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Sammanfattning av bokslutskommuniké 

 
Perioden (2019-01-01 – 2019-12-31) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK.  

 Resultat efter finansiella poster var -6 322 (-9 431) TSEK. 

 Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,11 kr (-0,30) SEK. 

 Soliditeten** uppgick per den 31 december 2019 till 67 % (19 %). 

 

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.  

 Resultat efter finansiella poster var -1 768 (-2 739) TSEK. 

 Resultat per aktie* uppgick till -0,03 (-0,09) SEK. 

 
* Periodens resultat dividerat med 59 726 990 aktier per 2019-12-31. Samma period föregående år fanns 30 977 753 aktier 
registrerade. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

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

 

 2019-02-05 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. 

 

 2019-02-12 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. 

 

 2019-02-19 SensoDetect AB: COO Jonas Hagberg tar tillfälligt över som VD tills Martin Linde tillträder i 

maj. 

 

 2019-02-26 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. 

 

 
 2019-04-10 Sensodetect tar ett stort steg i sin pågående marknadslansering av BERA, när man tillsammans 

med den Sydkoreanska distributören lanserar produkten i Sydkorea under 2019. Lanseringen är en 

nyckelfaktor för expansionen i Asien. 
 

 2019-06-05 Sensodetect AB utser Mangold till likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin är att 

förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 5 juni 

2019. Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i 

SensoDetects aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i 

orderboken. En likviditetsgaranti ämnar att skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i följd ger 

en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien. 
 

 2019-07-16 Sensodetect kallar till extra bolagsstämma den 15 augusti för att besluta om nyemission för att 

säkra kapital tillbolaget samt optionsavtal för ledande befattningshavare och styrelse. 

 

 

 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 



SensoDetect Aktiebolag (publ)  3 (11) 

556682–7464 

 

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. 

 

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

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 

 2020-01-23 SensoDetect: Framsteg I Bolivia – Sensodetect AB initierar lansering tillsammans med 

distributören 

 

 

VD Martin Linde kommenterar 

 

2019 var året som SensoDetect vände och gick mot den kommersiella marknaden! Jag vill nu summera både året som 

gått och perioden som jag varit i SensoDetect samt titta lite framåt samtidigt som vi summerar de väsentliga händelser 

som skett i Bolaget. 

 

Jag har nu varit i SensoDetect i knappt ett år. Uppdraget som var/är tydligt är att ta bolaget in i den kommersiella fasen 

och verkligen nå ut på marknaden. Under början av 2019 lades de sista byggstenarna för att få en stabil grund. Vi har 

kvalitetssäkrat hård och mjukvaran. Vi har till och med vidareutvecklat mjukvaran och lagt till en AI motor som kommer 

att vara spännande att följa.   

Många steg har tagits i rätt riktning och på det stora hela kan jag konstatera att vi nu är redo! 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 2019 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. På den 

Sydkoreanska marknaden är vi i full färd med att få igenom vårt KFDA godkännande. Tyvärr är det något sent då 

byråkratin kring detta tar längre tid än beräknat. Vi är dok hoppfulla oh hoppas och tror att vi skall vara igenom 

processen under året. 

 

Vi genomförde under året två stycken emissioner som totalt tillförde SensoDetect cirka 16 MSEK före 

emissionskostnader för att säkra bolagets kapitalbehov. Detta har som beräknat täckt behovet under 2019 och i 

kombination med den option som ingick i emissionen kommer vi vara kapitaliserade för lång tid framöver och vi är 

mycket nöjda med det intresse och förtroende som investerarna visade. Kapitalbehovet för bolaget 2020 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 
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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. 

 

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 2020. 

 

Jag tror också att 2020 kommer vara året där vi får ett ordentligt fäste på marknaden. Vi ser att det bubblar på många 

marknader och först ut är som ni vet Bolivia. Med stora förhoppningar och en stor portion ödmjukhet ser vi framtiden 

an med tillförsikt! 

 

 

 

 

 

Lund i februari 2020 

 

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. 
 

 

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 kontinuerliga nya anonymiserade 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 

SensoDetects övergripande målsättning är att genom kostnadskontroll och ökad försäljning uppnå positivt kassaflöde 

under slutet av 2020. 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.   

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

Under året genomfördes två emissioner som tillförde bolaget ca. 16 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.  

 
 

 

Aktien 

SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight (f.d. AktieTorget) i november 2009. Spotlight Stock Market är en 

bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market 

driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2019 uppgick antalet 

aktier i SensoDetect 59 726 990 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför 

lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. 

 

 

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 den 10 december 2021. Priset på den optionspremie som deltagarna erlägger för respektive 

teckningsoption har fastställts till 0,0356 kronor. 

 

 

Förslag till disposition av Bolagets resultat 

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31. 

 

 

Årsredovisning tillgänglig  
SensoDetects årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är planerad att publiceras på Bolagets (www.sensodetect.se) och 

Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor i början av april 2020. Årsstämma i 

Bolaget är planerad att hållas den 4 maj 2020 i Lund. 
 

 

 

http://www.sensodetect.se/
http://www.spotlightstockmarket.se/
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Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) 

vid upprättandet av finansiella rapporter. 
 
 

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

Kommande finansiella rapporter 
Tidpunkt för årsstämma 2020 4 maj 2020 

Delårsrapport 1, 2020 4 maj 2020 

 

 

Avlämnande av bokslutskommuniké 

Lund, den 17 februari 2020 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 

Styrelsen och verkställande direktör 

 

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

Bolagets verksamhet. 
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Resultaträkning i sammandrag  
 

Belopp i SEK  2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

  (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) 

      

Nettoomsättning  0 0 0 11 108 

Aktiverat arbete för egen räkning  868 994 0 3 060 634 0 

Övriga rörelseintäkter  48 775 79 860 266 230 315 455 

Summa intäkter  917 768 79 860 3 326 863 326 563 

      

Rörelsens kostnader      

Forsknings- och utvecklingskostnader  -96 287 -16 625 -636 783 -186 962 

Övriga externa kostnader  -1 752 647 -2 277 950 -6 783 494 -7 511 674  

Personalkostnader  -215 158 -169 371 -872 857 -812 160 

Avskrivningar av immateriella och      

materiella anläggningstillgångar  -386 480 -254 910 -1 105 904 -979 584 

Rörelseresultat  -1 532 803 -2 638 996 -6 072 174 -9 163 817 

      

Resultat från finansiella poster      

Resultat från finansiella poster  -235 396 -100 370 -250 188 -267 528 

Resultat efter finansiella poster  -1 768 199 -2 739 366 -6 322 362 -9 431 345 

      

Periodens resultat  -1 768 199 -2 739 366 -6 322 362 -9 431 345 
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Balansräkning i sammandrag 
 

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

    

TILLGÅNGAR    

    

Balanserade utvecklingsarbeten/ Patent  6 558 704 4 418 385 
 
Inventarier  0 0 
 
Andra långfristiga fordringar  10 000 10 000 
 
Kortfristiga fordringar  657 587 721 662 
 
Kassa och bank  5 967 233 1 898 711 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  13 193 524 7 048 758 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital 8 824 306 1 322 695 

   

Långfristiga skulder 700 000 1 700 000 

   

Kortfristiga skulder 3 669 218 4 026 063 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 193 524 7 048 758 
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Kassaflödesanalys  
 

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

  2019-12-31 2018-12-31 

 

 (12 mån) (12 mån) 

    

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  -6 322 362 -9 431 345 

Justeringar för poster som inte ingår i     

kassaflödet, m m  1 105 904 979 584 

Betald skatt 
 0 0 

 
   

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 

   

av rörelsekapital  -5 216 458 -8 451 761 

       

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  64 075 -71 065 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -356 845 379 514 

 
   

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  -5 509 228 -8 143 312 

       

Investeringsverksamheten    

Investering i immateriella 
anläggningstillgångar  -3 246 223 -720 044 

    

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -3 246 223 -720 044 

       

Finansieringsverksamheten      

Nyemission efter avdrag för    

emissionskostnader*  13 823 973 7 666 410 

Amortering av lån  -1 000 000 -600 000 

    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  12 823 973 7 066 410 

  
 

 
 

    

Periodens kassaflöde 
 

4 068 522 -1 796 946 

Likvida medel vid periodens början  1 898 711 3 695 657 

    

Likvida medel vid periodens slut  5 967 233 1 898 711 

 

   

    

 
 

* Nyemission 2018 8 000 000  
  Emissionskostnader  -   333 590 
 7 666 410 
 
 * Nyemission 2019 16 014 771  
  Emissionskostnader  -  2 190 798 
 13 823 973 
 



SensoDetect Aktiebolag (publ)  10 (11) 

556682–7464 

 

Förändring i eget kapital 
 

Belopp i SEK 
 

2019-01-01 2018-01-01  

  2019-12-31 2018-12-31  

     

Ingående eget kapital enligt     

fastställd balansräkning  1 322 695 3 087 629  

Nyemission  13 823 973 7 666 411  

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter  2 489 427 720 044  

Överföring från fritt eget kapital  -2 489 427 -720 044  

Årets resultat  -6 322 362 -9 431 345  

Utgående balans  8 824 306 1 322 695  

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SensoDetect Aktiebolag (publ) 
 

Skiffervägen 12, 224 78 Lund 
046-15 79 04 

info@sensodetect.com 
www.sensodetect.com 

 


