
SensoDetect Aktiebolag (publ)  1 (12) 
556682–7464 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslutskommuniké för 
 

 
 

 

 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
 

556682–7464 
 
 
 
 
 
 

Oktober – December, 2022 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

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

7464. 

 

 

Sammanfattning av Bokslutskommunikén 

 

Årets tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31) 
✓ Nettoomsättningen uppgick till 31 (0) KSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -8 517 (-7 800) KSEK. 

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

✓ Soliditeten** uppgick per den 31 december 2022 till 69 % (80 %). 

 

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31) 

✓ Nettoomsättningen uppgick till 8 (0) KSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -2 742 (-2 441) KSEK. 

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

 

 
* Periodens resultat dividerat med 94 637 943 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2022-12-31. Samma period 
föregående år dividerades resultatet med 85 998 488 aktier. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022 

 

➢ Resultat från medicineringsstudie ger nya affärsmöjligheter. SensoDetect meddelade att artikeln 

“Reduced thalamic activity in ADHD under ABR forward masking conditions” blivit publicerad 

av Applied Neuropsychology. 

 

➢ SensoDetects livepresentation på Erik Penser Banks bolagsdag.  

 

➢ SensoDetect genomför en riktad nyemission om cirka 2,0 MSEK. Styrelsen i SensoDetect har, 

med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2022, beslutat om en 

riktad nyemission av 7 692 303 aktier till en teckningskurs om 0,26 SEK per aktie 

("Nyemissionen").  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

➢ Efter succén på Arab Health i januari presenterar nu SensoDetect på ADHD World Congress. 

 

➢ SensoDetect adderar nytt affärsområde för att nå nya kundgrupper. SensoDetect breddar sina 

tjänster och adderar hörseltest till sin tekniska plattform SensoDetect. 

 

➢ SensoDetect i samtal med ett av Saudiarabiens främsta sjukhus om upp mot 1 miljon mätningar 

per år med en prognos på 2 miljoner mätningar per år. 
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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, inom produkterbjudandet medication och 

diagnostics, erbjuda ett 100% objektivt diagnostiskt hjälpmedel vid ett screening- validering och 

medicinering vid ADHD, Schizofreni och Autism. SensoDetect erbjuder även hörseltest inom 

produktområdet health. De olika testen ges till privatkunder såväl som till den offentliga vården.   

 

 
 

SensoDetects plattform innefattar 

• SensoDetect Diagnostics, diagnostiskt stöd till läkare vid diagnosticering av ADHD, Schizofreni 

och Autism. Testet, som tar 14 minuter, ges vid 3 olika delar av vårdflödet. Screening, validering 

och bekräftan.   

• SensoDetect Medical, en mätning av ett läkemedels verkan på centrala nervsystemet. Testet tar 

mellan  5 och 15 minuter beroende på läkemedel. 

• SensoDetect Health, mätningar inom hälsa. För närvarande hörseltest (ABR-teknik). 

• SensoDetect Research, ett forskningsinstrument för att förbättra läkemedel (under utveckling) 
 

 

Affärsmodell 

SensoDetects affärsmodell baseras på software as a service (or SaaS) för 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 (privat och offentlig) samt barn, ungdoms 

och vuxenpsykiatrin. Andra viktiga områden är att erbjuda tjänsten vid mätning av läkemedelseffekt och 

utveckling av läkemedel.   
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VD kommenterar  

 

SensoDetects framtid ser nu ännu ljusare ut. Vi har historiskt fokuserat endast på neuropsykiatrisk 

diagnostik riktat mot primärvården och psykiatrin med målsättningen att göra SensoDetect till en naturlig 

del av den moderna globala psykiatrin. Denna målsättning kvarstår fortsatt men i och med lanseringen av 

vårt nya produktområde inom hälsa (SensoDetect Health) breddar vi nu vår målgrupp vesäntligt och 

öppnar upp för helt nya kundgrupper. Den första tjänsten som lanseras inom SensoDetect Health är ett 

hörseltest (ABR-teknik) men fler produktområden kommer att utforskas under 2023. Med SensoDetect 

plattform kan vi nu erbjuda ett världsunikt test som innefattar våra tre område; SensoDetect Medication, 

SensoDetect Diagnostics och SensoDetect Health, vid samma tillfälle med samma teknik. En stor 

möjlighet samt marknadsfördel med en hävstångeffekt som jag ser väldigt positivt på. 

 

Norden 

Under Q4 fortsatte vår informationskampanj för att nå ut till Öresundsregionen, Stockholm och Göteborg. 

Fler offentliga verksamheter och privata företag i Sverige och Danmark har fått möjlighet att utvärdera 

SensoDetects tjänster för screening och validering vid neuropsykiatriska utredningar. Responsen har varit 

övervägande positiv vilket framförallt lett till fördjupade kontakter och inledande kontraktsförhandlingar 

med privata kliniker. Vi har även, med ett ökat antal kunder (betalande och frivilliga testpersoner), 

vidareutvecklat vår ”proof of concept” klinik för neuropsykiatriska utredningar i Hyllie, Malmö. Vi kan 

med hjälp av dessa erfarenheter nu erbjuda en ännu exaktare mätning för både ADHD och autism till en 

lägre totalkostnad och en högre effektivitet till våra kunder. Norden, med ett uppskattat värde på är 2,7 

miljarder svenska kronor endast inom SensoDetect Diagnostics, är fortsatt en av våra tre högst 

prioriterade marknader. 

 

Kina 

I samråd med vår kinesiska distributör Encheng siktar vi nu på att först få vår hårdvara godkänd under Q1 

och efter det göra vår ansökan komplett med vår cloudmjukvara under Q2. Godkännandet, som vi 

förväntas få i Q3, är av stor vikt då det innebär att vi, enligt kontrakt, erhåller en garanterad månatlig 

intäkt redan år 1 på minst 400 000 sek. Det skulle överträffa vår nuvarande kostnadsbas och innebära 

starten av ett 15 års långt kontrakt med ett totalt lägsta värde på 126 miljoner svenska kronor. Om vi 

endast ser till SensoDetect Diagnostics har vi ett uppskattat marknadsvärde i Kina på närmare 9 miljarder 

sek. Ser vi till kombinationen hörsel-, autism- och ADHD-test är marknaden betyldigt större. 

 

MENA 

I MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) fortsätter vi att bearbeta marknaden inom SensoDetect 

Diagnostics men har även nått framgångar med introduktionen av hörsletest under vårt nylanserade 

område SensoDetect Health. I samband med introduktionen fick vi möjligheten att, via vår distributör 

ATH (Arabian Trade House), inleda samtal med det mest betydelsefulla sjukhuset i Saudi Arabien 

gällande möjligheten till ett kombinerat hörsel- och autismtest. Baserat på dessa diskussioner uppskattar 

vi nu att vi inom MENA-regionen kan nå upp mot 2 miljoner mätningar per år redan under 2025. 

Uppskattat pris per mätning ut till kund i Saudi Arabien kommer att ligga på mellan 2 000 sek till 3 000 

sek. För att fortsätta dialogen, och även besöka de privata klinikerna som tidigare visat ett stort intresse, 

planerar vi nu ett besök innan ramadan 2023 i avsikt att förhandla och signera avtal. Om vi bortser från 

den enorma potential som kombinationen av hörsel- och autismtest kan ge i regionen och bara ser till 

SensoDetect Diagnostics, ser vi en marknadspotential på 2,2 miljarder sek för Saudi Arabien och Dubai. 

MENA fortsätter därför att vara en högt prioriterad marknad. 

 

Övriga marknader 

För att konsolidera våra krafter till lansering av SensoDetect Health och fortsätta vårt fokus på 

SensoDetect Diagnostics i Norden, Kina och MENA har vi under Q4 valt att pausa Indien. Samarbetet har 

dock fortskridit med våra distributörer i Bolivia och vi ser fortsatt potential i övriga Europa, vilket ser 

positivt ut.  
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Framtid 

I Q1 2023 kommer vi att fortsätta vår lansering av SensoDetect Health och intensifiera arbetet med våra 

distributörer med mål om att redan 2023 presentera ett positivt resultat och gå in i en tillväxtfas. 

SensoDetect står nu redo för att uppfylla sin stora potential. Vi har en solid forskningsbakgrund, en hög 

kostnadskontroll och en låg burnrate. Den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i 

marknaden. Vi står nu redo att skala upp både på våra prioriterade marknader såväl som i produktion och 

organisation. Snart är SensoDetect en naturlig del av både den moderna psykiatrin men även inom den 

starkt växande globala trenden hälsa.  

 

Malmö i februari 2022 

 

PA Hedin 

Verkställande direktör,  

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

Kostnaderna fortsätter att följa förväntningarna under Q4. Arbetet med att hålla nere kostnadern fortsätter. 

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. 

 

Fjärde kvartalets utveckling i siffror 

 

Resultat 

Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till -2 728 (-2 434) KSEK. Avvikeslsen beror främst på att det 

inte resultatförts några styrelsearvoden 2021. Arvodena 2021 och 2022 är bokade 2022.  

Resultat före skatt för perioden oktober till december 2022 uppgick till -2 742 (-2 441) KSEK.  

 

Intäkter 

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 8 (0) KSEK för årets fjärde kvartal, vilket avser mätningar hos 

kund. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (834) KSEK, eftersom Bolaget nu anser att 

produkten är färdigutvecklad. Övriga intäkter utgör lönebidrag om 76 (64) KSEK.  

 

Kostnader 

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick för perioden oktober till december till 53 (1 027) 

KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för tredje kvartalet till 1 154 (1 332) KSEK. 

Personalkostnaderna för anställd personal uppgick för tredje kvartalet till 743 (262) KSEK. 

Avskrivningarna för patent och aktiverade utvecklingskostnader uppgick för kvartalet till 862 (711) 

KSEK. 

 

Finansiell ställning 

Soliditeten för SensoDetect AB var 69 (80) procent den 31 december 2022 och det egna kapitalet uppgick 

till 5 831 (8 474) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 1 160 (2 492) KSEK. Totala tillgångar för 

Bolaget uppgick den 31 december till 8 461 (10 555) KSEK.  

 

Kassaflöde och investeringar 

SensoDetects kassaflöde för perioden oktober till december 2022 var 830 (-2 497) KSEK. Investeringarna 

uppgick till 10 (-888) KSEK där fjolårets investeringar avsåg immateriella anläggningstillgångar. 

 

Förslag till resultatdisposition 

Styrelsen avser föreslå den kommande årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 

2022.  

 

Tvister 

SensoDetect är inte involverad i någon pågående tvist. 

 

Transaktioner med närstående 

Förutom sedvanlig ersättning till ledande befattningshavare har endast transaktioner på marknadsmässiga 

villkor skett med närstående under perioden. 

 

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. 

 

 

 

 

  



   7 (12) 
 

   

Kommande finansiella rapporter & bolagshändelser 

• Årsredovisning 2023-05-04 

• Delårsrapport Q1: 2023-05-25 

• Årsstämma 2023-05-25 

• Halvårsrapport Q2: 2023-08-28 

• Delårsrapport Q3: 2023-11-06 

• Bokslutskommuniké Q4: 2024-02-22 

 

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 2022 uppgick antalet aktier i SensoDetect till 100 698 545 stycken. Bolaget har ett 

aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och 

resultat. 

 

Nyemission  

Den 28 juni genomfördes en extra bolagsstämma som godkände styrelsens beslut om en riktad 

nyemission av 7 692 303 aktier till en teckningskurs om 0,26 SEK per aktie. Genom Nyemissionen 

tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till en begränsad krets 

av nuvarande aktieägare samt nya investerare. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra för Bolaget att 

på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. 

 

Ägarförteckning 

För SensoDetects ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk: SensoDetect 

 

Utspädning av aktien 

 

  Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021 

Antal aktier före full utspädning 100 698 545,00 88 577 340,00 100 698 545,00 88 577 340,00 

Antal aktier efter full utspädning 103 198 545,00 91 077 340,00 103 198 545,00 91 077 340,00 

Resultat per aktie före full utspädning -0,03 -0,03 -0,09 -0,09 

Resultat per aktie efter full utspädning -0,03 -0,03 -0,09 -0,09 

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 100 698 545,00 88 577 340,00 94 637 942,50 85 998 487,97 

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 103 198 545,00 91 077 340,00 97 137 942,50 88 498 487,97 

 

* Vid beräkning av resultat per aktie divideras periodens resultat med genomsnittligt antal aktier före full utspädning 
då det är ett negativt resultat.  

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01000729
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Resultaträkning     
(KSEK) Kvartal 4 Helår 

  2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

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

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning 8 0 31 0 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 834 788 2 582 

Övriga intäkter 76 64 252 174 

Summa intäkter 84 898 1 072 2 756 

       

Rörelsens kostnader       

Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

-53 -1 027 -588 -3 233 

Övriga externa kostnader -1 154 -1 332 -5 341 -4 494 

Personalkostnader -743 -262 -1 526 -929 

Avskrivningar -862 -711 -2 092 -1 824 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 - 

Rörelseresultat -2 728 -2 434 -8 474 -7 724 

       

Resultat från finansiella poster       

Resultat finansiella poster -14 -7 -42 -76 

Resultat före skatt -2 742 -2 441 -8 517 -7 800 

       

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

Periodens resultat -2 742 -2 441 -8 517 -7 800 
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Balansräkning   
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR     

      
Tecknat ej inbetalt aktiekapital 600 0 
      
Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 6 163 7 467 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 0 10 

Anläggningstillgångar sammanlagt 6 163 7 477 
      
Omsättningstillgångar     

Övriga fordringar 233 386 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 305 200 

Likvida medel 1 160 2 492 

Omsättningstillgångar sammanlagt 1 698 3 078 

      
SUMMA TILLGÅNGAR 8 461 10 555 

    
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Bundet Eget kapital     

Aktiekapital 5 035 4 429 

Ej registrerat aktirkapital 385   

Fond för utvecklingsutgifter 4 682 5 985 

Bundet Eget Kapital Sammanlagt 10 101 10 414 
      
Fritt Eget kapital     

Överkursfond 98 869 93 986 

Balanserat resultat -94 623 -88 127 

Periodens resultat -8 517 -7 800 

Fritt Eget Kapital Sammanlagt -4 270 -1 940 

      
Eget kapital sammanlagt 5 831 8 474 

      
      

Kortfristiga skulder     

Skuld till kreditinstitut 500 600 

Leverantörsskulder 636 1 176 

Övriga korta skulder 558 31 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 936 273 

Kortfristiga skulder sammanlagt 2 630 2 081 
      

Totalt skulder sammanlagt 2 630 2 081 
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 461 10 555 
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Bolagets kassaflöde     
(KSEK) Kvartal 4 Helår 

  2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

  2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 
Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat -2 728 -2 434 -8 474 -7 724 

Avskrivningar 862 711 2 092 1 824 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -14 -7 -43 -76 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring i 
rörelsekapital 

-1 879 -1 731 -6 426 -5 975 

          

Förändring i rörelsekapital         

Ökning/minskning av fordringar -672 -288 -552 9 729 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1 102 385 650 -2 399 

Förändring i rörelsekapital 430 97 98 7 330 

          

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-1 449 -1 634 -6 328 1 355 

          

Investeringsverksamhet         

Förvärv/avyttring av materiella tillgångar 0 0 0 0 

Förvärv/avyttring av immateriella 
tillgångar 

0 -888 -788 -2 618 

Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar 10 0 10 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

10 -888 -778 -2 618 

          

Finansieringsverksamhet         

Nyemission efter emissionskostnader 1 969 0 5 874 3 928 

Inbetalda teckningsoptioner 0 25 0 114 

Ökning/minskning långfristiga skulder 300 0 -100 -400 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

2 269 25 5 774 3 642 

          
Förändring av likvida medel 830 -2 497 -1 332 2 379 

Likvida medel vid periodens början 330 4 989 2 492 113 

Likvida medel vid periodens slut 1 160 2 492 1 160 2 492 
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Bolagets förändring av 
eget kapital Bundet eget kapital Fritt 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 - -1 303 - 1 303 0 

Emission 606   3 299   3 905 

Ej inregistrerat aktiekapital 385   1 584   1 969 

Periodens resultat - - - -8 517 -8 517 

Eget kapital 31 december 2022 5 420 4 682 98 869 -103 140 5 831 
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Avlämnande av delårsrapport 

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

Bolagets verksamhet. 

 

 
 
 
 
___________________   ___________________ 
Johan Möllerström   Pia Kinhult  
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot  
 
 
 
___________________   ___________________ 
Johan Granath    Haqvin Svensson 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 
 
 
___________________      
PA Hedin         
Verkställande direktör      

 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
PA Hedin, VD 
Telefon: +46 730686420 
E-post: pa.hedin@SensoDetect.com 
Hemsida: www.SensoDetect.com 
 
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2023 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
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