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Sammanfattning av delårsrapport 
Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. 

Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet 

räkenskapsår.  
 

Första kvartalet (2017-07-01 till 2017-09-30)  
 Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick 

till 99 300 (392 925) SEK. 

 Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 99 300 (392 
925) SEK 

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 2 273 208 (- 1 069 000) SEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 (-0,14) SEK. 

 Soliditeten** uppgick till 87,0 (88,2) %. 

 
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för 
första kvartalet 2017/18: 8 959 680 (7 466 400) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 
2017: 8 959 680 (7 466 400).  

 
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. 
 
 

Väsentliga händelser under första kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) 
 

 VibroSense meddelar i slutet av juli 2017 att Hematologen på Skånes universitetssjukhus i 

Lund har erhållit etiskt godkännande att genomföra en pilotstudie med VibroSenses 
instrument VibroSense Meter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade 

av cellgifter vid behandling av cancer. 
 

 VibroSense meddelar i slutet av augusti 2017 att Bolaget beslutat att inkludera funktionalitet 
för att undersöka händer i det nya instrumentet, vilket planeras att lanseras under det fjärde 

kvartalet 2017. Beslutet innebär att CE-märkning av det nya instrumentet senareläggs till 
första kvartalet 2018. 

 

 VibroSense informerar om att den första patienten har undersökts i pilotstudien på 
Hematologen på Skånes universitetssjukhus i Lund. 

 

 Den 29 september 2017 håller VibroSense årsstämma. Kommuniké från årsstämma finns 
tillgänglig på VibroSenses (www.vibrosense.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) 
respektive hemsidor.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 VibroSense meddelar i början av oktober 2017 att Bolaget, som ett led i förberedelser inför 
lansering av Bolagets kombinerade fot- och handinstrument, inlett samarbete med två 

europeiska återförsäljare.   

 

  

http://www.vibrosense.se/
http://www.aktietorget.se/
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VD Toni Speidel har ordet 
Vi har nu avslutat verksamhetsårets första kvartal och jag tar därför 
tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga 

händelser samt uppdatera om den utveckling som sker.  

Intresset för vårt kommande instrument är stort och under vår pågående 

pre-lansering upptäckte vi att det fanns ett ännu större intresse för ett 

kombinerat instrument som kan undersöka både fötter och händer. 
Läkarna ser också detta som en mycket värdefull funktion för så kallad 

differentialdiagnostik.  

Vid insamlingen av klinisk referensdata till vårt nya instrument (normal-

material) har vi registrerat data för både fötter och händer. Vi har snart ett 
av väldens största samlade referensmaterial inom området. I augusti beslutade vi därför att lägga till 

funktionalitet för att undersöka både händer och fötter i det nya instrumentet.  

Vi kommer nu kunna erbjuda marknaden ett synnerligen kraftfullt instrument som baseras på mer än 
30 års klinisk forskning med egenutvecklade algoritmer och referensdata.  Vår plan är att leverera vårt 

nya CE-märkta instrument till utvalda kunder redan under våren 2018. Lanseringen av det nya 
systemet inleds dock under Q4 2017 med hjälp av en förserie som skall tillverkas inom kort. 

Det nya instrumentet har fler och bättre funktioner vilket även medfört ett intresse hos våra befintliga 
kunder. Ett samarbete har nyligen inletts med Arbets- och Miljömedicin i Göteborg och Umeå som 

skall utvärdera det nya instrument och hjälpa oss med att skräddarsy screening med vårt instrument 

inom affärsområdet vibrationsskador. 

Som ett led i lanseringen av det nya fot- och handinstrumentet har vi inlett ett samarbete med två 

återförsäljare som verkar i Storbritannien, Tyskland och Benelux-länderna.  

Det är svårt att inte ryckas med av det stora underliggande behovet av tidig diagnostik av 

begynnande nervskador i händer och fötter. Enligt officiell statistik finns det mellan 500 miljoner och 1 
miljard berörda människor i världen. Vårt mål är att satsa på fyra större affärsområden, vibrations -

skador, diabetes, behandling av cancer med cellgifter samt klinisk neurofysiologi och neurologi. 

Av dessa affärsområden bedömer vi att det finns ett akut behov av vår teknologi inom 
vibrationsskador och cancerbehandling med cellgifter. Det största  behovet finns fortfarande inom 

diabetes med alla dess former. Idag uppskattas att 7 % av världens befolkning har diabetes, en 
epidemi som dessutom hela tiden ökar. 

Under det gångna kvartalet erhöll Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund ett 
etiskt tillstånd för en cancerstudie med VibroSense Meter. Studien är tänkt att göras med syftet att 

mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer. Nervskador orsakade av 
cellgifter är ett stort problem inom cancervården idag och det finns ett uttalat behov att kunn a mäta 

och kvantifiera graden av nervskador.  

Studien går bland annat ut på att undersöka hur olika doser av cellgifter ger upphov till så kallad 
Chemo-therapy Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). Detta är en viktig studie för oss eftersom det 

öppnar upp ytterligare ett område för vår metod och vårt instrument. Dels kan instrumentet komma 
att användas i studier och dels i ett senare skede även i den kliniska vården av patienter som 

behandlas med cytostatika-läkemedel.  

Studien på Hematologen har startats med rekordfart och första patienten undersöktes under 

september månad. Detta vittnar om ett potentiellt stort intresse att förbättra behandlingar med 

cellgifter för att reducera graden av komplikationer i form av nervskador.  

Vi har ett spännande verksamhetsår framför oss med bl.a. lansering av vårt nya fot- och 

handinstrument. Jag har stor tilltro till VibroSense och vill passa på att tacka er aktieägare för det 
intresse som visas.    

Toni Speidel 
VD, VibroSense Dynamics AB 
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Om VibroSense Dynamics AB 
VibroSense Dynamics AB grundades 2005 och Bolagets verksamhet består av försäljning och 

utveckling av produkter för diagnostik av sensoriska nervskador i händer och fötter. VibroSense 

Dynamics bedriver verksamheten för närvarande inom två affärsområden, företagshälsovård och 

diabetesvård. 

 

Bolaget har utvecklat en egen teknologi som kallas Multifrekvens Vibrametri. Metoden utnyttjar att 

den taktila känseln varierar beroende på frekvens och ålder när huden stimuleras med en mekanisk 

vibration. Den fysiologiska mekanismen bygger på att den taktila känseln aktiveras av flera typer av 

mekanoreceptorer i huden som reagerar på olika frekvenser. Känseln avtar också med åldern på 

samma sätt som hörseln gör. 

 

Multifrekvens Vibrametri mäter känselns frekvensberoende och kompenserar för dess åldersvariation 

vilket ger en betydligt bättre bild av känselstatus än konkurrerande metoder. Metoden upptäcktes av 

Göran Lundborg, professor i handkirurgi, i början på 1990-talet som en följd av att tillgängliga 

diagnostikmetoder var otillräckliga. Metoden Multifrekvens Vibrametri kan användas som ett 

hjälpmedel vid diagnostik av en rad olika sjukdomar eller skador som ger taktila känselnedsättningar, 

eller mer korrekt uttryckt ”perifer sensorisk grovtrådsneuropati”. 

 

Inledningsvis valde Bolaget att satsa på hand-arm vibrationsskador (HAVS) och under 2014 vidgades 

verksamheten till en utveckling inom diabetesområdet. Ytterligare områden där metoden potentiellt 

kan användas är exempelvis vid diagnostik av biverkningar vid cancerbehandling med cellgifter 

(CIPN), leukemi, MS, lepra, vaskulit samt neurologiska skador orsakade av alkoholism. Alla större 

Arbets- och Miljömedicinkliniker (AMM) i Sverige och Norge har köpt och använder Bolagets 

huvudprodukt, VibroSense Meter®, för klinisk diagnostik och forskning av HAVS. 

 

Produkter och affärsområden 
VibroSense utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik av av 
sensoriska nervskador i händer och fötter. Företagets teknologi bygger på över 30 års forskning på 

Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Bolagets teknologiplattform, kallad Multifrekvens 
Vibrametri, är en kvantitativt objektiv undersökningsteknik av perifer sensorisk neuropati.  

 
Behovet av tidig diagnostik av känsel i händer och fötter är stort, ett av världens största 

diagnostikområden. Antalet människor som globalt riskerar att drabbas av nervskador i händer och 

fötter uppskattas till mellan 500 miljoner till en miljard. Den i särklass största gruppen utgörs av 
diabetespatienter, men det finns även en mängd andra områden där känseldiagnostik är av stort 

intresse.  
 

VibroSense Dynamics satsar för närvarande på fyra affärsområden, företagshälsovård, diabetesvård, 
klinisk neurofysiologi och cancerbehandling med samma produktplattform som utgörs av det CE-

märkta VibroSense Meter®-systemet. Produkten består av ett fristående mätinstrument och mjukvara 

som styr mätinstrumentet och tolkar dess data via interna beräkningsalgoritmer och referensdata. 
Mjukvaran innehåller även ett komplett patienthanteringssystem och en flexibel rapportmodul där 

användaren enkelt kan anpassa eller tar fram nya rapporter efter kundönskemål. Rapportmodulen är 
speciellt intressant för affärsområdet företagshälsovård där kunderna vill kunna ta fram 

sammanställningar från genomförda undersökningar och presentera resultaten för olika grupper eller 
avdelningar.  

 

Förutom VibroSense Meter®-systemet säljer Bolaget flera tilläggstjänster samt ett egenutvecklat 
mätbord som är skräddarsytt för VibroSense Meter®-instrumentet. Tilläggstjänsterna består bland 

annat av kalibrering, instrumentservice, serviceavtal och utbildningar.  
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Företagshälsovård  
Affärsområdet företagshälsovård fokuserar främst på kunder som arbetar med diagnostik av 
vibrationsskador i form av hand-arm vibrationssyndrom (HAVS). VibroSense Dynamics har uppnått 

målet att få akademisk konsensus för sin metod Multifrekvens Vibrametri i Sverige och Norge inom 
HAVS. I dagsläget använder så gott som alla Arbets- och Miljömedicin (AMM)-kliniker i Sverige och 

Norge Bolagets VibroSense Meter®-system i sin kliniska verksamhet vid diagnostik av HAVS.  
 

Diabetesvård  
Affärsområdet diabetesvård inriktar sig på diagnostik av känsel i fotsula på diabetespatienter. Bolaget 

har genomfört flera pilotstudier med prototypinstrument där det konstaterats att Multifrekvens 

Vibrametri fungerar på fötter. Med dessa studier som grund finns det ett så kallat ”Proof of concept” 
som visat på nya resultat som hittills varit okända. Resultaten är publicerade i två erkända 

vetenskapliga tidningar, Plos One och Diabetic Medicine.  
 

Behovet av ett fotinstrument som baseras på Multifrekvens Vibrametri bedöms vara väldigt stort 
eftersom nuvarande traditionella metoder är otillräckliga. Konsekvenserna för patienter och 

diabetesvården är stora i form av personligt lidande och vårdkostnader. Enligt International Diabetes 

Federation genomförs var 20 sekund en amputation på en person med diabetes till följd av 
komplikationer orsakade av sjukdomen, vilket motsvarar cirka 1,5 miljoner amputationer årligen. 

Nuvarande diagnostikmetoder är i stort sett identiska med de metoder som användes på händer 
innan professor Göran Lundborg upptäckte Multifrekvens Vibrametri, det vill säga för oprecisa.  

 
Alla människor med diabetes, både typ I och II, har ökad risk för att få fotsår vilket i värsta fall leder 

till amputation av hela eller delar av foten, en komplikation som främst orsakas av nervskador vilket 

resulterar i att individen tappar känseln. Enligt medicinska experter är fotsår oftast onödiga förutsatt 
att känselbortfallet kan upptäckas tidigt. Vid tidig upptäckt kan förebyggande åtgärder sättas in , 

vilket kan förhindra ett stort lidande och sänka samhällets kostnader avsevärt. 
  

Uppskattningsvis sju procent av världens vuxna befolkning har idag diabetes och antalet förväntas 
öka till tio procent år 2040, vilket motsvarar 415 respektive 642 miljoner människor. Inom EU finns det 

idag 33 miljoner personer som har diabetes, typ I och II och i Sverige uppskattas antalet till cirka 450 

000 personer. Svenska Diabetesförbundet rekommenderar att alla diabetespatienter skall få en 
medicinsk kontroll av fötterna en gång per år. Två tredjedelar (67 %) av alla diabetespatienter 

indikerar någon form av problem med sina fötter.1  
 

År 2014 beräknades hälsovårdskostnaderna i världen relaterade till diabetes uppgå till minst 612 
miljarder dollar.2 Den huvudsakliga marknaden för kontroll av känseln i fötter utgörs av 

diabetesvården på sjukhus och primärvård som tex vårdcentraler och diabetesmottagningar. 
Målsättningen för affärsområdet diabetesvård är att sälja ett fotinstrument baserat på Multifrekvens 

Vibrametri till alla diabetesmottagningar på primär- och specialistvård. Visionen är att alla som har 

diabetes globalt skall screenas med Multifrekvens Vibrametri minst en gång per år.  
 

  

                                                                 
1 Från ”Vårdprogram Diabetes”, utgiven av Region Skåne. 
2 All diabetesdata från IDF (International Diabetes Federation och Svenska Diabetesförbundet) och Nationella diabetesregistret 
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Utveckling i siffror under perioden 
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående räkenskapsår. 

 

Omsättning 

Totala rörelseintäkter inklusive Vinnovabidrag under perioden uppgick till 99 300 (392 925) SEK. 

Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden 2017-07-01 – 2017-09-30 uppgick till 

99 300 (392 925) SEK. 

 

Finansiell utveckling 

Resultatet för första kvartalet verksamhetsåret 2017/18 uppgick till – 2 273 208 (- 1 069 373) SEK. 

Bolaget är inne i en tung utvecklingsfas och resultatet ligger något under budget. Kostnaderna för 

utvecklingen av det nya instrumentet förväntas även belasta bolaget under nästa kvartal för att sen 

succesivt reduceras under Q1 2018.  

 

Likviditet 

Bolagets likvida medel per den 30 september 2017 uppgick till 11 596 310 (7 025 252) SEK. Första 

kvartalets kassaflöde uppgick till -1 675 345 (-1 385 342) SEK.  

 

Soliditet 

Bolagets soliditet per den 30 september 2017 uppgick till 87,0 (88,2) %. 

 

Aktien 

Det finns två aktieslag i VibroSense. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget under kortnamnet  

”VSD B”. Per den 30 september 2017 uppgick totala antalet aktier till 8 959 680 (7 466 400). 

Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2017/18 uppgick till 8 959 680 (7 466 400).  

 

Teckningsoptioner 
 

Teckningsoptioner av serie 2015/2018 

Vid extra bolagsstämma 2015-02-03 beslutade VibroSense om ett utestående optionsprogram riktat till 

styrelseledamöter i samt nyckelpersoner till Bolaget. Optionsprogrammet omfattar totalt 240 000 

teckningsoptioner av serie 2015/2018. Av dessa har 110 000 teckningsoptioner tecknats och 130 000 

teckningsoptioner förfallit. Innehavare av teckningsoption av serie 2015/2018 ges rätt att för varje 

teckningsoption teckna en ny B-aktie till en teckningskurs om 7,43 SEK per B-aktie. Nyttjandeperioden 

för teckningsoptioner av serie 2015/2018 är 1-22 mars 2018. Teckningskursen är bestämd utifrån Black 

& Scholes-modellen per den 3 februari 2015 med en lösenkurs om 150 procent. Nedan listas samtliga 

parter som innehar teckningsoptioner. 

 Henrik Brorsson, 20 000 stycken 
 Fredrik Westman, 20 000 stycken 

 Toni Speidel, 20 000 stycken 

 Ulf Rogers, 20 000 stycken 

 Göran Conradsson, 20 000 stycken 

 Michael Scarsén, 10 000 stycken 

 

Teckningsoptioner av serie TO 1 

I mars 2017 genomförde VibroSense en emission av units bestående av aktier samt vidhängande 

vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt emitterades i samband med emissionen 746 640 

teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 ges rätt att för varje 
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teckningsoption teckna en ny B-aktie till en teckningskurs om 10,25 SEK per B-aktie. 

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 är den 7-28 mars 2018. 

 

Principer för delårsrapportens upprättande 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste 

årsredovisning, det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.  

 

Finansiell kalender 

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande 

rapporter är planerade enligt följande: 

 Halvårsrapport  2018-02-14 

 Delårsrapport 3  2018-05-16 

 Bokslutskommuniké   2018-08-31 

 

För ytterligare information, vänliga kontakta:  

Toni Speidel, VD 

Tel: +46 40 650 14 12 

E-post: info@vibrosense.com 
 

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö, den 30 oktober 2017 

VibroSense Dynamics AB 

Styrelsen 
 

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 30 oktober 2017. 
. 
 
 

 

  

mailto:info@vibrosense.com
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Resultaträkning i sammandrag 
 
(SEK) 2017-07-01 

2017-09-30 
2016-07-01 
2016-09-30 

2016-07-01 
2017-06-30 

Nettoomsättning 99 300 392 925 677 140 

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 

 
- 

  
- 

Övriga rörelseintäkter - - 1 586 294 

 99 300 392 925 1 927 753 

    
Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter -18 936 -15 513 -837 920 
Övriga externa kostnader -1 236 304 -798 927 -4 185 089 

Personalkostnader -1 117 268 -647 885 -1 565 744 

Rörelseresultat -2 273 208 -1 069 400 -4 661 000 

    
Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter                                               - 27 416 

Räntekostnader och liknande kostnader - - -5 971 

Resultat efter finansiella poster -2 273 208 -1 069 373 -4 666 555 
    

Resultat före skatt -2 273 208 -1 069 373 -4 666 555 

    

Periodens resultat -2 273 208 -1 069 373 -4 666 555 
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Balansräkning i sammandrag 
 
(SEK)  

2017-09-30 
 

2017-06-30 
TILLGÅNGAR   

   
Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 257 231 126 380 

Summa anläggningstillgångar 257 231 126 380 
   
Omsättningstillgångar   

Varulager m.m.    

Råvaror och förnödenheter 444 259 250 027 

 444 259 250 027 
   

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 22 875 197 750  

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 0 0  

Övriga fordringar 387 178 389 089  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 363 051 360 050  

 773 104 946 889  

   

Kassa och bank 11 596 310 13 271 745  
Summa omsättningstillgångar 12 813 673 14 595 041 
   

SUMMA TILLGÅNGAR 13 070 904 14 595 041  
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   
Aktiekapital (8 959 680 aktier) 895 968 895 968  

 895 968 895 968  

   

Fritt eget kapital   
Överkursfond 26 234 421 26 234 421 

Balanserad vinst eller förlust -13 777022 -5 167 830 
Periodens resultat -2 273 208 -8 609 192  

Summa eget kapital 11 080 159 13 353 367  

   
Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 1 200 687 204 621  
Övriga kortfristiga skulder 114 865 141 595  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 675 193 895 458  

 1 990 745 1 241 674  

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 070 904 14 595 041  
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
 (SEK) 2017-07-01 

2017-09-30 
2016-07-01 
2016-09-30 

2016-07-01 
2017-06-30 

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster       -2 273 208 -1 069 373 -8 609 192 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 
-2 273 208 

 
-1 069 373 

 
-8 609 192 

    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -194 232 - - 
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 173 785 -121 880 -305 983 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder 749 071 -195 084 -24 374 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 728 624 -316 964 -330 357 
    

Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -130 851 995 -126 600 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -130 851 995 -126 600 
    
Finansieringsverksamheten    

Inbetalt för optioner - - - 
Nyemission - - 15 306 120 

Emissionskostnader - - -1 378 820 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 13 927 300 
    

Periodens kassaflöde -1 675 435 -1 385 342 4 861 151 
 

Likvida medel vid periodens början 13 271 745   8 410 594 8 410 594 
Likvida medel vid periodens slut 11 596 310 7 025 252 13 271 745 
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Förändring av eget kapital 
 
2016-07-01 – 2017-06-30  

(SEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Ansamlad förlust 
Belopp 2016-07-01 746 640 - 12 437 449 -5 167 830 
Nyemission 149 328  13 796 972  

Periodens resultat    -8 609 192 
Belopp 2017-06-30 895 968  26 234 421 -13 777 022 

 

 
2017-07-01 – 2017-09-30  

(SEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Ansamlad förlust 
Belopp 2017-07-01 895 968 - 26 234 421 -13 777 022 
Periodens resultat    -2 273 208 
Belopp 2017-09-30 895 968 - 26 234 421 -16 050 230 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
VibroSense Dynamics AB 

MEDEON Science Park 
Per Albin Hanssons väg 41 

205 12 Malmö 
 

Telefon: 040-650 14 12 
E-post: info@vibrosense.com 

 
www.vibrosense.com 


