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Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 

Tillväxt trots fortsatt komponentbrist och högt fokus på produktutveckling. 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli-sept) 2022 

• Sensidose lämnade in prisansökan för Flexilev i Finland.  

• Sensidose meddelar att Philip Slätis anställts som operativ chef och vice VD med tillträde 1 

november 2022. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden. 

 

 

  

 
Första nio månaderna i sammandrag 2022, i tkr 
• Nettoomsättning                      5 679 (5 177) 

• Tillväxt                                        9,7% (-0,3%) 

• Rörelseresultat                         -4 095 (-3 674) 

• Resultat per aktie                     -0,53 kr (-0,55 kr) 

• Likvida medel                             17 708 (6 451)  

 

 
Tredje kvartalet i sammandrag 2022, i tkr 
• Nettoomsättning           1 785 (2 220) 

• Tillväxt                             -19,6% (17,5%) 

• Rörelseresultat               202 (-673)  

• Resultat per aktie           0,01 kr (-0,10 kr) 

• Likvida medel                  17 708 (6 451) 
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Utvalda finansiella data i sammandrag 

 
 

Information om verksamheten 
Sensidose AB utvecklar produkter för individuell dosering av läkemedel för patienter med Parkinsons 

sjukdom. Bolaget är i kommersialiseringsfas av den egna produkten Flexilev samt den 

egenutvecklade doseringsautomaten ”MyFID”. Bolagets primära marknad är för närvarande 

Skandinavien. 

 

Sensidose i korthet 

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad 

dosering av tabletter vilket medger en optimering av den medicinska behandlingen. 

Systemet består av "mikro"-tabletter, innehållande subterapeutiska doser i varje enskild tablett. 

Korrekt dos erhålls genom att dosera ett specifikt antal tabletter. Mikrotabletterna dispenseras med 

hjälp av en dosautomat. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda 

tiderna och registrerar alla doser som levererats och även sjukdomssymtom med hjälp av 

skattningsskalor som är enkla att använda. 

Företagets teknologi ger patienten och läkaren en möjlighet att styra behandlingen för att uppnå en 

bättre individualiserad dosering. En sådan behandling har visat sig kunna ge en bättre rörelseförmåga 

och bättre livskvalitet jämfört med standardbehandling (Johansson et al CNS Neurosci Ther. 2018 

May:24(5):439-447). 

 

 

  

  
2022 2021 2022 2021 2021   

juli-september juli-september jan-september jan-september jan-dec 

Rörelsens intäkter, tkr 1 794 2 229 5 753 5 504 7 818 
Rörelseresultat, tkr 202 -673 -4 095 -3 674 -3 725 
Resultat efter skatt, tkr 119 -739 -4 342 -3 900 -4 038 
Balansomslutning, tkr 31 424 15 932 31 424 15 932 15 701 
Periodens kassaflöde, tkr -3 023 -953 13 642 2 001 1 550 
Likvida medel, tkr 

 
17 708 6 451 17 708 6 451 5 757 

Resultat per aktie (SEK) 0,01 -0,10 -0,44 -0,55 -0,58 
Eget kapital per aktie (SEK) 2,09 1,08 2,09 1,08 1,07 
Soliditet, % 

 
79,6% 50,6% 79,6% 50,6% 50,4% 
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VD kommentar 

Vår nytillträdde vice VD och affärsutvecklare Philip Slätis började på Sensidose med en rivstart genom 

deltagande på CHPI i Frankfurt 1-2 november. Kongressen är en av de viktigaste mötesplatserna för 

att knyta kontakter vad gäller in- och utlicensiering av produkter inom läkemedelsindustrin i Europa. 

Under två intensiva dagar genomfördes ett flertal mycket produktiva möten och en bra plattform 

skapades för att gå vidare med arbetet att ta Flexilev och MyFID ut på nya marknader samt att hitta 

ny partner för Norge (se vidare nedan). Vi är naturligtvis glada över att vi kunde förstärka 

organisationen med vår nya medarbetare Philip Slätis. Med sin gedigna bakgrund och långa 

erfarenhet i branschen är detta ett betydande tillskott till vår förmåga inom flera områden, bl.a. 

marknadsföring, expansion på befintliga marknader och affärsutveckling för nya marknader och 

produkter med vår teknologi.  

Sensidose omsättning januari-september ökade med 9.7% jämfört med samma period 2021 vilket är 

glädjande med tanke på att tredje kvartalet varit utmanande. Tredje kvartalet 2022 präglades av 

vikande försäljning jämfört med samma period 2021. Ett par faktorer förklarar tappet. Dels var tredje 

kvartalet 2021 ett ovanligt starkt kvartal men främst ser vi nu effekten av att vi på grund av 

produktionssituationen gällande MyFID inte kunnat leverera dosautomater till nya patienter som 

väntar på att starta sin behandling i Sverige och Danmark. Dessa två faktorer gjorde att omsättningen 

i dessa länder minskade under det tredje kvartalet 2022 jämfört med 2021. Bristen på kritiska 

komponenter för MyFID har hanterats genom att vi ersatt dem med likvärdiga komponenter till 

priset av omfattande mjukvaruändringar. Nu är dessa ändringar genomförda, validerade och därmed 

kan produktionen komma igång. Vi räknar med att under 4:e kvartalet kunna hantera efterfrågan 

utan försenade leveranser. Eftersom start av behandling tar en viss tid i anspråk för de apparater 

som är levererade till kund/klinik så vi förväntar oss att först under början på nästa år se en ökning av 

försäljningen efter att leveranserna kommit igång igen.  

Sensidose agent i Norge har under perioden hastigt avlidit och tills vidare hanteras alla frågor 

gällande Norge av den svenska organisationen. Vi har inlett diskussioner med möjliga nya 

samarbetspartners och kommer informera marknaden när vi beslutat om vägen framåt.  

Vår prisansökan i Finland har börjats behandla av finska prismyndigheten och vi förväntar oss besked 

i början av 2023. Arbetet med prisansökan i Polen fortgår men tar längre tid då det polska systemet 

är mer komplicerat och ansökan mer omfattande.  

Slutligen kan jag berätta att arbetet med vår manuella dispenser OraFID fortgår bra och i stort sett 

enligt tidsplan. Vi har en väl fungerande prototyp och omfattande patienttester kommer genomföras 

under fjärde kvartalet. Vi har även inlett utvärderingen gällande produktionen av själva apparaten, 

”Fill and Finish” samt slipar på vår regulatoriska plan.  

Efter ett delvis utmanande kvartal med MyFID brist ser vi nu fram emot att återigen kunna förse 

behövande patienter med ett tillgängligt och uppskattat behandlingsalternativ.  

 

Jack Spira 

VD Sensidose 
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Finansiell utveckling 

Finansiell utveckling - tredje kvartalet 2022 (juli-sept) 

Belopp anges i tkr (tusentals svenska kronor). Siffror inom parates avser motsvarande period 
föregående år om ej annat anges.  
 

Intäkter: 

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgår till 1 785 tkr (2 220 tkr) vilket innebär en 
minskning med 20%.  
 

Kostnader: 

Varukostnader uppgår till ett positivt belopp om 702 tkr (-271 tkr) vilket beror på att bolaget har 
gjort en större lagerjustering under kvartalet.  

Övriga externa kostnader uppgår till -653 tkr (-960 tkr). Dessa kostnader består till stor del av 
försäljnings- och konsultkostnader samt kostnader relaterade till produktutveckling.  

Personalkostnader är i linje med föregående år och uppgår till -1 249 tkr (-1 249tkr).  

Avskrivningar för kvartal tre uppgår till -392 tkr (-354 tkr). Ökningen beror på att bolaget under 2022 
har fortsatt att aktivera kostnader som skrivs av löpande.  
 

Resultat och finansiell ställning: 

Rörelseresultatet uppgick till 202 tkr (-673 tkr) och resultat efter finansiella poster uppgick till 119 tkr 
(-739 tkr). 

Resultat efter skatt uppgick till 119 tkr (-739 tkr). 

Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,10) kronor. 

Kassaflödet för perioden uppgick till -3 023 tkr (-953 tkr) 
 

Finansiell utveckling - de första tre kvartalen 2022 (jan-sept) 

Intäkter: 

Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgår till 5 679 tkr (5 177 tkr), nettoomsättningen 
har ökat med 10% jämfört med motsvarande period föregående år.  
Bolaget har också erhållit bidrag om 74 tkr (327 tkr).   
 

Kostnader: 

Bolagets varukostnader är likt kvartal 3 positiva för de första tre kvartalen 2022 vilket beror på en 
större lagerjustering.  

Övriga externa kostnader uppgår till -4 754 tkr (-3 207 tkr).  

Personalkostnader för perioden januari-september uppgår till -4 230 tkr och avskrivningar -1 105 tkr 
(-866 tkr).   
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Resultat och finansiell ställning: 

Rörelseresultatet uppgick till -4 095 tkr (-3 674 tkr) och resultat efter finansiella poster uppgick till -4 
342 tkr (-3 900 tkr). 

Resultat efter skatt uppgick till -4 342 tkr (-3 900 tkr). 

Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,55) kronor. 

Kassaflödet för perioden uppgick till 13 642 tkr (2 001 tkr) 

Bolagets likvida medel per 2022-09-30 uppgår till 17 708 tkr (6 451 tkr). 

Bolagets egna kapital per 2022-09-30 uppgår till 24 047 tkr (8 059 tkr).  

Bolagets soliditet per 2022-09-30 uppgår till 79,6% (50,6%).  

Resultatutvecklingen för de första tre kvartalen har varit negativ jämfört med motsvarande period 
föregående år. Nettoförsäljningen har ökat men bolaget har också fått lägre ersättning i år för 
personal. Under perioden har man haft högre kostnader för produktutveckling samtidigt som 
noteringen har medfört vissa stora kostnader av engångskaraktär.  
 

Risker och osäkerheter i sammandrag 

Sensidose väsentliga risk-och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom 
risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida finansiering. 

Bolagets värde är till stor del beroende av framgången för bolagets kommersialisering av 
individanpassad medicinering genom dosautomaten ”MyFID” erhåller allmän marknadsacceptans. 
Sensidose utveckling befinner sig i kommersialiseringsfas och det finns en risk att MyFID inte når 
tillräcklig lönsamhet. 

Bolaget har inte genererat tillräckliga intäkter för att uppnå positivt kassaflöde. Sensidose kan även i 
framtiden komma att behöva tillgång till kapital om inte dess kassaflöde blir positivt. Sådana 
kapitaltillgångar kan vara begränsade vid tillfällen då Bolaget behöver det. 

 

Covid-19 

Covid-19 effekt på Sensidose verksamhet är avtagande. Vi har under tredje kvartalet kunnat 
supportera vården och vår möjlighet till direktkontakt med användare är i stort sett tillbaka till 
samma nivå som före pandemin. Pandemins påverkan vad gäller Sensidose möjligheter att erhålla 
komponenter till dosautomaten har också förbättrats men då vi inte erhållit identiska komponenter 
har det inneburit ett omfattande merarbete vad gäller att anpassa mjukvaran i MyFID. 

För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till bolagets årsredovisning 2021. 

Transaktioner med närstående 

Styrelsens ledamöter har uppburit styrelsearvoden i enlighet med beslut på årsstämman. 
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Aktier 

Den 1 januari 2022 uppgick totalt antal aktier till 7 428 651 st och vid den 30 september 2022 
uppgick antalet aktier till 11 958 651 st. I samband med noteringen våren 2022 tecknades och 
emitterades 4 530 000 st nya aktier. 
 

Incitamentprogram 

Sensidose har tre (3) aktiebaserade incitamentprogram 

Tilldelade Antal 

utestående* 

Lösenpris Värde per 

tilldelad 

option 

Volatilitet 

%** 

Riskfri 

ränta % 

Värde 

per 

aktie 

Förfall 

2018/2022 249 201 15,00 0,72 35 -0,36 8,00 2022 

2019/2023 200 883 10,00 0,60 35 -0,29 7,00 2023 

2021/2025 140 000 3 0,03 35 -0,18 1 2025 

2022/2026 210 000 10,00 0,30 40 2,27 1 2026 

Totalt 800 084 - - - - - - 

 

*Omräknat antal med hänsyn till genomförda nyemissioner 

**Förväntad framtida volatilitet är fastställd genom jämförelse med historiska genomsnitts- och medianvärden 

för jämförbara noterade bolag i samma sektor som Sensidose baserat på analys i S&P Capital IQ. 

 

 2022-09-30 2021-12-31* 2020-12-31 

Innehavare av teckningsoptioner Antal  
tilldelade 

Antal  
tilldelade 

Antal  
tilldelade 

Jack Spira 2018/2022 101 345 101 345 61 002 
Övriga optionsinnehavare 2018/2022 147 856 147 856 88 998 
Jack Spira 2019/2023 156 689 156 689 117 000 
Övriga optionsinnehavare 2019/2023 44 194 44 194 33 000 

Jack Spira 2021/2025 90 000 90 000 - 
Övriga optionsinnehavare 2021/2025 50 000 50 000 - 

Jack Spira 2022/2026 150 000 90 000 - 

Övriga optionsinnehavare 2022/2026 60 000   
Totalt 800 084 590 084 300 000 

*Omräknat antal med hänsyn till genomförda nyemissioner 

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen under antagande att samtliga 800 084 st 
optioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 6,3 procent av aktier och röster. 
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Bolagets resultaträkning 

  2022 2021 2022 2021 2021 
tkr juli-september juli-september jan-september jan-september jan-dec 

Intäkter           
Nettoomsättning 1 785 2 220 5 679 5 177 6 968 

Erhållna bidrag 9 9 74 327 850 

Rörelsens intäkter 1 794 2 229 5 753 5 504 7 818 
Rörelsens kostnader           
Råvaror och förnödenheter 702 -271 241 -915 -1 136 
Övriga externa kostnader 653 -960 -4 754 -3 207 -3 480 
Personalkostnader -1 249 -1 309 -4 230 -4 151 -5 670 
Avskriv, inventarier & immateriella 
tillgångar -392 -354 -1 105 -866 -1 214 
Övriga rörelsekostnader   -8   -39 -43 

Summa rörelsens kostnader -1 591 -2 902 -9 848 -9 178 -11 543 

Rörelseresultat 202 -673 -4 095 -3 674 -3 725 
Finansiella intäkter och kostnader -84 -66 -247 -226 -313 

PERIODENS RESULTAT 119 -739 -4 342 -3 900 -4 038 

 

 

Resultat per aktie           
SEK           
Resultat per aktie, vägt genomsnitt 0,01 -0,10 -0,44 -0,55 -0,58 
Antal aktier, vägt genomsnitt 10 495 461 7 178 651 9 945 318 7 095 651 7 011 984 
Antal aktier, vid periodens utgång 11 958 651 7 428 651 11 958 651 7 428 651 7 428 651 

 

 

  



Sensidose AB Delårsrapport Q3 2022 Sida 8 av 13 
 

Balansräkning 

tkr 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
IMATERIELLA ANLÄGNINGSTILLGÅNGAR       
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 349 4 982 5077 
Patent 72 228 185 

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 421 5 210 5 262 
Materiella anläggningstillgångar       
Maskiner och andra tekniska anläggningar (MyFID) 1 557 564 692 
Inventarier 477 191 209 
Pågående nyanläggningar (MyFID) 34 252 245 
Summa materiella anläggningstillgångar 2 068 1 007 1 146 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 489 6 217 6 408 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Varulager, mm.       
Lager 3 092 1 258 1086 

Summa varulager 3 092 1 258 1 086 
Kundfordringar 762 1 014 1 532 
Övriga fordringar 929 656 675 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 443 336 243 

Summa kortfristiga fordringar 2 134 2 006 2 450 
Kassa och bank 17 708 6 451 5 757 

Summa kassa och bank 17 708 6 451 5 757 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 22 935 9 715 9 293 

SUMMA TILLGÅNGAR 31 424 15 932 15 701 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

EGET KAPITAL       
Aktiekapital 11 959 7 429 7 429 
Reservfond 1 509 1 509 1 509 
Fond för aktiverade utvecklingskostnader 6 421 5 007 5 077 

Summa bundet eget kapital 19 888 13 945 14 015 

Fritt eget kapital       

Överkursfond 127 621 112 126 112 054 

Balanserat resultat -118 150 -114 112 -114 112 

Periodens resultat -4 342 -3 900 -4 038 

Summa fritt eget kapital 5 129 -5 886 -6 096 

SUMMA EGET KAPITAL 25 017 8 059 7 919 
       

LÅNGFRISTIGA SKULDER       

Skulder till kreditinstitut 1 757 3 345 2775 

Skulder till leverantör                        0 423 301 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 1 757 3 768 3 076 

        

KORTFRISTIGA SKULDER       

Leverantörsskulder 818 701 543 

Kortfristig del av skuld till kreditinstitut 1 357 560 1 131 

Kortfristig del av skuld till leverantör 808 894 1 177 

Aktuella skatteskulder   0 16 

Övriga kortfristiga skulder 171 269 219 

Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 1 495 1 681 1 620 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 4 649 4 105 4 706 

SUMMA SKULDER 6 406 7 873 7 782 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 424 15 932 15 701 
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Redovisningsprinciper 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Delårsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolagets redovisningsprinciper är 
oförändrade jämfört med föregående år. 

 

Värderingsprinciper 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. 

 

Intäkter och offentliga bidrag 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av sålda varor och tjänster med avdrag för lämnade rabatter 
och mervärdesskatt. 

Intäkter från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida presentationer redovisas 
som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfylls och de ekonomiska fördelarna som är förknippade 
med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt att inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Intäktsredovisningen av EU-bidrag sker i samma takt som bolaget har därtill 
hänförliga kostnader. 

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförts och 
material levererats eller förbrukats. 

 

Skatt 

Sensidose har skattemässiga underskott per balansdagen 2021-12-31 uppgående till cirka 115,8 
(111,8) Mkr. 

Skatt på årets resultat består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden. Uppskjutna skattefordringar redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Framtida resultat är svårbedömda varför 
uppskjuten skattefordran ej aktiveras. 

 

Ersättningar till anställda 

Ersättningar till anställda i form av lön, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro mm. samt 
pensioner redovisas i takt med intjänandet. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
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Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga av - och 
nedskrivningar. Sensidose arbete med att ta fram internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör 
från en forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. Samtliga utgifter för utveckling 
redovisas som tillgång enligt K3 om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan 
användas eller säljas, 

• företaget avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller 
sälja den, 

• Det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången, Det 
är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar, 

• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången, och De 
utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan 
beräknas tillförlitligt. 

Projektkostnader kostnadsförs i utvecklingsfasen om ovanstående villkor ej är uppfyllda. 

Sensidose bedömning är att utvecklingen av MyFID tillgodoser nämnda krav. Kostnader som uppstått 
i projektet har aktiverats från och med att kriterierna ovan uppnåtts. Sensidose aktiverar därmed 
kostnader avseende MyFID 1.5 från och med räkenskapsår 2019. Avskrivning av aktiverade kostnader 
påbörjas först när utvecklingen är färdigställd. 

De immateriella tillgångarna skrivs sedermera av över sin bedömda nyttjandeperiod och har gett 
upphov till avskrivningskostnader. Bedömd nyttjandeperiod är 7 år. Avskrivningskostnaden redovisas 
i resultaträkningen. 

Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post avskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar. De utgifter som aktiverats förs om i eget kapital till fond för 
utvecklingskostnader efter ändringar i Årsredovisningslagen för räkenskapsår som inleds efter den 31 
december 2015. 

Bolaget har prövat tillgångarnas redovisade värden genom att prognosticera framtida kassaflöden 
varvid de aktiverade tillgångarnas värde inte har påvisat något nedskrivningsbehov. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker planenligt över den uppskattade 
nyttjandeperioden från och med anskaffningstidpunkten. De materiella tillgångarna skrivs därför av 
över sin bedömda nyttjandeperiod och har gett upphov till avskrivningskostnader. Bedömd 
nyttjandeperiod är 5 år. Avskrivningskostnaden redovisas i resultaträkningen. 
 

Utgifter för forskning och utveckling 

Samtliga utgifter som härrör från företagets forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. 
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Omräkning av poster i utländsk valuta 

Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan har omräknats till balansdagens kurs. 

 

Finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med ÅRL 4 kap. kapitel 11 (finansiella 
instrument värderade utifrån anskaffningsvärde). Finansiella tillgångar värderas vid första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive eventuella transaktionsavgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet av tillgången.  Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella skulder 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

 

Eget kapital 

Bolaget har ställt ut kapitalinstrument i form av teckningsoptioner. Transaktioner med 
aktieägarkretsen, samt nyemissioner till kurs överstigande kvotvärdet, redovisas direkt mot 
överkursfonden. 

 

Leasing 

Sensidose har inga finansiella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationell leasing 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in-eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassamedel och 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut. 

 

Väsentliga uppskattningar och bedömningar 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden. Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. Bedömningar görs även vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper. 

Bolaget bedömer baserat på förväntade framtida kassaflöden att balanserade immateriella tillgångar 
har återvinningsbart värde. Avskrivning sker enligt fastställd avskrivningsplan. Den faktiska 
livslängden bedöms vara som lägst enligt giltighetstiden för giltiga patentskydd, vilken tid väsentligt 
överstiger fastställd avskrivningsplan. 

Belopp anges i tkr (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period 
föregående år om ej annat anges.  
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Nyckeltal Definition Motivering 

Antal aktier Antal aktier vid periodens slut Relevant vid beräkning av 
eget kapital per enskild 
aktie 

Balansomslutning Summa tillgångar vid periodens slut Relevant vid beräkning av 
soliditet 

Eget kapital/aktie Summa eget kapital genom antal 
aktier vid periodens slut 

Mått för att beskriva eget 
kapital per aktie 

Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal utestående 
aktier under rapportperioden 

Relevant vid beräkning av 
resultat per aktie 

Nettoomsättning Omsättning för perioden Värdet av sålda varor 

Rapportperiod Januari-december 2021 Förklaring av tidsperiod som 
denna delårsrapport 
omfattar 

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med 
genomsnittligt antal aktier 

Mått för att beskriva 
resultat per enskild aktie 

Soliditet Summa eget kapital som procent av 
summa tillgångar 

Mått för att bedöma 
Bolagets möjligheter att 
uppfylla sina finansiella 
åtaganden 

Kontaktuppgifter 

Sensidose AB (org. nr. 556550-3074) 

Vetenskapsvägen 10 

191 38 Sollentuna, Sverige 

VD, Jack Spira 

Telefon: +46 10 707 73 80 
info@sensidose.se 
www.sensidose.se 

Disclaimer 

Denna information är sådan information som Sensidose AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 11 november 2022 klockan 08:30 (CET). 

http://www.sensidose.se/
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Intygande 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som bolaget står inför. 

Sollentuna den 10 november 2022 

Per Nilsson Sten-Magnus Aquilonius 

Ordförande Ledamot 

Lars Tenerz Åsa Kornfeld 

Ledamot Ledamot 

Jack Spira 

Verkställande direktör & Ledamot 


