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Placebostudie av tinnitusplåstret
Den 8 januari publicerades resultaten från Sensoris kliniska placebostudie av plåstret Antinitus i den
vetenskapliga tidskriften The International Tinnitus Journal.



Sensori genomför riktad nyemission
Sensoris styrelse beslutade om en riktad nyemission som tar in 5 MSEK. 2,5 MSEK kommer genom
nyteckning av aktier och 2,5 MSEK genom utgivande av konvertibelt skuldebrev.




Ett antal presentationer på olika tinnituskonferenser världen över har stärkt bolaget.
Dr. Peter Åhnblad, överläkare och specialist i öron-, näs- och halssjukdomar presenterade kliniska
studier som genomförts för det svenska tinnitusplåstret Antinitus i Regensburg, Tyskland, 14–16 mars,
inför forskare, kliniker och tekniker inom tinnitusområdet.
Dr. Anders Nordkvist presenterade de kliniska studier som genomförts på det svenska tinnitusplåstret
Antinitus på The International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology
(MSOA) den 13–16 maj 2018.
Dr. Peter Åhnblad presenterade Antinitus kliniska studier på International Conference on Ear, Nose and
Throat Disorders (ENT Conference) den 14-15 maj i Osaka, Japan.





Publicering av en artikel om Antinitus kliniska studier i International Tinnitus Journal



Sensori tecknade distributionsavtal med Wooridul Pharmaceutical LTD i Sydkorea till ett
beräknat värde av 50 miljoner SEK Sensori har den 10 juli 2018 undertecknat ett distributionsavtal
med Wooridul Pharmaceutical LTD rörande distribution och försäljning av Antinitus i Sydkorea.



Sensori tecknade Letter of intent för distribution i Kanada
Sensori meddelade den 11 juli att Sensori har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) med
Derma Wise Skin Care Ltd rörande distribution och försäljning av Antinitus i Kanada.



Distributionsavtal blev klart för tinnitusplåster i Turkiet.
Sensori har den 19 juli 2018 undertecknat ett distributionsavtal med NEP PHARMA rörande
distribution och försäljning av Antinitus i Turkiet.



Sensori tecknade distributionsavtal med Toms Pharma AS för den danska apotekskanalen. Detta
skedde 11 september men har inte startat på grund av tvisten med Läkemedelsverket. Se nedan.



Sensori presenterade avtal om samarbete med Picus Advisors Oy Ltd gällande Kinaetablering.



9 oktober tecknades distributörsavtal till ett beräknat värde av 94 miljoner SEK över 5,5 år med
Derma Wise Skin Care Ltd i Kanada.



31 oktober erhölls första ordern och betalning från Turkiet på 50 000 EUR.



29 oktober fick Sensori del av Läkemedelsverkets beslut om förbud att släppa ut Antinitus
tinnitusplåster på marknaden.

Viktiga händelser efter periodens utgång






För att täcka bolagets behov av rörelsekapital under första halvåret 2019 har bolaget erhållit ett
brygglån på 5,5 MSEK. Lånet upptogs till marknadsmässiga villkor med en ränta om 1,75% per månad
och finansiären är helt extern i förhållande till Sensori.
Sensori har hållit extra bolagsstämma per den 22 februari. Stämman beslutade godkänna styrelsens
beslut att ansöka om avlistning. Stämman beslutade också om en sänkning av aktiens kvotvärde till 0,10
kr vilket är villkorat av att Bolagsverket eller allmän domstol godkänner det. Stämman beslutade även
om en företrädesemission på som högst 20 000 000 nya aktier till priset 0,50 kr styck.
9 januari 2019 har Sensori tecknat distributionsavtal med Sachar Medical Technologies M.L.A Ltd
gällande Israel.
Den 1 mars kommer Sensori AB (publ) att bli avlistat på NGM Nordic MTF.
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VD har ordet
Intensivt år med fokus på regulatoriska frågor och förändrad affärsmodell. Räkenskapsåret
2018 har varit ett utmanande år trots att marknaden tagit emot produkten väl med flera nya
distributionskontrakt och en större genomförd lansering.
Till det negativa hör Läkemedelsverkets beslut om marknadsförbud för Antinitus® som fått stora
konsekvenser för bolaget trots företagets överklagan till Förvaltningsrätten. Ett antal aktörer stoppade
planerade beställningar och lanseringar som en konsekvens av beslutet vilket ledde till att bolaget
drabbades av ansträngd likviditet och påverkade kursen negativt. Ärendet i Förvaltningsdomstolen
pågår förnärvarande och kommer förmodligen att pågå en längre tid.
De uteblivna försäljningsintäkterna i Europa och oväntat höga patentkostnader har skyndat på arbetet
med ytterligare finansiering för att trygga bolagets fortsatta utveckling och existens. För att komma till
rätta med situationen beslutade styrelsen om en finansieringslösning vilket krävde att bolagets aktie
avlistades från NGM samt att kvotvärdet på aktierna minskades. Beslut fattades på extra
bolagsstämma den 22 februari att godkänna styrelsens förslag till beslut om avlistning från NGM
Nordic MTF den 1 mars samt godkänna presenterat förslag till finansieringslösning vilket innebar att
stämman beslutade om företrädesemission av högst 20 000 000 aktier till ett pris om 0,50 kr st.
Beslutet är villkorat av att tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol ges till minskning av
aktiekapitalet varefter nytt kvotvärde på aktierna kommer att vara 0,10 kr per aktie.
Styrelsen och ledningen står fast vid att man ser en framtid för Antinitus® och att man avser att
fortsätta den internationella kommersialiseringen av Antinitus® och genomföra påbörjade och nya
registreringar. De kliniska studier som publicerats har under året presenterats och blivit väl mottagna
på olika tinnituskongresser världen över och har lett till uppmärksamhet inom terapiområdet och är en
bra grund för företagets fortsatta internationella expansion. Glädjande är också att Turkiet har lanserat
och genomfört en första beställning på 50 000 Euro. I Kanada ligger lanseringen efter tidsplaneringen
på grund av utmaningar i diskussioner med apoteks- och dagligvarukedjorna.
De totala intäkterna minskade något till KSEK 1 717(1 858), beroende på bortfallet i Europa.
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar minskade till KSEK -11 248(13 144) där
kostnadsoptimeringarna slog igenom fullt ut andra halvåret 2018. Resultatet efter finansiella poster
uppgick till KSEK -10 635 (-12 168).
Sammantaget, med genomförda förändringar, gör detta att vi med tillförsikt ser fram emot 2019.

Torbjörn Kemper, VD, Sensori AB
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Finansiell översikt
Koncernens nettoomsättning var 2018 1 696KSEK (1 769) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till – 10 571 KSEK
(- 12 203) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till – 10 635KSEK (- 12 1680) KSEK. Koncernens
avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 1 040 KSEK (917) KSEK. Under året har
kortfristiga skulder uppgått till 2 904KSEK (2 423) KSEK.
Koncernens beskattade egna kapital uppgick vid årsskiftet till 32 503KSEK (40 638) KSEK. Koncernens likvida
medel uppgick vid samma datum till 55KSEK (4 698) KSEK. Koncernen har under året investerat 1 132 KSEK
(2 229) KSEK i immateriella tillgångar.
Moderbolagets soliditet uppgick vid årsskiftet till 97,8% (99,2%) och resultatet per aktie var -0,86 SEK(0,96)SEK.

Sensoris verksamhet
Tinnitus
Tinnitus är en upplevelse av ljud utan att ljudet kommer utifrån. Cirka 15 % av befolkningen globalt lider av
tinnitus och ett par procent har ett mycket stort lidande. Utlösande faktorer kan bland annat vara
hörselnedsättning, buller och ljudtrauma, tandpressning eller stress. Tinnitus är mycket komplext med hög
individuell variation och vi vet idag inte varför vissa drabbas och exakt hur ljudet uppkommer och uppfattas i
hörselsystemet. Det finns hittills ingen enkel eller enhetligt vedertagen och väl fungerande metod som hjälper
alla med tinnitus. De metoder som idag har störst utbredning är kognitiv beteendeterapi och olika terapier med
ljudsimulering och hörapparater, och samtliga är tids- och resurskrävande med liten medicinsk evidens.

Antinitus®
Antinitus AB är ett helägt dotterbolag till Sensori AB, har under mer än ett decennium utvecklat ett hjälpmedel
för att minska besvären vid tinnitus. Produkten säljs under varumärket Antinitus® och är en registrerad
medicinskteknisk produkt, klass 1 enligt EU-direktivet 93/42/EEC. Produkten används utvärtes och består av ett
halvmåneformat plåster som fästs på huden bakom örat. Plåstret innehåller inga kemiska beståndsdelar utan
består av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Kliniska studier har
visat att detta medför en lindring av patientens tinnitus jämfört med placebo. Exakt hur lindringen uppstår är inte
känt idag men hypotesen är att Antinitus® med hjälp av koherens, dvs. skapandet av en speciell sorts
organiserad samstämmighet i vatten, kan desensitisera och lugna den överaktivitet som finns i vissa delar av
hjärnan vid tinnitus och på så sätt styra bort medvetenheten av det ljud som stör.

Kvalitetssystem – ISO 13485
Antinitus AB har byggt upp ett eget kvalitetssäkringssystem och är ISO 13485 certifierad.

Marknadsföring och försäljning
Antinitus lämpar sig utmärkt som en konsumentprodukt eftersom Antinitus är registrerad som en Medical
Device klass 1 vilket innebär att det inte behövs något recept eller förskrivning för att få tillgång till
behandlingen. Sensori arbetar i dagsläget med två säljkanaler, försäljning via distributörer och försäljning online
via vår egen hemsida. Inom ramen för vår distributörsförsäljning fokuserar vi primärt på aktörer som distribuerar
till apotek eller utländska motsvarigheter som når patienterna över disk samt via specialister, läkare,
audionomer/audiologer som kommer i direktkontakt med patienterna. I egen regi sker försäljning online via vår
egen hemsida direkt till patient.
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CE-märkningen och de publicerade studierna ger goda förutsättningar för en snabb kommersialisering. Sensori
har därför lagt stort fokus på att expandera via distributörer i olika länder under 2018.
Då man räknar med att cirka 15 procent av jordens befolkning lider av obehag av tinnitus är potentialen stor för
en fungerande behandling. Sensoris bedömning är att marknadspotentialen bedöms uppgå till mer än 500
miljoner människor globalt. Företaget lägger stora resurser på utbildning och marknadsmaterial tillsammans med
våra distributörer och utländska audionomer/läkare för att säkerställa global framgång för våra produkter. Idag
säljs Antinitus via distributörer i Hong-Kong, Australien, Nya Zeeland, Turkiet och Kanada. Ytterligare länder
där Antinitus har avtal med lokala distributörer och där registrering pågår är Israel, Syd-Korea, Egypten, Indien
och Iran. Registreringsprocessen tar längre tid utanför Europa och kan pågå en längre period.

Kliniska studier
Antinitus baseras på solid medicinsk evidens med tre genomförda studier varav två har blivit publicerade.
Dessutom har en artikel som sammanfattar alla tre studierna gjorda på Antinitus blivit publicerad.
Som en del av Sensoris kliniska utvecklingsprogram har tre kliniska studier av Antinitus effekt på
tinnituspatienter har genomförts i Sverige. Dessa visar att mellan 30-60 procent av försökspersonerna upplevde
lindring av besvären, eller att besvären helt upphörde efter behandlingstiden. Studieresultatet visar också att
Antinitus är effektivare än placebo. Ytterligare en erfarenhet från studierna är att de lindrande effekterna tilltar
efter behandlingsperiodens slut. Totalt har mer än 200 personer deltagit i studierna. Antinitus är säkert att
använda och inga besvärliga eller allvarliga biverkningar rapporterades.

Studier och publikationer


Pilot Investigation of a Topographical Filter Dermal Patch in Patients with Tinnitus. Totalt 10 patienter.
Publicerad i International Tinnitus Journal Ahnblad P et al, 2017;21(1): 6-12



An interventional study with the purpose of strengthening the efficiency and confirming the safety of
the Antinitus® patch. Totalt 97 patienter. Data on file.



A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel Groups Study Evaluating the Performance
and Safety of a Steady State Coherent Biomodulator Patch in the Treatment of Subjective Tinnitus.
Totalt 82 patienter. Publicerad i International Tinnitus Journal Ahnblad P et al 2017;21 (2): 157-167
A Review of a Steady State Coherent Bio-modulator for Tinnitus Relief & Summary of Efficiency and
Safety Data from the Clinical Study Program and Post Market Clinical Follow-up. Publicerad
International Tinnitus Journal, Ahnblad P, 2018;22(1):72-76.



Ett program för fortsatt klinisk utvärdering och uppföljning finns utvecklat som ett led i vårt arbete att
kontinuerligt säkerställa produktens medicinska evidens och validitet.

Patent och immateriella rättigheter
Antinitus® är för närvarande varumärkesskyddat och registrerat i 34 länder i 4 världsdelar. Patent för vår
teknologi har beviljats i Australien, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och i Israel. En europeisk patentansökan
och patentansökningar i USA, Kina, Japan, Indien, Sydkorea och Ryssland är under behandling och avancerar
enligt plan. Dessutom är ansökningar i ytterligare jurisdiktioner på gång.

Registrering av Antinitus hos läkemedelsverken över världen
Antinitus är CE- registrerad i Europa. Under Sensori ABs helägda dotterbolag Antinitus AB har bolaget
produkten registrerad hos Läkemedelsverken (motsvarande) i Australien, på Nya Zeeland och i Kanada samt
försäljningstillstånd i Hong-Kong. Ytterligare registreringar pågår av lokala partners i Iran, Egypten, Sydkorea,
Indien. I Turkiet är produkten registrerad av lokal distributör.
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Utökad medicinsk evidens
2018 har inneburit ett stort genombrott för Sensoris
kliniska utvecklingsprogram med tre publiceringar samt
uppmärksammade presentationer av studierna på tre
olika medicinska kongresser. Publikationerna och
presentationer på medicinska kongresser är en
förutsättning för studiernas trovärdighet och har stor
betydelse för möjligheten till en global
kommersialisering av Antinitus. Publikationerna och
medverkan på medicinska kongresser skapar goda
förutsättningar för avtal med större internationella
distributörer.

Kongresser 2018
TRI/TINNET i Regensburg 14-16 mars 2018 Kongressen, med titeln "Disruptive Innovations in Tinnitus", är
den största och enskilt viktigaste inom tinnitusforskning. Det är en plattform för vetenskapligt utbyte och
möjlighet till tvärvetenskapligt nätverkande som arrangeras av Tinnitus Research Initiative (TRI) och TINNET.
– Intresset och genomslaget var stort och ledde till konkreta diskussioner med potentiella distributörer, bland
annat Turkiet.
The International Meeting of The Mediterranean
Society of Otology and Audiology (MSOA), 13-16
maj 2018
Dr. Anders Nordkvist, en av de studieansvariga läkarna
för Antinitus kliniska studier, presenterade de kliniska
studier som genomförts på tinnitusplåstret Antinitus.
The Mediterranean Society of Otology and Audiology
(MSOA) är en internationellt erkänd organisation inom
hörsel och audiologi. Rubriken för Dr. Nordkvists
presentation på kongressen var: “Biomodulation - a
novel way of treating tinnitus”.
International Conference in Ear Nose and Throat
Disorder” i Japan (14-15 maj 2018)
I egenskap av key note speaker presenterade Dr.
Peter Åhnblad de kliniska studierna gjorda på
Antinitus. Presentationen fick stort genomslag i
Asien och var en viktig del för att säkerställa
distributionsavtalet för Sydkorea. Rubriken för Dr.
för Åhnblads presentation på kongressen var:
Updates in tinnitus -can biomodulation be a safe and
easy way for relief?
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Finansiell information
Resultaträkning
De externa kostnaderna har minskat ett par MSEK mellan 2017 och 2018. Det beror på att mer pengar har satsats
i år på internationella externa kundkontakter, ett mer planerat resande samtidigt som kostnaderna sjunkit kraftigt
för it-system, externa konsulter. Vi har också genomfört förändringar och ordentliga optimeringar i
annonseringen online för Antinitus hemsida.
Omsättningen har stannat upp beroende på tvisten i förvaltningsdomstolen. Den har tyvärr tagit operationell
kapacitet för bolaget.

Balansräkning
Varulagrets kommersiella värde beräknas uppgå till cirka 11 MSEK beroende på kanalval.

Kassaflödesanalys
Sensoris styrelse beslutade om en riktad nyemission som tog in 5 MSEK. 2,5 MSEK kommer genom
nyteckning av aktier och 2,5 MSEK genom utgivande av konvertibelt skuldebrev. I starten av 2019 togs ett
brygglån för att finansiera första halvårets utgifter innan en företrädesemission ska genomföras.

Aktiekapital
Vid tidpunkten för upprättandet av denna bokslutskommuniké uppgår aktiekapitalet i Sensori AB till
52 058 820,80 kr och 10 411 764 aktier aktier med ett kvotvärde om 5 kr. Aktien handlas på NGM Nordic MTF
under kortnamnet SORI MTF och ISIN-kod SE0007730510. Bolaget har tecknat en likviditetsgaranti hos Erik
Penser Bankaktiebolag. Vid bolagsstämma medför varje aktie en (1) röst. Varje aktie ger lika rätt till andel i
Bolagets tillgångar och vinst. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktierna i Sensori
har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna är
registrerade i elektronisk form och aktieboken förs av Euroclear Sweden AB.
Styrelsen har använt sig av bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en riktad nyemission. Nyemissionen
var på 5 MSEK, hälften nya aktier och hälften konvertibelt skuldebrev.

Optionsprogram
Den extra bolagsstämman 22 oktober 2015 beslutade om en riktad emission av högst 550 000
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst
2 750 000 kronor (efter sammanläggning). Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från bolagets
aktieägare, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag, Valpurgius 2 AB. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska överlåtas inom ramen för det incitamentsprogram
samma bolagsstämma beslutade om. De personer som erbjuds att delta ska vara medlemmar i Bolagets styrelse,
ledning och särskilda nyckelpersoner.

Närståendetransaktioner
Styrelseledamoten Jim Blomqvist har i egenskap av jurist genomfört ett mindre uppdrag inom ramen för
Sensoris löpande verksamhet.

Redovisningsprinciper
För en närmare beskrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper, IFRS, se senaste Årsredovisningen.
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för en översiktlig granskning av företagets revisorer.

Riskbedömning
Styrelsen har gjort en genomgång och bedömning av Bolagets operativa och finansiella risker och
osäkerhetsfaktorer och anser att Bolagets största risker och osäkerhetsfaktorer är:
 Begränsade kunskaper om produktens verkningssätt då ingen enskild teori, modell eller hypotes
förklarar den kliniska grunden till varför tinnitus uppstår. Detta kan
o Påverka acceptansen i konsumentled
o Beviljande av patent, godkännanden och certifieringar kan fördröjas, fördyras eller återkallas
 Den tvist bolaget är inblandad i i Förvaltningsdomstolen
De övriga risker och osäkerhetsfaktorer som berör Bolaget bedöms falla inom kategorin normala affärsrisker för
ett mindre bolag.
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Exempel på dessa är:
 Att förlora nyckelpersonal och inte kunna attrahera ny kvalificerad personal
 Att den inledda kommersialiseringsfasen av företagets produkt inte går enligt plan
En längre och noggrannare riskbedömning finns i senaste Årsredovisningen.

Förslag till bolagsstämman angående utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 27 februari 2019
Sensori AB (publ)
Org. nr. 556536-8684

Tommy Rönngren
Styrelseordförande

Jim Blomqvist
Styrelseledamot

Robert Tranquilli
Styrelseledamot

Charles Randquist
Styrelseledamot

Cédric Ménard
Styrelseledamot

Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
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Koncernens resultaträkning
KSEK

Juli-Dec 2018

Rörelsens intäkter m m

Juli-Dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

Not

Nettoomsättning

1

847

952

1 696

1 769

11

15

21

89

858

967

1 717

1 858

-149

-242

-334

-493

Övriga externa kostnader

-2 951

-2 347

-7 261

-7 938

Personalkostnader

-1 902

-2 774

-3 653

-4 713

-540

-496

-1 040

-917

0

1

0

0

-5 542

-5 858

-12 288

-14 061

-4 684

-4 891

-10 571

-12 203

21

29

40

71

-63

-31

-104

-36

- 42

-2

- 64

35

Resultat efter finansiella poster

-4 726

-4 893

-10 635

-12 168

Avsättning till periodiseringsfond

0

0

0

0

-4 726

-4 893

-10 635

-12 168

0

0

0

0

-4 726

-4 893

-10 635

-12 168

Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar 2
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Resultat före skatt
Skatt
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Årets resultat

Rapport över koncernens totalresultat
Juli-Dec 2018

Juli-Dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

-4 726

-4 893

-10 635

-12 168

Omräkningsdifferenser

0

0

0

0

Skatt på orealiserad
valutakursförändring

0

0

0

0

-4 726

-4 893

-10 635

-12 168

KSEK
Not
Periodens resultat
Periodens övriga
totalresultat

Periodens totalresultat
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Koncernens balansräkning

KSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsutvecklingsarbeten

2

1 797

1 940

Rättigheter och patent

2

10 062

9 802

Goodwill

2

23 971

23 971

51

76

Andelar i koncernföretag

0

0

Fordringar hos koncernföretag

0

0

35 881

35 789

35 881

35 789

Varulager

907

1 070

Kundfordringar

253

106

0

0

402

878

409

520

1 971

2 574

55

4 698

2 026

7 272

37 907

43 061

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg, installationer
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Fordran dotterbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Koncernens balansräkning forts
KSEK

2018-12-31

2017-12-31

52 059

51 225

0

0

0

0

20 355

18 689

Balanserat resultat

-29 276

-17 108

Årets resultat

-10 635

-12 168

32 503

40 638

0

0

2 500

0

2 500

0

1 273

1 156

Skatteskuld

0

234

Räntebärande skulder

0

0

Skulder till koncernföretag

0

0

Övriga kortfristiga skulder

638

457

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

993

576

2 904

2 423

37 907

43 061

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond (moderbolag)
Reserver

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändringar i eget kapital koncernen
KSEK
Eget kapital vid periodens ingång
Periodens totalresultat
Apport- resp. nyemission
Omklassificering
Eget kapital vid periodens utgång

2: a halvåret
2018
37 229
-4 726
0
0
32 503

2: a halvåret
2017
45 530
-4 893
0
0
40 638

2018

2017

40 638
-10 635
2 500
0
32 503

52 805
-12 168
0
0
40 638
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Kassaflödesanalys koncernen
2: a halvåret -18

2: a halvåret-17

2018

2017

-4 684

-4 891

-10 571

-12 203

540

496

1 040

917

21

29

40

71

-63

-31

-104

-36

0

0

-0

-22

-4 186

-4 397

-9 595

-11 273

94

-269

163

113

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

-147

64

-147

-106

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

-181

136

259

-184

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

693

696

117

-10

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

772

-284

532

-86

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 955

--4 054

-8 671

-11 546

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta m m
Erlagd ränta m m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning (+) ökning (-) av varulager

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

3

-1 132

-2 229

-1 132

-2 229

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

3

0

16

-0

-0

0

0

0

0

-1 132

-2 213

-1 132

-2 229

160

0

2 660

0

Nyemission

0

0

2 500

0

Amorterade lån

0

0

0

0

160

0

5 160

0

-3 927

-6 267

-4 643

-13 775

3 982

11 293

4 698

18 801

Kursdifferens i likvida medel

0

0

0

0

Omräkningsdifferens

0

0

0

0

55

5 026*

55

5 026*

Årets lämnade lån till koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid perioden slut
I likvida medel ingår skattekonto,
*328KSEK
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Moderbolagets resultaträkning
KSEK

Juli –Dec 2018

Juli-Dec 2017

2018

2017

375

306

681

456

11

16

21

21

386

322

702

477

-18

0

-18

0

Övriga externa kostnader

-2 604

-2 511

-5 767

-5 677

Personalkostnader

-1 902

-2 773

-3 653

-4 713

-12

-12

-25

-25

-4 536

-5 296

-9 463

-10 415

-4 150

-4 974

-8 761

-9 938

1

2

1

41

- 63

0

-104

0

- 62

2

-103

41

-4 212

-4 972

-8 864

-9 897

0

63

0

63

-4 212

-4 909

-8 864

-9 834

0

0

0

0

- 4 212

- 4 909

-8 864

-9 834

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning

1

Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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Moderbolagets balansräkning
TILLGÅNGAR

KSEK

2018-12-31

2017-12-31

51

76

208 240

206 540

208 291

206 616

208 291

206 616

195

0

11 560

12 161

330

605

376

476

12 461

13 242

41

4 162

12 502

17 404

220 793

224 020

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordran dotterbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Moderbolagets balansräkning fortsättning
KSEK

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

52 059

51 225

181 332

179 666

Balanserat resultat

-8 628

1 206

Årets resultat

-8 864

-9 834

215 899

222 263

2 500

0

2 500

0

825

651

0

234

Övriga kortfristiga skulder

707

527

Upplupna kostn och förutbet intäkter

862

345

2 394

1 757

220 793

224 020

Fritt eget kapital
Överkursfond (moderbolag)

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets nyckeltal
2018-12-31

2017-12-31

681

456

Rörelseresultat efter avskrivningar

-8 761

-9 938

Resultat efter finansiella poster

-8 864

-9 897

Resultat

-8 864

-9 834

220 793

224 020

Rörelsemarginal, %

na

na

Vinstmarginal, %

na

na

97,8

99,2

Kassalikviditet, %

520,5

753,7

Resultat per aktie, kr

-0,86

-0,96

Eget kapital per aktie, kr

20,74

21,70

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr

19,70

20,59

3

3

Antal aktier vid periodens slut, st

10 411 764

10 245 097

Genomsnittligt antal aktier under perioden

10 343 195

10 245 097

550 000

550 000

10 961 764

10 795 097

Nettoomsättning

Balansomslutning

Soliditet, %

Antalet anställda vid periodens slut, st

Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut, st
Antal aktier efter eventuell inlösen av teckningsoptioner, st
Rörelsemarginal:
Vinstmarginal:
Soliditet:
Kassalikviditet:
Resultat per aktie:
Eget kapital per aktie:

Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder
Resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden
Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden

Kursen vid eventuellt aktieköp är 34 kronor per aktie vid aktieteckning för teckningsoptionernas innehavare.
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Tilläggsupplysningar
Förvärvet av Antinitus AB (tidigare Akloma Tinnitus AB)
Under 2015 genomförde Paradox Entertainment AB (publ) ett förvärv av Antinitus AB genom Svenska Tinnitus
AB. De tidigare ägarna till Akloma Tinnitus AB fick nyemitterade aktier i Paradox som utbyte och bolaget
namnändrades till Sensori AB (publ). Förvärvet bedömdes som ett omvänt förvärv främst beroende av att ca 74
procent av Sensoris aktieägare utgjordes av tidigare aktieägare till Akloma Tinnitus AB. I Sensoris
årsredovisning 2015 finns en noggrann beskrivning av dels vad ett omvänt förvärv är samt vad det omvända
förvärvet betyder för redovisningen i Sensorigruppen.

Not 1

Segmentsrapportering i sammandrag koncernen januari-dec 2018
EU-länder

Moderbolag
och övrigt

Elimineringar

Total
koncern

578

1 739

-600

1 717

-794

-11 054

600

-11 248

Avskrivningar

- 335

-705

-1 040

Rörelseresultat

-551

-10 020

-10 571

-64

-64

Intäkter
Rörelsens kostnader

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

-10 635

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Not 2

0

Immateriella anläggningstillgångar
Licensrättigheter

Värde per 2018-01-01
Periodens anskaffningar
Periodens avyttringar
Periodens avskrivningar
Värde per 2018-12-31

KSEK

4 571
0
0
429
4 143

Patent

Bal FoU

5 232
1 131
0
444

1 940
0
0
143

23 971
0
0
0

1 797

23 971

5 919

Goodwill

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella anläggningstillgångar
Bolaget genomför varje år en prövning för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov i samband med
rapportarbetet och ej funnit något behov. Årets prövning har varit extra noggrann efter processen som startat i
förvaltningsdomstolen.

Not 3

Skatt

Koncernens ackumulerade outnyttjade underskottsavdrag uppgick 2018-12-31 till 55 850 KSEK, av vilka
11 698 KSEK är koncernbidragsspärrade. Det föreligger inte någon förfallotidpunkt som begränsar utnyttjandet
av underskottsavdragen. Det är dock osäkert när i tiden dessa underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas för
avräkning mot beskattningsbara vinster. Uppskjuten skattefordran hänförbar till underskottsavdragen upptas
därför inte till något värde.

Not 4
Viktiga händelser efter balansdagen har beskrivits på sidan 2.
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Finansiell kalender
Kommande rapporttillfällen
24 april 2019. Årsbokslut 2018.
Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida vid publiceringstillfället.

Årsstämma 2019
Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 24 maj. Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan samt på
kontoret vid publiceringstillfället av kallelsen.

Prenumerera på pressmeddelande
Bolagets pressmeddelanden går att få skickade till sig per e-post vid utskickstillfället. Intresserade anmäler sig på
bolagets hemsida, under Pressmeddelanden.

Företagsinformation
Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Tel: +46 8 611 00 66
www.sensori.se

Mentor
G & W Fondkommission är utsedd till mentor för listningen vid NGM Nordic MTF, Kungsgatan 3, 111 43
Stockholm.

Revisor
Bengt Beergrehn med suppleant Kerstin Hedberg c/o Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 7478, 103 92
Stockholm.

Frågor om denna rapport kan ställas till:
Torbjörn Kemper, vd, på telefon +46 76 111 39 80 eller E-post: torbjorn@sensori.se
Torsten Engevik, CFO/IR, på telefon +46 73 820 25 40 på E-post: torsten@sensori.se
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