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Sammanfattning av bokslutskommuniké 

 
Perioden (2018-01-01 – 2018-12-31) 

✓ Nettoomsättningen uppgick till 11 (66) TSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -9 431 (-8 746) TSEK. 

✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,30 kr (-0,28) SEK. 

✓ Soliditeten** uppgick per den 31 december 2018 till 19 % (34 %). 

 

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) 

✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 (4) TSEK.  

✓ Resultat efter finansiella poster var -2 739 (-3 657) TSEK. 

✓ Resultat per aktie* uppgick till -0,09 (-0,12) SEK. 

 
* Periodens resultat dividerat med 30 977 753 aktier per 2018-12-31. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

Med ”Bolaget” eller ”SensoDetect” avses SensoDetect AB (publ) med organisationsnummer 556682-7464. 

 

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018 

 

➢ 2018-01-09 SensoDetect - tecknar Letter of Agreement för studie i Bolivia. SensoDetect och den 

Bolivianska distributören har tecknat en överenskommelse om att göra en inledande studie på ett 

specialistsjukhus i centrala Bolivia. Denna studie kommer inledas under februari/mars i år och baseras på 

nya BERA 3.0. 

 

➢ 2018-01-24 Förstärker med AI kompetens. SensoDetect har förstärkt utvecklings och analysteamet med 

ytterligare en AI (artificiell intelligens), matematik och analysexpert. 

 

➢ 2018-01-26 Nya data för OCD (tvångssyndrom). SensoDetect har nu fått in data från en ny grupp med 

tvångssyndrom (OCD) som kommer att utvärderas för att om möjligt komplettera BERA 3.0 med ytterligare 

testsvar. 

 

➢ 2018-01-30 SensoDetect - Studiestart i Bolivia. SensoDetect har bokat installation och utbildning i Bolivia 

tillsammans med distributören på ett av sjukhusen i Santa Cruz. 

 

➢ 2018-02-01 SensoDetect - Stärker marknadsfokus genom samarbete med Innomedica. SensoDetect har 

tecknat samarbetsavtal med Innomedica från Finland rörande identifiering av potentiella partners och 

distributörer i Europa med fokus på Tyskland och Storbritannien. 

 

➢ 2018-02-14 SensoDetect - BERA 3.0 levererad till Bolivia för genomförandet av en studie på ett 

specialistsjukhus i Santa Cruz i centrala Bolivia. Projektet, som är ett led i marknadsföringen, kommer 

inledas under februari/mars i år och baseras på nya BERA 3.0. Det första kompletta systemet har nu 

levererats. Detta kommer att prövas på en säkerställd grupp med diagnostiserade patienter samt en grupp 

friska kontroller. 

 

➢ 2018-02-12 SensoDetect - Upphör med marknadsföring av gamla BERA. SensoDetect har beslutat att nu 

helt upphöra med marknadsföring av gamla BERA 2 då nya BERA 3.0 snart lanseras. Som ett led i detta 

avslutas även MDD registreringen av BERA 2 och istället kommer den nya BERA 3.0 certifieras enligt den 

nya standarden. 

 

➢ 2018-02-19 SensoDetect: Bokslutskommuniké för 2017-01-01 - 2017-12-31 

 

➢ 2018-03-16 SensoDetect AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2017, 

genomfört en riktad nyemission som fulltecknats och därmed tillför SensoDetect AB 8 MSEK före 

emissionskostnader. 
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➢ 2018-03-20 PO Rosenqvist har meddelat att han ökat sitt innehav i SensoDetect med ytterligare 116000 

aktier till en snittkurs på 1,37kr. Köpet har skett via ordinarie handel på AktieTorget och registrerats i 

Finansinspektionen insynsregister idag den 20 mars. Efter förvärvet äger PO Rosenqvist 376 000 aktier. 

 

➢ 2018-03-28 AWA patent har meddelat SensoDetect att man från patentkontoret i Singapore avser att 

godkänna patentansökan, BRAINSTEM RESPONSE-PC-SG-DIV i Singapore med nr. 10201400779Q. 

 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018 

 

➢ 2018-04-05 Det europeiska patentverket har nu utfärdat en "Decision to grant" i ärende BRAINSTEM 

RESPONSE – PC - EP, europeiskt patent nr. 2 611 357. Ansökans beviljande till patent kommer att 

publiceras den 18 april 2018.    

 

➢ 2018-04-18 SensoDetect har avtalat om en leverans, som inkluderar en BERA 3.0, för att man på Sjukhuset 

skall kunna genomföra en studie inom främst Schizofreni vilket är ett av deras specialistområden. Detta 

kommer stödja lanseringen av BERA 3.0 då Schizofreni är en av de tre testerna som man initialt vill lansera. 

 

➢ 2018-05-15 SensoDetect - Förhandsbesked om beviljat patent i Kanada. Kanadensiska patentverket har 

utfärdat en s k Notice of Allowance, dvs avsiktsförklaring att bevilja patentansökan från SensoDetect 

"Brainstem Response". SensoDetect har anlitat AWA patent för att bistå med patentportföljen som idag 

består av 4 familjer och där BRAINSTEM RESPONSE är en av dessa. Brainstem response ansökan 

innefattar både ljudstimuli och analysdelen som SensoDetects teknologi bygger på och är därför en viktig del 

i patentskyddet. 

 

➢ 2018-06-04 SensoDetect - godkänt av TÜV vid ISO revision. En ISO revision av SensoDetects 

ledningssystem för kvalitet har genomförts av TÜV. Den tyske revisorn konstaterade att bolaget har ett 

levande ledningssystem som väl uppfyller kraven i ISO 13485:2016. 

. 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018 

 

➢ 2018-08-08 SensoDetect: BERA 3.0 godkänd och CE märkt. SensoDetect BERA 3.0 nu registrerade hos 

Läkemedelsverket, TUV godkänd och CE märkt. Samtidigt har TUV godkänt företagets uppdaterade 

certifiering till ISO 13485:2016. 

 

➢ 2018-08-13 SensoDetect AB: SensoDetect - Besked om beviljat patent i USA. Amerikanska patentverket har 

beviljat patentansökan från SensoDetect rörande " BRAIN RESPONSE STATE". SensoDetect har anlitat 

AWA patent för att bistå med patentportföljen som idag består av 4 familjer och där BRAINSTEM 

RESPONSE STATE är en av dessa. Brainstem response ansökan innefattar både ljudstimuli och analysdelen 

som SensoDetects teknologi bygger på och är därför en viktig del i patentskyddet. Patent i USA är giltiga i 

20 år från ansökningsdatum. 

 

➢ 2018-08-15 SensoDetect - Studie på depression och effekt av behandling publicerad med lovande resultat 

och i linje med Socialstyrelsen riktlinjer. Studien har fokuserat på att dels kunna upptäcka depression hos 

patienter men även att se på effekten av behandling i form av medicinering med Citalopram. Studien visar att 

SensoDetect BERA kan urskilja med en hög statistisk signifikans patienter med depression och redan efter 

ca 1 vecka urskilja effekten av behandlingen vilket är unikt och helt i linje med Socialstyrelsens uttalade 

förbättringsmål. 

 

➢ 2018-08-27 SensoDetect och den sydkoreanska distributören meddelar att man fördjupat samarbetet och 

tecknat ett distributionsavtal för sydkoreanska marknaden efter att distributören haft möjlighet att utvärdera 

SensoDetect BERA 3.0 och besökt SensoDetect i Sverige några gånger under året. 

 

➢ 2018-08-30 SensoDetect deltog på Sweden China forum i Stockholm i tisdags och VD Johan Olson träffade 

både Hainingdelegationen och flera andra aktörer från Kina. 

 

➢ 2018-09-03 SensoDetects distributör i Sydkorea har meddelat att man fått till ett samarbete med 2 sjukhus i 

Sydkorea för inledande försök med SensoDetects BERA 3.0. 
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018 

 

➢ 2018-10-02 SensoDetect meddelar att man tagit fram en ny modell av BERA 3.1 som skiljer sig från den 

nuvarande modellen med strömförsörjning från elnätet genom strömförsörjning med ren batteridrift som gör 

den mer mobil och flexibel. 

 

➢ 2018-10-12 SensoDetect AB: Kallelse till extra Bolagsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ). Aktieägarna 

i SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464, kallades till extra bolagsstämma fredagen den 9 nov kl. 

15.00 på Skiffervägen 12 i Lund. 

 

➢ 2018-11-06 SensoDetect har fått besked av patentombudet AWA patent att "BRAINSTEM 

RESPONSE-PC-EP"-patentet med Europeiskt patent nr. 2 611 357 nu har fullföljts i följande länder; 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Schweiz-Liechtenstein, Nederländerna, Danmark och Sverige. 

 

➢ 2018-11-07 Uppdatering om Bolivia och marknadsintroduktion av BERA. Vid test i Bolivia studien med 

BERA 3.1 på batteridrift tillsammans med de nya optimerade tillbehören och uppdaterade mätprocessen är 

det en enorm förbättring på kvalitén av mätdata med mycket mindre störningar. Optimeringen av processen 

och den nya batteridrivna BERA 3.1 versionen förbättrar mätningarna, stabilitet och trygghet i en grad som 

gör att ledningen tagit beslut om att göra hela studien på den nyare versionen av BERA vilket kommer 

försena resultatet någon månad. 

 

➢ 2018-11-09 Kommuniké från Bolagsstämma. Beslut om ändring av bolagsordning, bemyndigande för 

styrelsen att besluta om emission samt val av ny styrelseledamot. 

 

➢ 2018-11-12 Kvartalsredogörelse Q3-18 publicerad. 

 

➢ 2018-11-13 Ny data från UK med BERA 3.1. SensoDetect har genom sitt samarbete med Dr. Gafzal i UK 

genomfört tester på BERA 3.1 med mycket bra resultat. Samtliga mätningar är 100% godkända och visar 

motsvarande resultat som man fått i Bolivia vid byte till BERA 3.1. Detta innebär att samtliga mätningar 

som genomfördes var användbara och inga tester behövdes göras om. 

 

➢ 2018-12-03 Presentationen från Stora aktiedagen i Stockholm. Den 26 november höll VD, Johan Olsson, 

SensoDetect AB (publ.) en kort presentation och svarade på frågor från Aktiespararna och åhörare vid Stora 

Aktiedagen i Stockholm. Denna presentation finns nu att se on-line via Aktiespararna.  

 

➢ 2018-12-14 Presentation från Biostock och intervju med Johan Olsson, VD, på SensoDetect Ab (publ.). 

Sensodetect var inbjuden att delta vid BioStocks event i Stockholm den 27 November och då gjorde Vd, 

Johan Olsson en presentation på engelska som nu finns tillägänglig på Spotlight Stock Market och via 

Playdirekt. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

 

➢ 2018-02-05 ISO godkänt av TÜV. SensoDetect är ISO 13485 certifierade vilket innebär att bolaget har ett 

bra kvalitetssystem för utveckling av medicinsk tenisk utrustning. Detta skall enligt bestämmelserna 

granskas av så kallade "Notified body" varje år och vid årets genomgång i januari beslöt TÜV att 

SensoDetect får förlängt sitt ISO 13485 certifikat igen vilket är mycket positivt. SensoDetect revideras alltid 

av en revisor från TÜV SÜD i Tyskland och deras experter på Medicinsk teknik. 

 

➢ 2018-02-12 SensoDetect AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från extra stämman den 9 nov 2018, 

genomfört en riktad nyemission som tecknats med 2 490 000 aktier á 1SEK/aktie, samt genomfört två 

kvittningsemissioner varav den ena sker mot lån om ca 1,92Mkr och den andra mot leverantörsfordringar om 

0,85Mkr, och därmed tillförs Sensodetect AB totalt ca 5,26MSEK före emissionskostnader. 

 

➢ 2018-02-12 SensoDetect meddelar att styrelsen utsätt ny VD, Martin Linde att ersätta Johan Olson som varit 

VD under drygt 2 år för att omvandla bolaget så att det är redo för en marknadsintroduktion. Martin Linde 

kommer som ny VD fokusera på att bygga upp organisationen för marknad och försäljning. 
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VD Johan Olsson kommenterar 

 

Vi har avslutat 2018 och jag vill nu summera både året som gått och perioden som jag varit i SensoDetect samt titta lite 

framåt samtidigt som vi summera de väsentliga händelser som skett i Bolaget. 

 

Mitt uppdrag startade för drygt 2 år sedan med målet att genomföra förändringsarbetet för att bygga en stabil grund 

för SensoDetect och se till att bolaget nu på allvar kan ge sig ut på marknaden. Där står vi nu och även om det tagit ett 

par månader längre än de 2 år som vi satte som mål så har det baserats på strategiska beslut som tagits för att få en 

stabil grund för fortsättningen. Vi tog bland annat beslut i höstas att skjuta upp introduktionen efter att vi såg mycket 

högre tillförlitlighet med den nya BERA 3.1 och det var ett korrekt beslut enligt mig även om det för våra ägare 

naturligtvis var en besvikelse, eftersom de räknade med att vi skulle lanserat 2018. Många steg har tagits i denna 

riktning och på det stora hela kan jag konstatera att vi genomfört de planerade förändringar vi satt upp.  

 

Grunden för en positiv utveckling under kommande år är nu lagd! 

 

Bolaget har börjat arbeta med en ny organisation för ökat fokus på marknad och försäljning. Den nuvarande 

organisationen bygger på i huvudsak experter och konsulter som varit extremt viktiga i förvandlingen av bolaget och för 

att få en stabil plattform att nu arbeta vidare från. Dessa har arbetat, under ledning av vår COO, Jonas Hagberg, 

oförtröttligt med att säkerställa en hög tillförlitlighet, enkel hantering och effektiva lösningar. Behovet av utveckling 

och vidare arbete med både BERA och analysverktyg innebär inte att dessa kommer att försvinna men att bolaget nu 

kan omfördela en del av sina resurser mot mer marknadsinriktade insatser och personal. Året kommer att kräva en ny 

och mer marknadsorienterad organisation som snabbt kan ta tillvara det stora intresse som finns för produkten.  

 

Under året har SensoDetect uppnått ett antal viktiga milstolpar. Jag konstaterar att SensoDetect under 2018 har 

förstärkt sin IP-portfölj väsentligt. Vi har fått ett antal patent godkända i Europa, Singapore, Kanada och inte minst i 

USA. Patentportföljen är en viktig del i alla med-tech bolag och vi har nu fyra olika patentfamiljer som vi 

upprätthåller i syfte att få ett fullgott skydd och öka vår attraktivitet hos kunder och samarbetspartners. Det ger ett 

starkt skydd och en bra bas i förhandlingar både med distributörer och andra samarbetspartners. 

 

De tekniska framsteg som gjorts under året är omfattande och leder nu till att vi kan efter validering och studier från 

bl.a. Bolivia och Sverige påbörja marknadslanseringen av BERA 3. Våra system är nu både enkla att använda, 

effektivare och bredare i sina svar än något annat alternativ. Fler inom vården kan ta till sig och använda systemen, 

utan att vara experter på teknik, med enkelhet, stabilitet och trygghet. Denna effektivisering är ett krav inte bara från 

mig utan även från kunderna som vill ha snabba och tydliga testsvar utan att behöva vänta på svar från analytikerna. 

 

Vi genomförde en emission i början på året som totalt tillförde SensoDetect cirka 8 MSEK före emissionskostnader 

för att säkra bolagets kapitalbehov. Detta har som beräknat täckt behovet under 2018 och vi är mycket nöjda med det 

intresse och förtroende som investerarna visade. Kapitalbehovet för bolaget 2019 är väldigt beroende på hur snabbt 

lanseringen av BERA kommer ske. Vi har några enheter tillgängliga för leverans till intresserade kliniker men om 

intresset ökar snabbt kommer bolaget att behöva producera ytterligare enheter. Det är redan planerat en leverans 

under våren av ytterligare 20 enheter men om detta kommer räcka är mycket beroende på hur intresset utvecklar sig 

när bolaget väl börjar att aktivt arbeta med att ställa ut enheter till intresserade kliniker. Samtidigt vet vi att ROI för 

varje enhet är ca 3-6 månader och att det därför snabbt kan ge ett positivt kassaflöde, men en överbryggning under 

mellantiden kommer att behövas. Styrelsen har under ledning av ordförande PO Rosenqvist tittat på flera alternativ 

och även om det finns ett stort bemyndigande har man valt att avvakta med en större emission. Det omedelbara 

kapitalbehovet kan täckas av en mindre emission som kan följas av antingen en större företrädesemission eller av 

andra finansiella lösningar så som brygglån eller leasing. Detta för att ta tillvara aktieägarnas intresse och undvika att 

på en låg aktievärdering emittera fler aktier än nödvändigt. Vår bedömning är att så snart lanseringen kommer igång 

finns det fler mer attraktiva lösningar på finansiering och kapitalisering av bolaget.   

 

Planen för lansering av nya BERA 3 kvarstår och det pågår en mycket febril aktivitet för att få allt att falla på plats och 

det är min övertygelse att bolaget kommer att klara dessa mål och få en positiv skjuts under 2019. 

 

 

Lund 12 februari 2019 

 

Johan Olsson 

Verkställande direktör,  

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
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Allmänt om SensoDetects verksamhet 

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt 

laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från 

hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva tester som beslutsstöd 

(Analysis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och 

forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Exchange. 
 
 

Affärsmodell 

SensoDetects affärsmodell har varit att dels generera intäkter från tester men också att genomföra tester och utvärdera 

resultat på uppdrag av användarna. Försäljning skall ske direkt mot kund i Norden och i första hand via distributörer 

och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen.  

Som aviserats tidigare kommer affärsmodellen att göras om i grunden. Anledningen till att den affärsmodell som 

använts hittills inte har nått avsedd framgång är dess otydlighet. Den nya affärsmodellen, som har förankrats hos 

nyckelanvändare är en del i det förändringsarbete som genomförs under ledning av VD Johan Olson, med stöd av 

styrelse, personal och styrelseordförande. 
 

 

Målsättningar 

Den huvudsakliga målsättningen är att verkställa planer som tagits fram baserat på omfattande analyser och 

genomlysning av bolaget. Delar som organisation, kostnader, produkt, avsedd användning, instruktioner för 

användning, affärsmodell, marknadsföringsmaterial, försäljningsargument, forskning etc. har analyserats. Det har 

konstaterats att förändringar måste ske på alla plan och genomförandet är och kommer att vara omvälvande men är 

nödvändigt. Målsättningen är att detta leder till en omstart och framgång baserat på den bas som finns i bolaget där 

man vet att hjärnstammens olika svar tydligt kan markera olika avvikelse som för vården kan spela avgörande 

skillnader för hantering och behandling av patienter.   

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

Under första kvartalet 2018 genomfördes en riktad emission som tillförde bolaget ca 8 Mkr vilket gett en stabil bas 

för fortsatt arbete enligt den plan som presenterats. Bolaget räknar med att försäljning skall komma igång och därmed 

ytterligare kunna stärka kassan.  

 

Bolaget arbetar aktivt för att säkerställa den finansiella stabiliteten i bolaget genom samarbete med Recall Capital 

Nordic AB och UCCU DK.  
 

 

Aktien 

SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight (fd Aktietorget) i nov 2009. Spotlight är en bifirma till ATS Finans 

AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF), 

vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 dec 2018 uppgick antalet aktier i SensoDetect 30 977 754 stycken. 

 

 

Optionsprogram 

Inget optionsprogram har genomförts under året trotts bemyndigande. 

 

 

Förslag till disposition av Bolagets resultat 

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31. 

 

 

Årsredovisning tillgänglig  

SensoDetects årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är planerad att publiceras på Bolagets (www.sensodetect.se) 

och Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor i slutet på april 2019. Årsstämma i 

Bolaget är planerad att hållas den 2 maj 2019 i Lund. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning 

kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. 
 

 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 

(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 

http://www.sensodetect.se/
http://www.spotlightstockmarket.se/
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Granskning av revisor 

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
 

Kommande finansiella rapporter 

Tidpunkt för årsstämma 2019 2 maj 2019 

Delårsrapport 1, 2019 13 maj 2019 

Halvårsrapport, 2019 19 augusti 2019 

Delårsrapport 3, 2019 11 november 2019 

Bokslutskommuniké, 2019 17 februari 2020 

 

 

Avlämnande av bokslutskommuniké 

Lund, den 12 februari 2019 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 

Styrelsen och verkställande direktör 

 

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

Bolagets verksamhet. 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019. 
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Resultaträkning i sammandrag  
 

Belopp i SEK  2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

  (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) 

      

Nettoomsättning  0 4 000 11 108 66 467 

Aktiverat arbete för egen räkning  0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  79 860 10 223 315 455 10 562 

  79 860 14 223 326 563 77 029 

      

Rörelsens kostnader      

Forsknings- och utvecklingskostnader  -16 625 -9 164 -186 962 -78 581 

Övriga externa kostnader  -2 277 950 -2 082 074 -7 511 674 -5 428 436  

Personalkostnader  -169 371 -1 148 955 -812 160 -2 141 849 

Avskrivningar av immateriella och      

materiella anläggningstillgångar  -254 910 -383 604 -979 584 -987 248 

Rörelseresultat  -2 638 996 -3 609 574 -9 163 817 -8 559 085 

      

Resultat från finansiella poster      

Resultat från finansiella poster  -100 370 -46 649 -267 528 -187 170 

Resultat efter finansiella poster  -2 739 366 -3 656 223 -9 431 345 -8 746 255 

      

Periodens resultat  -2 739 366 -3 656 223 -9 431 345 -8 746 255 
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Balansräkning i sammandrag 
 

Belopp i SEK  2018-12-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent  4 418 385 4 670 925 
 
Inventarier  0 7 000 
 
Andra långfristiga fordringar  10 000 0 
 
Kortfristiga fordringar  721 662 660 597 
 
Kassa och bank  1 898 711 3 695 657 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  7 048 758 9 034 179 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital 1 322 695 3 087 629 

   

Långfristiga skulder 1 700 000 2 600 000 

   

Kortfristiga skulder 4 026 063 3 346 550 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 048 758 9 034 179 
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Kassaflödesanalys  
 

Belopp i SEK  2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

  (12 mån) (12 mån) 

    

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  -9 431 345 -8 746 255 

Justeringar för poster som inte ingår i     

kassaflödet, m m  979 584 987 248 

Betald skatt  0 0 

    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar    

av rörelsekapital  -8 451 761 -7 759 007 

       

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -71 065 -122 640 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  379 514 372 327 

    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  -8 143 312 -7 509 320 

       

Investeringsverksamheten    
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar  -720 044 -499 193 

    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -720 044 -499 193 

       

Finansieringsverksamheten      

Nyemission efter avdrag för    

emissionskostnader*  7 666 410 7 147 348 

Amortering av lån  -600 000 0 

    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  7 066 410 7 147 348 

     

    

Periodens kassaflöde  -1 796 946 -861 165 

Likvida medel vid periodens början  3 695 657 4 556 822 

    

Likvida medel vid periodens slut  1 898 711 3 695 657 

    

    

 
 
* Nyemission 2017 7 222 520  
  Emissionskostnader  -    75 172 
 7 147 348 

 
* Nyemission 2018 8 000 000  
  Emissionskostnader  -   333 590 
 7 666 410 
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Förändring i eget kapital 
 
Belopp i SEK  2018-01-01 2017-01-01  

  2018-12-31 2017-12-31  

     

Ingående eget kapital enligt     

fastställd balansräkning  3 087 629 4 686 537  

Nyemission  7 666 411 7 147 347  

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter  720 044 499 193  

Överföring från fritt eget kapital  -720 044 -499 193  

Årets resultat  -9 431 345 -8 746 255  

Utgående balans  1 322 695 3 087 629  
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