartalet till 1 391 (921) KSEK. Personalkostnaderna för 

anställd personal uppgick för kvartalet till 258 (251) KSEK. Avskrivningarna för patent och aktiverade 

utvecklingskostnader uppgick för kvartalet till 410 (371) KSEK. 

 

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2022 uppgick till -1 679 (-1 588) KSEK.  

 

Finansiell ställning 

Soliditeten för SensoDetect AB var 80 (81) procent den 31 mars 2022 och det egna kapitalet uppgick till 

6 795  

(10 644) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 208 (6 028) KSEK. I april 2022 genomfördes en 

nyemission som tillförde bolaget 4 MSEK till kassan. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 31 mars 

till 8 483 (13 137) KSEK.  

 

Kassaflöde och investeringar 

SensoDetects kassaflöde för perioden januari till mars 2022 var -2 284 (5 915) KSEK. Investeringarna 

uppgick till 788 (454) KSEK som avser immateriella anläggningstillgångar. 
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VD kommenterar  

 

Första kvartalet 2022 var månader fyllda av positiva nyheter. Även om vi 

fortsatt var blockerade av COVID-restriktioner, framför allt i Kina och 

Indien, så levererades de sista dokumenten för ansökan till kinesiska 

NMPA och nya affärskontakter slöts i Indien. Vår nya mätklinik SENSO 

diagnostics såg dagens ljus i Lund och vi kunde planera vårt första besök 

till våra återförsäljare i Saudi Arabien. Vi har även fått väldigt bra 

mottagande av vår nya cloud mjukvara från våra distributörer och vår 

förbättrade mätmetod har fått lovord från våra slutkunder, patienterna. 

 

Jag ser även mycket positivt på att vi kommer närmare och närmare ett 

godkännande i Kina, som vid ett godkännande ger oss en minsta intäkt på 

20 MSEK de första 3 åren. Vi har också kommit betydligt närmare vår 

säljstart i Saudi Arabien där vi förväntar oss en årlig försäljning på 1 till 2 MSEK de första tre åren samt 

positiva signaler från Indien där förväntningarna på den årliga försäljningen ligger på 3 till 4 MSEK 

under de första tre åren.  Bolivia är också på väg ur sin värsta COVID pandemi sedan starten och där 

ligger vår förvänta på en årlig försäljning på 0,5 till 1 MSEK de första tre åren. Vi är även väldigt nära en 

godkänd CB certifiering vilken skulle innebära återupptagen kontakt med den Sydkoreanska marknaden 

där vi förväntar oss en årlig försäljning på 2 till 3 MSEK initialt.  

 

Vi väntar dock inte på att vågskålen skall tippa över till vår fördel utan fortsätter parallellt med att 

bearbeta den svenska och den danska marknaden med vår nya mätklinik. Detta så att vi inte enbart förlitar 

oss på att andra ska lyckas med våra verktyg och metoder utan att vi även själva kan bevisa för 

marknaden att ett svar på om en patient har ADHD eller Autism inom en timme är enormt värdefull för 

patienten, dess anhöriga och för samhället i stort. 

 

Slutligen vill jag passa på att tacka våra investerare som deltog i den riktade emissionen som beslutades 

under kvartalet. Ni gjorde det möjligt för SensoDetect att bygga vidare på befintlig affär såväl som att 

skapa nya affärsmöjligheter. Stort tack för fortsatt visat förtroende! 

 

Med detta vill jag önska er alla en härlig sommar!  

 

 

 

Lund i maj 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.  

 
 

 

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 mars 2022 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 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 optionspremien är beräknad enligt Black-Scholes-modellen. 

 

 

Principer för delårsrapportens 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. 
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Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 

Årsstämma kommer att hållas i Lund den 8 juni 2022. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för 

nedladdning på Bolagets hemsida (www.SensoDetect.com) senast den 25 maj 2022. 

 
 

Kommande finansiella rapporter 

Årsredovisning 2021 25 maj 2022 

Tidpunkt för årsstämma   8 juni 2022 

Halvårsrapport 2022 25 aug 2022 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Lund, den 24 maj 2022 

 

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

Bolagets verksamhet. 
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Resultaträkning
(KSEK) Helår

2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning - - -

Aktiverat arbete för egen räkning 788 475 2 582

Övriga intäkter 43 22 174

Summa intäkter 831 497 2 756

Rörelsens kostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader -439 -506 -3 233

Övriga externa kostnader -1 391 -921 -4 494

Personalkostnader -258 -251 -929

Avskrivningar -410 -371 -1 824

Övriga rörelsekostnader - - -

Rörelseresultat -1 667 -1 552 -7 724

Resultat från finansiella poster

Resultat finansiella poster -12 -36 -76

Resultat före skatt -1 679 -1 588 -7 800

Skatt på årets resultat 0 - 0

Periodens resultat -1 679 -1 588 -7 800

Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,02 -0,09

Kvartal 1
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Balansräkning
(KSEK) 2022-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 845 7 467

Materiella anläggningstillgångar - -

Finansiella anläggningstillgångar 10 10

Anläggningstillgångar sammanlagt 7 855 7 477

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 263 386

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 157 200

Likvida medel 208 2 492

Omsättningstillgångar sammanlagt 628 3 078

SUMMA TILLGÅNGAR 8 483 10 555

(KSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet Eget kapital

Aktiekapital 4 429 4 429

Fond för utvecklingsutgifter 6 364 5 985

Bundet Eget Kapital Sammanlagt 10 793 10 414

Fritt Eget kapital

Överkursfond 93 986 93 986

Balanserat resultat -96 305 -88 127

Periodens resultat -1 679 -7 800

Fritt Eget Kapital Sammanlagt -3 998 -1 940

Eget kapital sammanlagt 6 795 8 474

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 600 600

Leverantörsskulder 770 1 176

Övriga korta skulder 7 31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 311 273

Kortfristiga skulder sammanlagt 1 688 2 081

Totalt skulder sammanlagt 1 688 2 081

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 483 10 555
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Bolagets kassaflöde
(KSEK) Helår

2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 667 -1 552 -7 724

Avskrivningar 410 371 1 824

Finansiella intäkter - - -

Finansiella kostnader -12 -36 -76

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring i rörelsekapital
-1 269 -1 217 -5 975

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning av fordringar 166 250 9 729

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -393 -2 386 -2 399

Förändring i rörelsekapital -227 -2 136 7 330

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 496 -3 353 1 355

Investeringsverksamhet

Förvärv/avyttring av materiella tillgångar - - -

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -788 -454 -2 618

Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -788 -454 -2 618

Finansieringsverksamhet

Nyemission efter emissionskostnader - 9 722 3 928

Inbetalda teckningsoptioner - - 114

Ökning/minskning långfristiga skulder - - -400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 9 722 3 642

Förändring av likvida medel -2 284 5 915 2 379

Likvida medel vid periodens början 2 492 113 113

Likvida medel vid periodens slut 208 6 028 2 492

Kvartal 1
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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 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

Ingående balans 1 januari 2022 4 429 5 985 93 986 -95 927 8 474

Fond för utvecklingsutgift - 379 - -379 0

Periodens resultat - - - -1 679 -1 679

Eget kapital 31 mars 2022 4 429 6 364 93 986 -97 985 6 795

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Lund 24 maj 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 24 maj 2022 
 

 

 
 
 
 
 

 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 

 
Skiffervägen 12, 224 78 Lund 

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

 


