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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 
1 januari — 31 DECEMBER 2022 
 
Med ”Bolaget” eller ”Sensor Alarm” avses Sensor Alarm Norden AB med organisationsnummer 559035–1895.  

 

 

 
Kvartalet oktober — december 2022 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 724 (2 321) tkr. 
 Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 691 (-5 460) tkr. 
 Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,67) sek.* 
 Koncernens soliditet uppgick till 68 (38) %. 

 

Helåret januari – december 2022 
 Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 865 (7 363) tkr.  
 Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 11 603 (-15 974) tkr. 
 Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,65 (-2,19) sek.*  
 Koncernens soliditet uppgick till 68 (38) %. 

 
 

 

 
 
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 2022.10.01 
-2022.12.31 

2021.10.01 
-2021.12.31 

2022.01.01 
-2022.12.31 

2021.01.01 
-2021.12.31 

Nettoomsättning 1 724 2 321    4 865         7 363    
EBITDA** -1 767 -5 223 -9 857 -15 350    
Rörelseresultat -2 570 -5 477 - 11 603 -15 932    
Periodens resultat före skatt -2 691 -5 460 - 13 328 -15 947    
Eget kapital vid periodens slut  10 402 5 397 10 402         5 397    
Soliditet vid periodens slut (%)*** 68% 38% 68% 38% 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2022 
 

Första kvartalet  
 Sensor Alarm utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie. 
 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med m.nu 
 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Caravan Club 
 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Elkapsling 
 Sensor Alarm håller en extra bolagsstämma där stämman beslutar att bemyndiga Styrelsen att fatta beslut 

om emissioner.  
 Sensor Alarms styrelse beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,5 MSEK och offentliggör 

prospekt.  

 

Andra kvartalet  
 Sensor Alarm informerar om att den globala marknaden för brandlarm förväntas växa till ca 56 miljarder 

SEK 2030 med en årlig genomsnittlig tillväxt om 7,2 % mellan 2022 och 2030, enligt en ny rapport från 
Grand View Research Inc. 

 Sensor Alarm inleder ett samarbete det norska byggföretaget Harestua Bygg.  
 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med e-handlaren Camping 4U.  
 Senor Alarm anställer Jonas Ekwall som ny CFO.  
 Sensor Alarm meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units. Sensor Alarm tillförs cirka 12 

MSEK före emissionskostnader.  
 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Västerås Caravan Service.  
 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Intelligent Brands.  
 Sensor Alarm genomför årsstämma. Kommuniké med sammanfattande beslut återfinns på bolagets 

hemsida. 
 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med e-handlaren GetCamping.  
 Sensor Alarm meddelar att bolagets företrädesemission som pågick mellan den 30 mars 2022 och den 13 

april 2022 är registrerad hos bolagsverket. Det totala antalet aktier i bolaget ökar därmed med 7 272 540 
aktier till totalt 15 405 040 aktier. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner skedde 16 maj 
2022, vilket också var första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1. 

 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Dalakraft.  
 Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med SRC Svensk Camping. 

 

Tredje kvartalet  
 Sensor Alarms avtal med Sedermera om likviditetsgaranti upphör. 
 Sensor Alarm meddelar utfall av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1. 

 

Fjärde kvartalet 
 Sensor Alarm avser genomföra riktade nyemissioner om totalt cirka 7,5 miljoner kronor. 
 Sensor Alarm kallar till extra bolagstämma för att besluta om riktad emission. 
 Sensor Alarm genomför en riktad nyemission om totalt cirka 7,4 miljoner kronor.  
 Sensor Alarm genomför riktad nyemission om totalt cirka 1,4 miljoner kronor. Efter de riktade 

emissionerna uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 52 450 108, aktiekapitalet uppgår till 5 245 
010,80 kr.  
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FÖRBÄTTRADE NYCKELTAL, LYCKAD EMISSION 
– VD Martin Norsebäck har ordet  
 
Med fjärde kvartalet bakom oss kan vi med glädje konstatera att kostnadsomställningen, anpassad till vår nya plattform 
och distributionsstrategi, är på god väg att slutföras. Vi kan också konstatera ett mycket starkt intresse från 
kapitalmarknaden vilket resulterat i att Sensor kunde slutföra kapitalanskaffningen på ett tillfredställande sätt. 
Emissionsprocessen, som slutfördes i december, har givit oss en position med mycket låg skuldsättning vilket skapar 
förutsättningar till ett förbättrat resultat och kassaflöde. Dessa förutsättningar lägger grunden för våra framtida 
tillväxtsatsningar.   
 
En viktig målsättning under kvartalet har varit att sänka bolagets kostnader och förbättra resultatet i syfte att skapa 
förutsättningar till ett förbättrat kassaflöde under 2023. Vi har lyckats väl med båda dessa delar och kan med tillförsikt 
blicka framåt mot ett positivt kassaflöde under 2023. Övriga externa kostnader under fjärde kvartalet 2022 uppgick 
till 2 289 tkr. Under samma period 2021 var denna post 6 210 tkr. Personalkostnaderna har minskat drastiskt med 
66%, i linje med bolagets nya distributionsstrategi och plattform, och fastställs under fjärde kvartalet 2022 till 624 tkr, 
i jämförelse med 1 868 tkr under samma period 2021. Resultatet har också förbättras enligt plan och landar under 
perioden för koncernen på -2 691 tkr vilket är en förbättring från samma period 2021 där resultatet bokfördes till -
5 460 tkr. Under det kommande året ligger vårt fokus på tillväxt samtidigt som vi vidbehåller och förbättrar samtliga 
nyckeltal i strävan mot ett positivt resultat. 
 
I slutet av december avslutade bolaget sin kapitalanskaffning via riktade emissioner. Intresset för att investera har varit 
starkt, trots rådande osäkra klimat på kapitalmarknaden, och vi kunde glädjande ta in planerat kapital. I och med 
kapitaltillskottet kan bolaget nu blicka framåt med en låg skuldsättning och minskade finansiella kostnader. Detta lägger 
grunden för ett förbättrat kassaflöde som ger oss möjligheter till att vara innovativa gällande nya produkter, säljkanaler 
och samtidigt som vi tittar på fler marknader.   
 
Nyförsäljningen under fjärde kvartalet kom till största del från den norska marknaden. Bolaget valde att fokusera extra 
på Norge under kvartalet för att implementera vår nya återförsäljarstrategi, där vår partner agerar fullt ut som 
återförsäljare och ansvarar för all kundkommunikation och dess omkostnader. Återförsäljarstrategin bygger också på 
avtalsmässiga beställningsvolymer från återförsäljaren. Vi kan nu konstatera att Sensors plattform fungerar fullt ut mot 
strategin och vi planerar därför att under kommande kvartal att expandera distributionen i Norge samt att 
implementera modellen på den svenska marknaden. Vi ser extra positivt på den svenska marknaden då många hushåll 
idag ser över sina befintliga hushållskostnader, framför allt att de hushåll som idag har ett dyrt larmavtal hos någon av 
de större aktörerna. Under kvartalet vi kan vi notera en ökad efterfrågan av vårt hemlarm från dessa hushåll, då de 
fortsatt önskar ett larmat hem men till en betydligt lägre kostnad. Detta är ett tydligt kvitto på att vår plattform och 
prisstrategi även fungerar under perioder där konjunkturen är något sämre. Under kvartalet har vi fortsatt vårt 
integrationsarbete med Dalakraft där säljstart planeras under första kvartalet 2023. Det gläder oss, trots förseningar 
under starten på grund av utmaningar på elmarknaden, att vi snart är i gång. Flera nya återförsäljarkontakter är 
etablerade och vi planerar att starta igång en majoritet av dessa under kommande kvartal.  
 
Under kvartalet har vi lagt ett stort fokus på att förbereda Sensor inför campingsäsongen 2023 som vi ser som mycket 
spännande i tillväxtsynpunkt. Vi har också nått stora framsteg i vår produktutveckling genom att färdigställa ett nytt 
batteridrivet gaslarm som länge har efterfrågats från marknaden. Vi kan nu erbjuda än mer konkurrenskraftigt 
campinglarm till de campingutövare som vanligtvis fricampar. Vårt uppdaterade campinglarm kommer under första 
kvartalet 2023 att presenteras för marknaden (återförsäljare och grossister) samt tillsammans med vår 
samarbetspartner Caravan Club vid kommande campingmässor.    
 
Det är med tillförsikt och framtidstro som vi kliver in i ett nytt år. Med en lyckad emission bakom oss samt med nyckeltal 
som pekar mot rätt håll kan vi med starkt sjävförtroende inleda ett nytt verksamhetsår. 
 

 

 

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 larmfunktionerna i hemlarmets baspaket 
är inbrotts-, rök-, vatten-, temperatur-, strömavbrottslarm samt personlarm. Utöver dessa funktioner erbjuds också en 
digital grannsamverkan och lokala brottsvarningar. Därtill erbjuder bolaget förutsättningarna för att koppla sig till en 
larmcentral med väktarutryckningar. Med Sensor Alarms egenutvecklade larmteknik kombinerad med traditionell 
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 
produktens huvudenhet (gateway) och all tillverkning 
av denna sker i Sverige. Huvudenheten kommunicerar 
via zigbee-protokollet vilket möjliggör för 
huvudenheten att styra andra smarta larmenheter eller 
andra uppkopplade enheter i hemmet. Huvudenheten 
innehåller bland annat en inbrottsteknik som bygger på 
en avancerad lufttrycksteknik där en smart 
lufttryckssensor 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. Sensor 
Alarm har både luftryckslarm samt rörelselarm i sitt 
hemlarmspaket vilket gör inbrottsskyddet unikt. 
Lufttryckslarmet verkar som ett skalskydd och larmar 
innan en person tagit sig in i bostaden och 
rörelselarmet meddelar om någon därefter har tagit sig 
in.   
  
Utöver de nuvarande larmfunktionerna arbetar 
bolaget med att utveckla och koppla upp ytterligare 
funktioner såsom: smart hembelysning samt digitala 
dörrlås.  
  
I Sensor Alarms mobilapplikation (Sensor-Appen) finns 
ett produktanpassat onboardingflöde som hjälper 
kunden att starta upp sitt hemlarmspaket på under 10 
minuter. Flödet anpassar sig efter valt larmpaket och 
hjälper kunden att starta rätt larmprodukter och 
tjänster. Applikationen har utöver detta 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. 

  
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. Zigbee-tekniken och mjukvarans bakomliggande 
komplexitet och larmets användarvänlighet gör Sensor 
Alarms produkt unik. 
 

Installationsprocess  
En av fördelarna med Sensor Alarms larmpaket är att 
ingen installationsprocess behövs. Huvudenheten 
behöver inte monteras mot en vägg, utan kan enkelt 
placeras på t ex hallbordet. Röklarm och vattenlarm 
kopplas enkelt upp till huvudenheten via appen. 
Larmet behöver ingen tillgång till internetuppkoppling 
utan efter att larmet anslutits till närmaste el-uttag 
kopplas enheten automatiskt upp till Telias 4G-master 
samt till Sensor Alarms larmövervakningssystem. 
Larmenhetens smarta lufttrycksteknik skyddar alla 
dörrar och fönster och ger ett komplett skalskydd till 
en låg kostnad. Larmet har nio olika nivåer av 
luftkänslighet och korrekt nivå för respektive bostad 
får kunden hjälp med genom en digital onboarding via 
appen där systemet själv ställer in korrekt känslighet. 
Exempelvis så kan kundens bostad vara utrustad med 
en kattlucka och då behövs tryckkänsligheten anpassas 
för, vilket sker via appen. 
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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 får även inbrottsnotiser från 
sitt område presenterade i appen.  
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KOMMENTAR TILL KONCERNENS FINANSIELLA 
UTVECKLING FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH 
PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2022 
 

Omsättning och rörelseresultat  
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2022 
uppgick till 1 734 (2 231) tkr, en minskning med 497 
tkr. Rörelseresultatet uppgick till -2 570 (-5 477) tkr, 
ett förbättrat resultat med 2 907 tkr. Detta beror 
främst på minskade kostnader för produktutveckling 
samt en åtstramning av bolagets löpande utgifter.  
 
Nettoomsättningen för perioden januari – december 
2022 uppgick till 4 864 (7 363) tkr, en minskning med 
2 499 tkr. Rörelseresultatet uppgick till -11 603 (-15 
932) tkr, ett förbättrat resultat med 4 329 tkr. Detta 
beror främst på ökade satsningar för Bolagets framtida 
expansion. 
 

Likviditet och balansräkning 
Vid ingången av det fjärde kvartalet uppgick de likvida 
medlen (exklusive nyttjad checkräkningskredit) till 357 
tkr och vid utgången av perioden till 199 tkr.  
 
Fjärde kvartalets nettoinvesteringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 0 (729) tkr vilket är en 
väsentlig minskning mot tidigare perioder till följd av 

genomförd produktutveckling och lansering av 
plattform.  
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Finansiell Översikt 
 

Resultaträkning i sammandrag – koncernen  
 
 

 
2022-10-01  

-2022-12-31 
2021-10-01  

-2021-12-31 
2022-01-01  

-2022-12-31 
2021-01-01 

-2021-12-31 

Nettoomsättning 1 734 048  2 321 423    4 864 709 
       

  7 362 986   
 
Förändring av lagervaror under 
tillverkning, färdiga varor  
och pågående arbete för annans räkning -86 213 1 258 704    1 523 924 1 258 704 
 
Aktiverat arbete för egen räkning 0 729 081 1 578 380 3 649 687      

Övriga rörelseintäkter 0 9 514    41 867              60 578    

 1 647 835 4 318 722    8 008 880 12 331 955    

Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -501 307 -1 459 908    -3 219 222 -1 167 838    
Övriga externa kostnader -2 288 827 -6 213 606    -10 528 444 -20 161 095    
Personalkostnader -623 874 -1 867 875 -4 117 815 -6 353 068    
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -804 049 -253 846    -1 746 795 -582 061    

 -4 218 057 -9 795 235    -19 612 276 -28 264 062    

Rörelseresultat -2 570 222 -5 476 513    -11 603 395 -15 932 107    

Resultat från finansiella kostnader     
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 140 37 154      140                 37 905   
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -121 292 -20 377    -1 725 162 -52 624    

 -121 152 16 777    -1 725 022 -14 719    

     

Resultat efter finansiella poster -2 691 374       -5 459 736    -13 328 417 -15 946 826    

Resultat före skatt -2 691 374       -5 459 736    -13 328 417 -15 946 826    

Årets/Periodens resultat -2 691 374       -5 459 736    -13 328 417 -15 946 826    
Hänförligt till moderföretagets aktieägare -2 691 374       -5 459 736    -13 328 417 -15 946 826    
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Balansräkning i sammandrag – koncernen 
 
SEK  2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
 
Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  4 664 342 3 974 189    
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  40 695 50 756 
  4 705 037 4 024 945    

Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer  2 675 217 1 612 034    
  2 675 217 1 612 034    

    

Summa anläggningstillgångar  7 380 254 5 637 249 

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter  2 782 628 1 258 704    
Färdiga varor och handelsvaror  3 670 186 4 793 116 
Förskott leverantörer  0 347 509 

  6 452 814             6 399 329    

    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  936 254 815 721    
Övriga fordringar  182 306                637 746    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  172 038                184 364    

  1 290 598 1 637 831 

    

Kassa och bank  199 047 357 080 

Summa omsättningstillgångar  7 942 459 8 394 240 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  15 322 713 14 031 489 
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SEK  2022-12-31 2021-12-31 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    
Aktiekapital  5 245 011 813 250    
Övrigt tillskjutet kapital  71 169 892 57 286 064            
Annat eget kapital inklusive årets resultat  -66 012 660 -52 702 252 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  10 402 243 5 397 062 

    

Summa eget kapital  10 402 243 5 397 062    

    
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga skulder till kreditinstitut  0 - 
Checkräkningskredit  1 572 181  2 006 668      
Leverantörsskulder  1 254 039 4 906 198    
Övriga skulder  1 507 198 802 844    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  587 053 918 717 

  4 920 470 8 634 427 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 322 713 14 031 489 

 

  



 11 | Bokslutskommuniké 2022 | Sensor Alarm Norden AB 
 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncernen 
 

SEK 
 
 

 
 

2022-01-01  
-2022-12-31 

2021-01-01  
-2021-12-31 

     
Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster   -11 603 395 -15 946 826    

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m.m.   388 866 592 130                  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet   -11 214 529 -15 354 696    

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet     

Förändring av varulager och pågående arbeten   -1 393 166  - 3622 995    

Förändring kundfordringar   -120 533 - 274 729 

Förändring av kortfristiga fordringar   467 766 136 020 

Förändring leverantörsskulder   -3 137 489  3 361 533    

Förändring av kortfristiga skulder   -61 798  1 233 595    

                                 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -15 459 750 -14 521 272    

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -1 578 380 -3 706 084                           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -492 407 -1 522 214    

                                 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 070 786 -5 228 298    

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission    17 373 716  19 993 800    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   17 888 386  19 993 800    

     

Årets/Periodens kassaflöde   -156 820  244 230    

     

Likvida medel vid årets/periodens början     

Likvida medel vid årets/periodens början   357 080  112 658     

Kursdifferens i likvida medel     

Kursdifferens i likvida medel   1 213 192 

Likvida medel vid årets slut   199 047 357 080    
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Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget 
 

SEK 
2022-10-01  

-2022-12-31 
2021-10-01  

-2021-12-31 
2022-01-01  

-2022-12-31 
2021-01-01 

-2021-12-31 
     

Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 1 009 980 3 842 742 4 017 735 8 870 790 
Förändring av lagervaror under tillverkning, 
färdiga varor och pågående arbete för 
annans räkning -86 213 1 258 704 1 523 924 1 258 704 
Aktiverat arbete för egen räkning 0 729 081    1 578 380       3 649 687    
Övriga rörelseintäkter 0 9 514    41 867             60 578    
  923 768 5 840 041    7 161 907 13 839 759 

      

Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -70 905 -2 673 244    -3 215 326 -2 424 187    
Övriga externa kostnader -2 146 357 -4 547 305 -8 413 607 -18 450 028    
Personalkostnader -620 874 -1 867 875    -4 117 815 -6 353 068    
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -760 301 -205 345 -1 520 239 -533 560    
  -3 601 437 -9 293 769 -17 265 790 -27 760 843    

     

Rörelseresultat -2 677 669 -3 453 728 -10 103 883 -13 921 084 

      

Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 140 - 140 751    
Räntekostnader och liknande resultatposter -121 329 - 20 380    -1 716 859 -52 624    
  -121 189 -20 380 -1 716 719 -51 873    

     

Resultat efter finansiella poster -2 798 858 -3 474 108    -11 820 602 -13 972 957 

      

Resultat före skatt -2 798 858 -3 474 108    -11 820 602 -13 927 957    

      

Årets/periodens resultat -2 798 858 -3 474 108    -11 820 602 -13 927 957    
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Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget 
 

SEK  2022-12-31 2021-12-31 
    
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
      
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten  4 664 342 3 974 198 
   4 664 342 3 974 189 
     
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer  1 233 921 227 397    
  1 233 921 227 397    
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag  32 198 32 198 
   32 198 32 198    
Summa anläggningstillgångar  5 930 461 4 233 784    
     
Omsättningstillgångar    
     
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  2 782 628 1 258 704 
Färdiga varor och handelsvaror  3 670 186 4 793 116 
Förskott till leverantörer  0 347 509 
   6 452 814 6 399 329 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  861 259 772 047 
Fordringar hos koncernföretag  4 664 360 2 161 492 
Övriga fordringar  182 306 286 599 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  172 038 160 384 
  5 879 963 3 380 522 
     
Kassa och bank  137 558 338 410 
    
Summa omsättningstillgångar  12 470 336 10 118 261 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  18 400 796 14 352 045    
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Eget kapital 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  2022-12-31 2021-12-31 

         

Eget kapital        

Bundet eget kapital        
Aktiekapital  4 660 239  813 250  
Pågående Nyemission  584 772  0  
Fond för utvecklingsutgifter  4 664 342  3 974 189  
   9 909 353  4 787 439  

       

Fritt eget kapital      
Överkursfond  13 883 828  21 298 955  
Balanserad vinst eller förlust  1 984 222  -4 651 623 
Årets/periodens resultat  -11 820 602  -13 927 957  
   4 047 448  2 674 375  

Summa eget kapital  13 956 801  7 461 814  

       

Kortfristiga skulder      
Kortfristiga skulder till kreditinstitut   0 0 
Checkräkningskredit  1 572 181 2 006 668 
Leverantörsskulder  953 911 3 196 866 
Övriga skulder  1 507 198 802 844 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  410 706 883 853 

Summa kortfristiga skulder  4 443 996  6 890 231  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  18 400 796 14 352 045 
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Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolaget 
 

SEK 
 
 

 
 

2022-01-01  
-2022-12-31 

2021-01-01 
-2021-12-31 

     
Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster   -10 103 883 -13 972 957    

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m.m.   230 727 533 560                  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet   -9 873 156 -13 439 397    

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet     

Förändring av varulager och pågående arbeten   -1 393 172  -3 705 154    

Förändring kundfordringar   -89 212 - 237 391 

Förändring av kortfristiga fordringar   -2 410 229 -1 485 004 

Förändring leverantörsskulder   -1 728 285  1 654 446    

Förändring av kortfristiga skulder   -203 280  1 198 731    

                                 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -15 697 334 -16 013 769    

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -1 578 380 -3 649 686                           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -298 855 -94 275    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   0  0                             

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 877 234 -3 743 961    

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission    17 373 716  19 993 800    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   17 373 716  19 993 800    

     

Årets kassaflöde   -200 852  236 070    

     

Likvida medel vid årets början     

Likvida medel vid årets början   338 410 236 070      

Kursdifferens i likvida medel     

Kursdifferens i likvida medel   0 102 340 

Likvida medel vid årets slut   137 558 338 410    
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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?In
strumentId=XSAT00007UR7 
 

Aktien 
Aktien i Sensor Alarm noterades på Spotlight Stock 
Market (”Spotlight”) den 23 april 2021. Per den 31 
december 2022 uppgick antalet aktier i Sensor Alarm 
till 52 450 108 (8 132 500). Under fjärde kvartalet 
2022 har 36 841 124 aktier emitterats genom riktade 
nyemissioner om totalt cirka 8,8 miljoner kronor. 
 

Bolaget har ett teckningsoptionsprogram 2021/2026 
riktat till VD och styrelseledamot Martin Norsebäck 
om totalt 243 975 teckningsoptioner. Löptiden 
beräknas vara den 25 februari – 11 mars 2026. Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny 
aktie i Bolaget. 

 

Redovisningsstandard 
Sensor Alarms bokslutskommuniké är upprättad enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

 

Medarbetare  
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 2 
personer.  
 

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén 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 
prospekt utgivet av styrelsen i mars 2022. 
 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet  
Årsstämma kommer hållas i Stockholm den 28 april 
2023. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig 
för nedladdning på Bolagets hemsida 
(www.sensoralarm.se) senast tre veckor innan 
årsstämma. 
 

Förslag till disposition av bolagets resultat  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 
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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, 24 februari, 2023 

 

 

 

 

Peter Jakobsson 
Styrelseordförande 

 

Roberth Risberg Strindholm 
Styrelseledamot 

Anders Falk 
Styrelseledamot 

 

Jerry Lindblom 
Styrelseledamot 

Henrik Tegelström 
Styrelseledamot 

 

Martin Norsebäck 
VD

 

  

  

Finansiell kalender  
 

Delårsrapport Q1 2023 2023.05.19 

Årsstämma 2023 2023.04.28 
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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 

 


