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Sammanfattning av delårsrapport 
 
Perioden (2019-01-01 – 2019-03-31) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK.  
 Resultat efter finansiella poster var -1 477 (-2 192) TSEK. 
 Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,05 kr (-0,07) SEK. 
 Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 55 % (58 %). 

 
* Periodens resultat dividerat med 30 977 753 aktier per 2019-03-31. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

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

 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2019 
 

 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. 
 

 SensoDetect AB: COO Jonas Hagberg tar tillfälligt över som VD tills Martin Linde tillträder i maj. 
 

 Styrelsen i Sensodetect AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § aktiebolagslagen, 
beslutade att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets 
revisor, under upprättandet av kontrollbalansräkningen var kapitalet intakt. 
 

 Styrelsen i 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 omfattar emissionen totalt ca 5,26MSEK före emissionskostnader. 
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VD Martin Linde kommenterar 
 
Årets första kvartalsrapport och min första kvartalsrapport. 
 
Det är med stor glädje jag tar mig an uppdraget som VD för Sensodetect. Jag har under flera år följt bolaget och 
potentialen har alltid funnits där men nu är dessutom bolaget redo för en global lansering. 
 
Kvartalets stora förändring är att Johan Olsson efter 3 år lämnat över stafettpinnen till mig och sedan den 2maj är 
ansvaret mitt. Johan har under de här tre åren gjort ett mycket bra arbete och lämnar över bolaget i ett mycket bättre 
skick än när han tillträdde. 
 
Sensodetect har nu kommit långt i sin utveckling av BERA 3.1 och man avser att göra en global lansering. De 
verifieringar som har gjort visar att systemet är stabilt och att kunderna har lätt att handha det. 
 
Den plan som bolaget har för lansering är nu tydlig och målet är att under året utvidga verksamheten i Bolivia och 
sätta ut maskiner på ett flertal sjukhus, fördjupa samarbetet med Professor Ghazala Afzal (Higher Sheriff of London) i 
London samt göra en större marknadslansering i Syd Korea. 
 
Min bakgrund ligger inom sälj/marknad och finansiering. Jag har under många år arbetat med stora och små bolag 
inom livsmedel och startups. Just det läget som Sensodetect befinner sig i tror jag att kan göra skillnad. 
 
De näst kommande kvartalen kommer att bli spännande att följa! 
 

 
Martin Linde 
Verkställande direktör 
SensoDetect Aktiebolag 
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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. 
 
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 Martin Linde, 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 genomfördes en riktad emission som tillförde bolaget ca 5,26 Mkr. Bolaget har således inte 
akut behov av kapital. Bolaget räknar med att försäljning skall komma igång och behöver ytterligare förstärka kassan 
för att satsa på försäljning och marknadsföring.  
 
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 30 april 2019 uppgick antalet aktier i SensoDetect 30 977 753 stycken. 
 
Principer för kvartalsredogörelsens upprättande 
SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 
(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 
 
Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
Kommande finansiella rapporter 
Halvårsrapport, 2019 19 augusti 2019 
Delårsrapport 3, 2019 11 november 2019 
Bokslutskommuniké, 2019 17 februari 2019 
 
Avlämnande av delårsrapport 
Lund, den 13 maj 2019 
SensoDetect Aktiebolag (publ) 
Styrelsen och verkställande direktör 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten 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 13 maj 2019. 
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Resultaträkning i sammandrag  
 
Belopp i SEK   2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 
   2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 
   (3 mån) (3 mån) (12 mån) 
      
Nettoomsättning   0 11 108 11 108 
Aktiverat arbete för egen räkning   1 040 000 0 0 
Övriga rörelseintäkter   66 673 71 679 315 455 
   1 106 673 82 787 326 563 
      
Rörelsens kostnader      
Forsknings- och utvecklingskostnader   -522 362 -16 418 -186 962 
Övriga externa kostnader   -1 732 057 -1 851 993 -7 511 674 
Personalkostnader   -142 814 -118 070 -812 160 
Avskrivningar av immateriella och      
materiella anläggningstillgångar   -239 808 -241 558 -979 584 
Rörelseresultat   -1 530 368 -2 145 252 -9 163 817 
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från finansiella poster   53 281 -46 510 -267 528 
Resultat efter finansiella poster   -1 477 087 -2 191 762 -9 431 345 
      
Periodens resultat   -1 477 087 -2 191 762 -9 431 345 
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Balansräkning i sammandrag 
 
Belopp i SEK  2019-03-31 2018-12-31 
    
TILLGÅNGAR    
    
Tecknat men ej inbetalt kapital  250 000 0 
    
Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent  5 260 499 4 418 385 
    
Finansiella anläggningstillgångar  10 000 10 000 
    
Kortfristiga fordringar  730 702 721 662 
    
Kassa och bank  2 486 139 1 898 711 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  8 737 340 7 048 758 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital 4 829 521 1 322 695 
   
Långfristiga skulder 1 300 000 1 700 000 
   
Kortfristiga skulder 2 607 819 4 026 063 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 737 340 7 048 758 
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