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Sammanfattning av kvartalsrapport 

 
Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.  

 Resultat**** efter finansiella poster var -2 062 (-2 272) TSEK.  

 Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,06 kr (-0,07) SEK. 

 

 

Perioden (2019-01-01 – 2019-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK.  

 Resultat efter finansiella poster var -4 554 (-6 692) TSEK. 

 Resultat per aktie** uppgick till cirka -0,14 kr (-0,24) SEK. 

 Soliditeten*** uppgick per den 30 september 2019 till 41 % (54 %). 

 

 
* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier (35 836 194 st) under Q3. 
** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier (33 228 424 st) aktier under året 
*** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
**** Under 2019 har kostnader för forskning och utveckling aktiverats, inga kostnader aktiverades under 2018 

 

 

Med ”Bolaget” eller ”SensoDetect” avses SensoDetect AB (publ).  

 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019 

 

 2019-08-15 Extra bolagsstämma för beslut om ändring av bolagsordning och en nyemission. Beslut om 

optionsprogram för nyckelpersoner och styrelseledamöter. 

 

 2019-08-30 Genombrott i utveckling av AI analys. Valideringen med AI har genomförts på manliga ADHD 

patienter, valideringen hade en sensitivitet på 83,3% och en specificitet på 88,9% vilket är väldigt bra för att 

vara initiala valideringstest och jämförbart med resultat från tidigare studier. Valideringen bestod av 30 

mätningar, varav 12 diagnostiserat sjuka och 18 healthy controls. 

 

 2019-09-11 Sensodetects företrädesemission blev kraftigt övertecknad Av emissionsbeloppet tecknades [85] 

procent, motsvarande [10 174 165] units, med stöd av uniträtter och därtill begärdes teckning av [7 900 635] 

units, utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka [151] procent. 

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

 2019-10-01 Registrering av emission med en likvid om 10 751 tkr före emissionskostnader  

 

  



SensoDetect Aktiebolag (publ)  3 (9) 

556682-7464 

 

 

   

 VD Martin Lindes kommenterar 
 

 

 

Kvartal 3 innehöll stora framsteg för bolaget. Vi genomförde en lyckad emission, vår teknikutveckling är i 

slutfasen och vi har tagit stora kliv mot en global lansering med start i Bolivia. 

 

Emissionen blev lyckad! Vi tackar åter igen för att våra investerare visar oss så stort förtroende. Vi tillförde bolaget 

10 751 kr och det gör att bolaget är väl finansierat för att kunna göra erforderliga marknadsinvesteringar för att 

lyckas. Emissionen registrerades den 1 oktober och vi har nu fått pengarna, det innebär att i balansräkningen och 

kassaflödet som redovisas är pengarna inte inräknade.  

 

Teknikutvecklingen under perioden har tagit stora steg framåt! Detta främst inom vår AI-motor som framstegen har 

kommit och där är vi nu i förfiningsfasen. Jag tycker personligen att vi som bolag kan sträcka på oss lite extra just här 

då vår utrustning är unik! Vi är redo för att gå över i nästa fas där vi verkligen kan sälja.   

 

Vad det gäller lanseringen så var Teamet från SensoDetect och besökte distributören och partner för 

verifieringsstudien i början på oktober månad. Syftet till besöket var utökad utbildning, slutförande av verifieringen 

samt planlägga lanseringen av BERA 3.0. Vidare var Johan Källstrand , SensoDetect, Key note speaker på en 

internationell psykologi konferens arrangerad av UPSA (ett universitet i Santa Cruz). 

  

Verifieringsstudien är i det närmaste klar och kommer under hösten utmynna i en vetenskaplig artikel. 

Partnern för studien är mycket nöjda med utfallet. Partnern är i tagen att förbereda med personal för att kunna utbilda 

kunder på plats efter marknadsintroduktionen i Bolivia. 

 

Distributören var med under hela besöket och validerade produkterna med egna ingenjörer som fick en separat 

utbildning på BERA enheterna för att kunna utföra kalibrering, service och installation av produkterna lokalt. 

Distributören meddelade att vi framöver kommer jobba med ett dedikerat team av ingenjörer för BERA produkten. 

Nästa steg är taget för att kunna påbörja försäljning på den Bolivianska marknaden 

 

Vi är mycket nöjda med resultaten från verifieringsstudien i Bolivia, samarbetet med vår partner fungerar mycket bra. 

Nu när verifieringen är slutförd går vi in i nästa fas med vår närvaro i Sydamerika och tar ytterligare steg i 

SensoDetects etableringsplan för marknaden. Vår känsla är mycket god både med marknaden och framför allt med de 

partners som skall hjälpa oss att etablera oss i Sydamerika. 

 

Det är så att Bolivia är bara första steget i vår globala lansering, vi som vi tidigare berättat en tydlig plan och strategi 

för hur vi skall rulla ut BERA globalt. Totalt sett så har vi tagit ytterligare stora steg för att nå sjösätta den planen och 

kunna lansera en produkt som är högintressant. 

 

Lund 11 november 2019 

 

Martin Linde 

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, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. 

SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels 

och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie 

är noterad på Spotlight Stock Market. 
 

Affärsmodell 
 

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från mätinstrument och genomförda mätningar. Prissättningen 

är beroende av flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal mätningar. SensoDetect har ett 

datahanteringssystem som möjliggör en väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system för 

smidig hantering av data från genomförda mätningar. Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av 

Bolagets produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med kontinuerlig ny anonymiserad rådata 

vidareutvecklas SensoDetects databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt förbättras. Försäljning sker 

direkt mot kund i Norden och planeras ske via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen. 
 

Målsättningar 
 

Bolagets primära försäljningsfokus är inriktad mot vuxenpsykiatrin med nuvarande produktportfölj (ADHD, Asperger 

och Schizofreni). Andra viktiga satsningsområden är barn- och ungdomspsykiatrin för ADHD samt demens i takt med 

att Bolaget uppnår CE-märkning.   
 

Aktien 
 

SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight Stock Market i november 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 september 2019 uppgick antalet aktier i SensoDetect 35 836 194 stycken. 

 

Optionsprogram 

Vid extra bolagsstämman den 15 aug 2019 beslutades det att införa två riktade teckningsoptionsprogram vilket ett 

omfattande högst 2 500 000 teckningsoptioner riktat till styresledamöter samt ett teckningsoptionsprogram omfattande 

högst 3 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och personer som kommer att utföra konsulttjänster 

för Bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för teckningskursen 1,50 kronor per aktie 

under 1 november till 10 december 2021. Priset på den optionspremie som deltagarna erlägger för respektive 

teckningsoption har fastställts till 0,0356 kronor. 
 

Principer för delårsrapportens upprättande 
SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) 

vid upprättandet av finansiella rapporter. 
 

Granskning av revisor 
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 

Kommande finansiella rapporter 
Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-17 

 

 

Avlämnande av kvartalsrapport 

Lund, den 11 november 2019 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 

Styrelsen och verkställande direktör 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartal srapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets 

verksamhet. 
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Resultaträkning i sammandrag  
 

  
 
  

Belopp i SEK 2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

(3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) (12 mån)

Nettoomsättning 0 0 0 11 111 11 108

Aktiverat arbete för egen räkning 348 818 2 191 640 0 0

Övriga rörelseintäkter 86 613 61 814 217 455 235 592 315 455

435 431 61 814 2 409 095 246 703 326 563

Rörelsens kostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader 967 -123 156 -540 496 -170 337 -186 962

Övriga externa kostnader -1 890 867 -1 533 515 -5 030 847 -5 233 724 -7 511 674

Personalkostnader -334 340 -391 066 -657 699 -642 788 -812 160

Avskrivningar av immateriella och

materiella anläggningstillgångar -239 808 -241 558 -719 424 -724 674 -979 584

Rörelseresultat -2 028 617 -2 227 481 -4 539 371 -6 524 820 -9 163 817

Resultat från finansiella poster -32 892 -44 298 -14 792 -167 158 -267 528

Resultat efter finansiella poster -2 061 509 -2 271 779 -4 554 163 -6 691 978 -9 431 345

Periodens resultat -2 061 509 -2 271 779 -4 554 163 -6 691 978 -9 431 345
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Balansräkning i sammandrag 
 

 

Belopp i SEK 2019-09-30 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent 6 034 070 4 418 385

Finansiella anläggningstillgångar 10 000 10 000

Kortfristiga fordringar 11 449 679 721 662

Kassa och bank 847 133 1 898 711

SUMMA TILLGÅNGAR 18 340 882 7 048 758

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11 243 582 1 322 695

Långfristiga skulder 4 000 000 1 700 000

Kortfristiga skulder 3 097 300 4 026 063

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 340 882 7 048 758
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Kassaflödesanalys  
 

 
 
 
 
* Nyemission 2018 8 000 000   
  Emissionskostnader -333 590   
    7 666 410   
     
 Nyemission 2019-05-27 5 263 913   
 Emissionskostnader -585 933   
   4 677 980   
        
  Nyemission 2019-10-01 0   
  Emissionskostnader -953 788   
    -953 788   
 

Belopp i SEK 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01-

2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

(9 mån) (9 mån) (12 mån)

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster -4 554 163 -6 691 978 -9 431 345

Justeringar för poster som inte ingår i 

kassaflödet, m m 719 424 724 674 979 584

Betald skatt 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital -3 834 739 -5 967 304 -8 451 761

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 22 841 237 766 -61 065

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 71 237 -1 426 145 379 514

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 740 661 -7 155 683 -8 133 312

    

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar -2 335 109 -495 427 -720 044

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -10 000 -10 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 335 109 -505 427 -730 044

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission efter avdrag för

emissionskostnader* 3 724 192 7 671 861 7 666 410

Upptagna lån 2 000 000 1 000 000 0

Amortering av lån -700 000 -400 000 -600 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 024 192 8 271 861 7 066 410

 

Periodens kassaflöde -1 051 578 610 751 -1 796 946

Likvida medel vid periodens början 1 898 711 3 695 657 3 695 657

Likvida medel vid periodens slut 847 133 4 306 408 1 898 711
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SensoDetect Aktiebolag (publ) 
 

Skiffervägen 12, 224 78 Lund 
046-15 79 04 

info@sensodetect.com 
www.sensodetect.com 

 


