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DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021 
1 januari – 31 mars 2021 
 
Med ”Bolaget” eller ”Sensor Alarm” avses Sensor Alarm Norden AB med organisationsnummer 559035–1895.  
 
Januari – mars 2021  

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 551 (607) tkr. 
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 184 (-3 007) tkr. 
• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,60 (-0,56) sek.* 
• Koncernens soliditet uppgick till 72 % (10 %). 

 
Väsentliga händelser under kvartalet  

• Sensor Alarm godkänns för notering på Spotlight Stock Market. 
• Sensor Alarm inleder sin nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. 

 
Väsentliga händelser efter periodens slut 

• Sensor Alarms nyemission avslutas och tillhandahåller cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader som beräknas 
uppgå till 2,1 MSEK. Emissionen övertecknades med 279 procent till 62,6 MSEK. 

• Sensor Alarm noteras på Spotlight Stock Market och aktien börjar handlas 23 april. 
• Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal i Norge med Norsk Bedrift AS. 

 
 

Finansiell översikt - Koncernen 
 

 
Definitioner 
*Resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet 
aktier utestående under perioden. 

** Resultat före räntor, skatt och avskrivningar. 
***Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning.  

 
  

TSEK 2021.01.01 
-2021.03.31 

2020.01.01 
-2020.03.31 

2020.01.01 
-2020.12.31 

Nettoomsättning         1 551                607             3 461     
EBITDA** -3 109     -2 911     -11 431     
Rörelseresultat -3 165     -2 939     -11 582     
Periodens resultat före skatt -3 184     -3 007     -11 709     
Eget kapital vid periodens slut       18 146                549             1 337     
Soliditet vid periodens slut (%)*** 72% 10% 25% 
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SENSOR ALARM NOTERAT PÅ SPOTLIGHT 
– VD Martin Norsebäck har ordet  
 
Med första kvartalet bakom oss har vi uppnått ett av 2021 års viktigaste mål. Sensor Alarm är noterat för handel på 
Spotlight Stock Market. Jag vill börja med att tacka för förtroendet och hälsa alla nya aktieägare hjärtligt välkomna! Nu 
börjar ett nytt kapitel i vår resa mot att förändra hemsäkerhetsmarknaden.  
 
Det är med stor glädje vi konstaterar att vår nyemission 
väckt ett stort intresse bland investerare. Att emissionen 
övertecknades med 279 procent visar på en stark tro på 
Sensor Alarms produkt. Med cirka  
1 700 nya aktieägare och nytt kapital är vi väl rustade att 
genomföra vår strategi för att under kommande år 
expandera Sensor Alarms marknad, både inom och 
utanför Sverige.  
 
Vi står inför en marknad med en enorm potential. Sverige 
består av 4,8 miljoner hushåll och cirka 70-75 procent av 
hushållen saknar idag ett hemlarm. I Europa1 är det 
enbart 5 % som har hemlarm. De största hindren, som vi 
ser, är komplicerade och svårinstallerade system som 
kostar för mycket och därmed ger slutkonsumenten höga 
månadskostnader. 
 
Nuvarande marknadsledare erbjuder smarta 
hemfunktioner, men har fastnat i gamla och dyra 
infrastruktur- och installationsprocesser. Här har Sensor 
Alarm något unikt att erbjuda. Istället för flera kostsamma 
produkter och moment erbjuder vi kunder en trygg och 
enkel säkerhetslösning till ett överkomligt pris. Vår 
smarta enhet består av olika sensorer som bland annat 
läser av lufttrycket i en byggnad och reagerar direkt om 
trycket förändras. Lufttrycket förändras exempelvis när 
någon öppnar eller bryter upp en dörr, krossar ett fönster, 
eller om en brand startar. Genom att kombinera vår 
larmteknik med vårt grannsamverkanssystem har vi 
skapat en lösning som vi bedömer har potential att 
effektivt öka kundens trygghet. Med Sensor Alarms App 
skickas en notis till användare i närheten av ett larm. Då 
har grannar möjlighet att snabbt ta sig till platsen och till 
exempel lysa upp fastigheten och på så vis potentiellt 
avbryta eller avskräcka inbrott, eller väcka personer som 
bor i en bostad som börjat brinna. 
 
Sensor Alarms system gör tidskrävande och kostsamma 
installationer och underhåll onödiga. Kunden kopplar 
själv in enhetens laddare i ett vägguttag och slutför 
installationen ihop med en kundservicemedarbetare över 
telefon på cirka 15 minuter. Med Sensor Alarms 
larmteknik, samt säkra och miljövänliga tillverkning i 
Sverige, är vi ett unikt säkerhetsföretag på marknaden. 
 
 

                                                                    
1 https://www.stoldskyddsforeningen.se/fungerar-larm-mot-
inbrott/  

Stärkta med nytt kapital inleder vi nu en stor satsning på 
marknadsföring, försäljning och strategiska 
nyckelrekryteringar. För att möta upp en ökad försäljning 
kommer vi även göra investeringar i produktion och 
logistik. Till sist kommer en del av det nya kapitalet att gå 
till ökad produktion, utveckling av vår plattform samt 
vidareutveckling av produktutbudet. Ett exempel på en 
sådan satsning är inom vatten, något som kommer ingå i 
vår nästa version av plattformen. Med denna funktion 
utlöses larmet vid vattenläckage och när det är risk för 
frysskador. 
 
Sensor Alarm har sedan 2017 stegvis utvecklat ett smart 
hemlarmsystem. Den nuvarande plattformen lanserades 
2019 och har i dagsläget över 2 500 kunder. All produktion 
sker i Sverige och försäljning hanteras av såväl Sensor 
Alarm som av ett par utvalda externa partners. Vi avser 
nu växa verksamheten för att ta en stark position som en 
av de ledande leverantörerna av hemlarm på den 
nordiska marknaden. 
 
Vi är idag verksamma i Sverige med fortsatt fokus på 
expansion med ökande satsningar på egen försäljning i 
kombination med strategiska samarbeten. Under Q1 har 
vi påbörjat vår etablering i Norge där vi i ett första steg 
har tecknat ett samarbetsavtal med Norsk Bedrift AS som 
gör det möjligt att snabbt nå nya kunder i Norge. Vi har 
också gjort investeringar i vår systemmiljö för att 
snabbare kunna etablera Sensor Alarm på nya marknader 
i egen regi eller via partners. Vår produkt och vårt koncept 
är mycket skalbart och vi lägger nu grunden för fortsatt 
expansion när tillfälle uppstår. Med noteringen och 
kapitaltillskottet i ryggen har vi tagit ett stort steg i den 
riktningen. Nu fortsätter vi och tar nästa kliv in i Norge 
samtidigt som vi utvärderar andra marknader. 
 
 
 
Martin Norsebäck  
Verkställande direktör, 
Sensor Alarm Norden AB 
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OM SENSOR ALARM 
 
Sensor Alarm grundades 2015 och är baserat i Stockholm. Bolaget är med dess egenutvecklade smarta hemplattform 
fokuserad på att tillhandahålla nästa generations hemsäkerhet. Sensor Alarm har utvecklat en ny generation av 
hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Bolaget ser främst nordiska 
hushåll utan befintliga larmlösningar som användare av produkten men även befintliga hemlarmsägare som önskar ett 
effektivt och underhållsfritt hemlarm. De nuvarande grundläggande funktionerna i larmet är inbrotts- och röklarm, ljud- och 
temperaturmätare, grannsamverkan samt upplysning om strömavbrott, och lokala brottsvarningar. Därtill erbjuder Bolaget 
förutsättningarna för kollektiva säkerhetstjänster kopplade till grannsamverkan och lokala brottsvarningar. Med Sensor 
Alarms larmteknik, samt säkra och miljövänliga tillverkning i Sverige, är Bolaget enligt styrelsen ett unikt säkerhetsföretag. 
Med Sensor Alarms nya teknik och plattformens skalbarhet till flera segment och marknader, strävar Bolaget mot att utvidga 
verksamheten och snabbt ta nya marknadsandelar. 
 

Teknologin  
Sensor Alarm har under flera år utvecklat och designat 
produkten och all tillverkning sker i Sverige. Larmet 
bygger bland annat på avancerad lufttrycksteknik med 
smarta sensorer som oavbrutet läser av lufttrycket i en 
byggnad och reagerar direkt om trycket förändras. En 
förändring i lufttrycket sker exempelvis i de fall någon 
öppnar eller bryter upp en dörr, alternativt krossar ett 
fönster. Med Sensor Alarms teknologi räcker det med en 
enhet för att täcka en bostad upp till och med 400 kvm. 
Larmet kan integreras i samtliga typer av bostäder, såväl i 
garage som husbilar och övriga typer av fastigheter. 
Tekniken är sedan tidigare etablerad och har länge 
använts inom gruvindustrin. 
  
Utöver de nuvarande funktionerna – inbrotts- och 
röklarm, ljud- och temperaturmätare, grannsamverkan 
samt upplysning om strömavbrott, och lokala 
brottsvarningar – arbetar Bolaget med att utveckla 
ytterligare funktioner såsom: frysskydd, 
översvämningslarm, smart hembelysning samt även ett 
personskyddslarm. Integrerat i plattformen finns även 
smart radio- och ljudteknologi som kan kommunicera 
med olika enheter i hemmet, vilket möjliggör stora 
skalningsmöjligheter av smarta hemfunktioner. 
Ljudtekniken används för närvarande för att lyssna på 
larmljudet från samtliga brandvarnare. Genom att placera 
enheten inom räckhåll från en befintlig brandvarnare 
uppnår kunden ett fullständigt brandskydd. Vid rök- eller 
brandlarm distribueras larmet vidare genom enheten och 
ut till larmcentral och/eller grannar. 
  
I Sensor Alarms mobilapplikation (Sensor-Appen) 
anpassar användaren samtliga inställningar som behövs 
för ett anpassningsbart hemlarm till det specifika 
hushållet. Applikationen har en praktisk och lättillgänglig 
kontrollpanel som ger kunden ett effektivt larm som är 
lätt att hantera. Larmet kan smidigt och enkelt slås på och 
av med applikationen, alternativt med separata 
larmbrickor. 
  
Hårdvaran är enkel att använda och kräver, i motsats till 
marknadens övriga larmlösningar, ingen kvalificerad 
installationsprocess (i genomsnitt tar en installation 15 
minuter). Systemet är GSM-baserat (Global System for 
Mobile Communications) vilket innebär att enheten 

ansluts till GSM-master (samma uppkoppling som bland 
annat används av räddnings-, sjukvårdstjänst och militär) 
och kräver därmed ingen WiFi-anslutning, vilket innebär 
att larmet fungerar likvärdigt i hela Europa.  
 
Det stora värdet i Sensor Alarms erbjudande ligger i den 
mjukvara som Bolaget har utvecklat för att hantera och 
tolka den lufttrycksteknik som larmet använder sig av. 
Tillsammans med mjukvarans bakomliggande 
komplexitet gör teknikens funktionalitet och larmets 
användarvänlighet Sensor Alarms produkt unik. 

 
Installationsprocess  
En av fördelarna med Sensor Alarms produkt är att ingen 
installationsprocess behövs. Larmenheten behöver inte 
monteras mot en vägg, utan kan enkelt placeras på t ex 
hallbordet. Larmet behöver ingen tillgång till 
internetuppkoppling utan efter att larmet anslutits till 
närmaste el-uttag kopplas enheten automatiskt upp till 
Telias 2G-master (samma system som sjukvården och 
försvaret använder) samt till Sensor Alarms 
larmövervakningssystem. För att aktivera brandskyddet 
placeras larmenheten i närheten av en befintlig 
brandvarnare. Larmenheten innehåller en smart 
ljudsensor som per automatik reagerar på alla 
brandvarnares larmljud. Efter att larmet har integrerats 
med brandskyddet är hemlarmet färdigt att användas. 
Larmenhetens smarta lufttrycksteknik skyddar nu alla 
dörrar och fönster. Larmet kan slås på och av med både 
Sensor-Appen och med larmbricka. Larmbrickorna är 
förinstallerade vid leverans. Larmet har nio olika nivåer av 
luftkänslighet och rätt nivå för respektive bostad får 
kunden hjälp med i samband med det kostnadsfria 
startuppsamtal som alla kunder behöver gå igenom. 
Exempelvis så kan kundens bostad vara utrustad med en 
kattlucka och då behövs tryckkänsligheten anpassas för, 
vilket sker vid samtalet.
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Grannsamverkan  
Vid ett inbrott eller annan akut händelse så är tidsramen 
för varje säkerhetsåtgärd kritisk. Därför erbjuder Sensor 
Alarm, genom sin applikation, en möjlighet att bygga upp 
ett nätverk tillsammans med sina grannar för att på ett så 
snabbt och effektivt sätt som möjligt kunna agera utifrån 
den rådande situationen. Genom 
grannsamverkanssystemet kan användarna snabbt agera 
för att exempelvis lysa upp det drabbade hushållet och 
således avbryta pågående inbrott. Vid brand är det av 
ännu större vikt att agera under en kort tidsram – 
eftersom risken är att det handlar om att rädda liv. 
Grannsamverkanssystemet fyller med andra ord en viktig 
funktion i behovet av snabba och effektiva åtgärder. 
 

Sensor-Appen  
I Sensor-Appen kan kunden göra alla inställningar som 
behövs för att anpassa sitt hemlarm. Sensor-Appen 
erbjuder, förutom larmstyrning, flera smarta funktioner. 
Genom Sensor-Appen kan kunden kontrollera sitt larm, 
aktivera eller stänga larmet oavsett om kunden är hemma 
eller inte och justera tillagda grannar. Kunden kan även se 
en karta över inbrott i sitt område samt samla kvitton och 
foton på värdesaker, vilket underlättar vid ett eventuellt 
inbrott.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET  
 

Sensor Alarm godkänns för notering på Spotlight Stock 
Market.  
Den 23 Mars 2021 meddelade Sensor Alarm att Bolaget 
godkänts för notering på Spotlight Stock Market. 
Godkännandet krävde dock erforderlig ägarspridning och 
att Sensor Alarm skulle nå den lägsta gränsen i sin 
noteringsemission i enlighet med Spotlight Stock Markets 
regelverk. Godkännandet öppnade för Sensor Alarm att 
fortskrida med sin notering. I samband med 
godkännandet publicerade Sensor Alarm ett 
memorandum gällande nyemissionen om totalt cirka 22,4 
MSEK. 
 
Sensor Alarms nyemission inför notering på Spotlight 
Stock Market inleds.  
Den 24 mars 2021 meddelade Sensor Alarm att 
teckningstiden i Bolagets nyemission inför noteringen 
inleddes på Spotlight Stock Market.  
 

Väsentliga händelser efter periodens slut  
 
Sensor Alarms nyemission avslutas. 
Den 7 april 2021 meddelade Sensor Alarm att 
teckningstiden i Bolagets nyemission avslutas. 
Noteringsemissionen övertecknades till totalt cirka 62,6 
MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 279 
procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 22,4 MSEK. 

Sensor Alarms ägarskara utökades med cirka  
1 700 nya aktieägare.  
 
Sensor Alarm noteras på Spotlight Stock Market 
Den 23 april noterades Sensor Alarm på Spotlight Stock 
Market. Aktien handlas under handels-beteckningen 
”SELARM” med ISIN-kod SE0015657663. 
 
Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal i Norge med 
Norsk Bedrift AS 
Den 4 maj meddelade Sensor Alarm att Bolaget, via det 
norska dotterbolaget Sensor Alarm AS, slutit ett 
samarbetsavtal med Norsk Bedrift AS. Avtalet som 
sträcker sig över tre år ger tillgång till nya 
marknadskanaler och möjliggör kundtillväxt i Norge.  Det 
operativa samarbetet förväntas träda i kraft från och med 
1 augusti 2021. 
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KOMMENTAR TILL KONCERNENS FINANSIELLA 
UTVECKLING FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2021  
 

Omsättning och rörelseresultat  
Nettoomsättningen för perioden januari-mars 2021 
uppgick till 1551 (607) tkr, en ökning med 944 tkr. 
Rörelseresultatet var -3165 (-2939) tkr, ett försämrat 
resultat med 226 tkr. Detta beror främst på ökade 
satsningar för Bolagets expansion och utgörs bland annat 
av ökade marknadsförings- och försäljningskostnader.  
 
Likviditet och balansräkning 
Vid ingången av perioden uppgick de likvida medlen 
(exklusive nyttjad checkräkningskredit) till 113 tkr och vid 
utgången av perioden till 193 tkr. Bolagets behållning i 
likvida medel stärktes markant under Q2 2021 då 
emissionslikviden erhölls samt att checkräkningskrediten 
regleras i sin helhet. Periodens nettoinvesteringar i 
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 962 (257) 
tkr vilket är en av de större enskilda poster som är 
kassaflödespåverkande och avser utveckling av plattform 
samt vidareutveckling av produktutbudet.  
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Finansiell Översikt 
 

Resultaträkning i sammandrag – koncernen  
 
 

 
2021-01-01  

-2021-03-31 
2020-01-01  

-2020-03-31 
2020-01-01 

-2020-12-31 

Nettoomsättning 
      

1 551 184             607 041     
        

  3 460 862     

Aktiverat arbete för egen räkning         962 070                        -                               -       

Övriga rörelseintäkter           16 246     
              

3 881     
                  

3 881     

      2 529 500             610 922     
          

3 464 743     

    

Handelsvaror -69 215     -1 388 532     
 

-4 826 339     

Övriga externa kostnader -4 610 377     -1 610 882     -7 551 915     

Personalkostnader -958 945     -522 827     -2 517 168     

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -55 757     -27 235     
 

-151 369     

 -5 694 294     -3 549 476     -15 046 791     

    

Rörelseresultat -3 164 794     -2 938 554     -11 582 048     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                 751     0                            10     

Räntekostnader och liknande resultatposter -20 160     -68 902     
 

-127 103     

 -19 409     -68 902     -127 093     

    

Resultat efter finansiella poster -3 184 203     -3 007 456     -11 709 141     

Resultat före skatt -3 184 203     -3 007 456     -11 709 141     

Årets/Periodens resultat -3 184 203     -3 007 456     -11 709 141     

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -3 184 203     -3 007 456     -11 709 141     
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Balansräkning i sammandrag – koncernen 
 

 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 
    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 

        
 1 682 453                253 498               752 764     

 
        

 1 682 453                253 498               752 764     

Inventarier, verktyg och installationer 
            

 215 044                308 710               238 420     

 
           

  215 044                308 710               238 420     

    

Summa anläggningstillgångar 
         

1 897 497                562 208               991 184     

Färdiga varor och handelsvaror 
        

 3 392 799             3 866 786            2 769 175     

 
      

   3 392 799             3 866 786            2 769 175     
    

Kundfordringar 
           

  707 416                     1 567               541 294     

Övriga fordringar 
      

 19 076 052             1 002 588               909 999     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
             

  90 405                  58 882                 51 144     

 
      

 19 873 873             1 063 037            1 502 437     
    

Kassa och bank 
           

  193 017                  65 565               113 149     

 
          

   193 017                  65 565               113 149     

Summa omsättningstillgångar 
     

  23 459 689             4 995 388            4 384 761     

SUMMA TILLGÅNGAR 
     

  25 357 186             5 557 596            5 375 945     

Aktiekapital 
 

533 250     91 900     113 100     
Övrigt tillskjutet kapital 57 566 064     28 109 870     37 577 664     

Annat eget kapital inklusive årets resultat 
       

-39 953 177          -27 652 536        -36 354 224     
    

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 
 

18 146 137     549 234     1 336 540     
Summa eget kapital 18 146 137     549 234     1 336 540     
Checkräkningskredit 1 999 110     1 352 944     1 382 357     
Leverantörsskulder 4 051 099     2 526 429     1 544 772     
Övriga skulder 515 448     974 477     811 154     
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 645 392     154 512     301 122 

 7 211 049     5 008 362    4 039 405 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 357 186     5 557 596    5 375 945 
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Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget 
 

 
2021-01-01  

-2021-03-31 
2020-01-01  

-2020-03-31 
2020-01-01  

-2020-12-31 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning      1 546 566                679 788      3 522 023  
Aktiverat arbete för egen räkning         962 070                           -                         -       

Övriga rörelseintäkter           16 246                    3 881      3 881  

       2 524 882                683 669      3 525 904  

           

Rörelsens kostnader          

Handelsvaror -112 228     -1 501 866      -4 904 676  
Övriga externa kostnader -4 592 804     -1 551 007      -7 463 199  

Personalkostnader -958 945     -522 827      -2 517 168  
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -55 757      -27 235      -151 369  

  -5 719 734     -3 602 935      -15 036 412  

Rörelseresultat -3 194 852     -2 919 266      -11 510 508  
           

Resultat från finansiella poster          

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                 751                           -                         -       

Räntekostnader och liknande resultatposter  -20 156     -68 455      -126 651  

  -19 405     -68 455     -126 651     

    
Resultat efter finansiella poster -3 214 257     -2 987 721      -11 637 159  

           

Resultat före skatt -3 214 257     -2 987 721      -11 637 159  

           

Årets/periodens resultat -3 214 257     -2 987 721      -11 637 159  
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Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget 
 

 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
       
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten        1 682 453             253 498     752 764 
         1 682 453             253 498     752 764 
      
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 
            

215 044             308 710     238 420 

  
  

          215 044             308 710     238 420 
      
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag              32 198               32 198     32 198 
               32 198               32 198     32 198 
Summa anläggningstillgångar        1 929 695             594 406     1 023 382 
      
Omsättningstillgångar     
      
Varulager m m     
Färdiga varor och handelsvaror        3 274 786          3 756 789     2 694 175 
         3 274 786          3 756 789     2 694 175 
      
Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 
        

    698 097                        -       534 656 

Fordringar hos koncernföretag 
           

 228 672             199 077     228 672 

Övriga fordringar 
     

 19 062 618          1 000 025     843 656 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
          

    90 405     
           

   7 882     51 144 

  
    

  20 079 792          1 206 984     1 658 128 
      

Kassa och bank 
  

          133 752               40 537     102 340 

Summa omsättningstillgångar 
    

  23 488 330          5 004 310     4 454 643 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

25 418 025           5 598 716     5 478 025 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 

          

Eget kapital         

Bundet eget kapital         

Aktiekapital 
           

 533 250     
           

91 900      113 100  

Ej registrerat aktiekapital 
           

 280 000                        -        2 005 305  

Fond för utvecklingsutgifter 
       

 1 682 453     
        

 253 498      752 764  

  
      

  2 495 703     
      

   345 398      2 871 169  

           

Fritt eget kapital          

Överkursfond 
    

  21 298 955     
    

  1 956 743      9 419 231  

Balanserad vinst eller förlust 
  

-2 359 887     
    

  1 286 996      787 730  

Årets/periodens resultat 
 

   -3 214 257     
   

 -2 987 721      -11 637 159  

  
   

   15 724 811     
       

  256 018      -1 430 198  

Summa eget kapital 
   

   18 220 514     
       

  601 416      1 440 971  

           

Kortfristiga skulder          

Checkräkningskredit 
   

     1 999 110     
   

   1 352 944      1 382 357  

Leverantörsskulder 
     

   4 051 099     
     

 2 515 367      1 542 420  

Övriga skulder 
          

  501 910     
       

  974 477      811 154  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  645 392   154 512  
       

     301 123     

Summa kortfristiga skulder 
    

    7 197 511     
    

  4 997 300      4 037 054  

         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

   25 418 025     
   

   5 598 716     5 478 025 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  
 

Ägarförteckning 
För Sensor Alarms ägarförteckning hänvisas till Spotlight 
Stock Market via följande länk: 
https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?Inst
rumentId=XSAT00007UR7 
 
Aktien 
Aktien i Sensor Alarm noterades på Spotlight Stock 
Market (”Spotlight”) den 23 april 2021. Per den 31 mars 
2021 uppgick antalet aktier i Sensor Alarm till 5 332 500 
(5 332 234). Efter periodens utgång har 2 800 000 aktier 
genom nyemission registrerats hos Bolagsverket. Bolaget 
har ett tecknings-optionsprogram 2021/2026 riktat till VD 
och styrelseledamot Martin Norsebäck om totalt 243 975 
teckningsoptioner. Varje teckningsoption i ger 
innehavaren rätt att teckna aktier i Bolaget till en 
teckningskurs på 12,00 SEK. Löptiden beräknas vara den 
25 februari – 11 mars 2026. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. 
 

Redovisningsstandard 
Sensor Alarm redovisar i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

Medarbetare  
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 8 
personer.  
 
Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer  
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Sensor 
Alarms verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta 
relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. 
För utförlig beskrivning av risker hänförliga till Bolaget och 
dess aktier hänvisas till memorandum utgivet av styrelsen 
i mars 2021. 
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INTYGANDE  
 
Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att 
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står 
inför.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensor Alarm Norden AB 
Stockholm 28 Maj 2021 
 
 
 
 
Peter Jakobsson 
Styrelseordförande 
 
Roberth Risberg Strindholm 
Styrelseledamot 

Anders Falk 
Styrelseledamot 
 
Jerry Lindblom 
Styrelseledamot 

Henrik Tegelström 
Styrelseledamot 
 
Martin Norsebäck 
VD

 
  
  

Finansiell kalender  
 
Delårsrapport kvartal 2 2021.08.31 
Delårsrapport kvartal 3 2021.11.25 
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Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sverige 
+46 (0)75-75 75 300 
www.sensoralarm.se 
 
KONTAKT 
Martin Norsebäck, VD 
+46 (0) 72-729 06 51 
martin.norseback@sensoralarm.se 

 


