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Bokslutskommuniké för Sensori AB (publ)
Januari – december 2015
Oktober - december 2015*
•
•

Omsättningen uppgick till 189 KSEK
Resultat uppgick till -4 362 KSEK

September – december 2015*
•
•

Omsättningen uppgick till 274 KSEK
Resultatet uppgick till -4 872 KSEK

Viktiga händelser 2015
• Paradox Entertainment AB (Sensori AB) avyttrade under våren 2015 sitt amerikanska
dotterbolag Paradox Entertainment Inc mot kontant ersättning
• Bolagets aktie observationsnoterades vid Nasdaq First North Premium
• Bolaget förvärvade Svenska Tinnitus AB vilket medförde att bolaget fick en ny verksamhet
och inriktning
• Förvärvet skedde genom omvänt förvärv vilket påverkar jämförelsestatistiken *
• Vid en extra bolagsstämma den 24 september beslutades att minska reservfonden
• Paradox Entertainment beslutade vid en extra bolagsstämma den 22 oktober att byta namn
till Sensori AB
• Sensori fick en ny ledning med Ninna Engberg som VD och en ny styrelse med
Ingrid Atteryd Heiman som ordförande
Viktiga händelser efter periodens utgång
• Byte av handelsplats för aktien från Nasdaq First North till NGM Nordic MTF
• Aktien handlas från och med den 21 januari under kortnamnet SORI MTF och
ISIN-kod SE0007730510
• Mikael Wirén lämnar styrelsen av personliga skäl efter att ha varit styrelseledamot sedan år
2000
* Med anledning av att förvärvet av Akloma Tinnitus redovisas som ett omvänt förvärv är det i redovisningen av koncernen det
legala dotterbolaget Akloma Tinnitus redovisning som är grunden för koncernredovisningen. Mot bakgrund av att Akloma Tinnitus
tidigare hade brutet räkenskapsår med bokslut 2015-08-31 redovisas perioden 2015-09-01 – 2015-12-31 som helår i koncernen.
Alla ingående koncernbolag har från och med 2016-01-01 kalenderår som räkenskapsår.
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VD ord - 2015, förändringens år
Sensori, tidigare Paradox Entertainment, har under året genomgått stora förändringar. Under våren
2015 avyttrades det amerikanska dotterbolaget vilket resulterade i att bolagets dåvarande
affärsverksamhet upphörde helt. Under hösten förvärvades Akloma Tinnitus AB och Paradox
Entertainment bytte namn till Sensori. Detta innebar att Sensoris verksamhet nu ändrats till att
utveckla och marknadsföra medicintekniska hjälpmedel som minskar obehaget vid tinnitus och för
att främja ökad livskvalitet.
Marknaden för behandlingsmetoder för lindring av obehag vid tinnitus är mycket stor. Bedömningen
är att mellan 10 och 15 procent av jordens befolkning lider av någon form av tinnitus. Tillgänglig
hjälp med de besvär som tinnitus ger upphov till är mycket begränsad vilket gör att många
människor lider av tinnitus utan möjlighet att få lindring. Detta leder för flertalet till en kraftigt
försämrad livskvalitet. Sensoris bedömning är att potentialen för vår produkt, Antinitus®, uppgår till
mer än 500 miljoner människor globalt.
Under hösten 2015 har vi på Sensori arbetat med analys och strategi med fokus på global onlineförsäljning. Sensori har ingått samarbeten med de främsta leverantörerna i branschen inom PR,
marknadsföring och digital försäljning. Med vår egen, interna branscherfarenhet har vi också
parallellt arbetat med att identifiera distributörer i ett antal länder som nu ska knytas upp för att
säkerställa framgång även i traditionella försäljningskanaler såsom hälsofack, drugstore och apotek.
Diskussioner med distributörer pågår i ett antal länder i och utanför EU där vi ser stor
försäljningspotential på både kort och lång sikt.
Under 2015 har försäljningen primärt varit inriktad på att testa olika marknader och koncept. Vi har
inriktat oss på att analysera hur marknadsinvesteringarna ska riktas i syfte att utveckla och sprida
varumärket Antinitus® för att på så sätt optimera online-försäljningen. Den faktiska försäljningen har
under året, mot bakgrund av detta, varit relativt marginell.
Nu tar vi tillvara på de resultat och erfarenheter vi har från det strategi– och analysarbete som gjorts
under det senaste halvåret, och går in i en ny skarp fas med fokus på försäljning. Vi förväntar oss en
mycket kraftig ökning av Antinitus® online-försäljning under 2016 samt att försäljningen via
distributörer kommer igång.
Det är även mycket värdefullt för oss att skapa en seriös dialog med tinnituspatienter, lokalt såväl
som globalt. Vi vill också få igång en dialog med befintliga opinionsbildare, läkare, forskare, forum
och andra initiativ inom tinnitusområdet. Tinnitus är ett stort problem för många människor med
starkt försämrad livskvalitet som följd, och kostar årligen samhället stora summor. Vi anser att
tinnitus behöver komma högre upp på den akademiska agendan och återigen bli ett samtalsämne i
den mediala debatten.
Det är med spänning och tilltro vi på Sensori tar oss an 2016. Nu är vi redo för den kommersiella
lanseringen av Antinitus®, online och via distributörer. Vi har en stark finansiell position med en
kassa som med god marginal möjliggör samtliga investeringar inom framförallt marknadsföring. Vi
avser även att investera i nya kliniska studier. Vi har inte löst hela tinnitusgåtan men vi har kommit
en bra bit på väg. Sensori ska vara en aktiv och viktig spelare i den fortsatta forskningen och
utvecklingen inom tinnitus-området.

Ninna Engberg, VD
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Sensoris verksamhet
Tinnitus
Tinnitus representerar en förnimmelse av ljud som hos en del människor stiger till en mycket
störande och stressande ljudnivå.
Tinnitus är vanligt förekommande, ca 10 till 15 procent av jordens befolkning beräknas ha någon
form av tinnitus-problematik. För cirka en till två procent är besvären så allvarliga att det påverkar
deras livskvalitet. Frekvensen av tinnitus ökar med åldern för att kulminera vid 60 – 69 år men kan
uppstå redan i barnaåren.
Tillgängliga behandlingsmetoder för tinnitus är psykoterapeutisk behandling, kognitiv
beteendeterapi, ljudterapi, hörapparatsbehandling, cochleärt implantat, farmakoterapi samt
hjärnstimulering. Till listan över tillgängliga behandlingsmetoder läggs nu Antinitus®.

Antinitus®
Akloma Tinnitus AB, som idag är ett helägt dotterbolag till Sensori AB, har under de senaste tio åren
utvecklat ett hjälpmedel för att minska obehagen 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 och består av ett patenterat typografiskt raster
som ger ifrån sig en form av ljusterapi som ordnar vattenmolekylerna. Rasterlinsen bryter det
infallande ljuset så att det passerar vidare in i vävnaden i en mer enhetlig och ordnad form. Detta
medför en minskning av det upplevda ljudet och lindrar obehaget vid tinnitus. Exakt hur lindringen
av obehaget uppstår är inte känt idag, men det föreligger sannolikt likheter med effekterna av
lågintensiv laserterapi som börjat tas i bruk under senare år. Till skillnad från laserutrustningen är
dock Antinitus® en helt passiv produkt, utan annan energitillförsel än det omgivande ljuset.

Marknadsföring och försäljning
Sensori har en global e-handelsstrategi som kombineras med en distributörsstrategi. Detta innebär
att Antinitus® säljs genom företagets egen webbshop samt via distributörer med ansvar för olika
geografiska marknader. Distributörerna i sin tur har kontakt med apotek, hälsobutiker och
drugstores i respektive land.
Sensori har under 2015 bedrivit begränsad online-försäljning i syfte att testa marknader och olika
koncept. Försäljningen har inriktats på att analysera hur marknadsinvesteringarna ska riktas, och de
månatliga volymerna ökar konsekvent. Bolaget planerar nu för en fullskalig kommersiell
internationell lansering under 2016. Sensori har stort fokus på att snabbt expandera den
strukturerade online-försäljning samt knyta upp distributörer för övriga försäljningskanaler i länder
med stor potential. Då man räknar med att mellan 10 och 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.
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Kliniska studier på Antinitus®
Två kliniska studier av Antinitus® effekt på tinnituspatienter har genomförts. Dessa visar att mer än
50 procent av försökspersonerna upplevde lindring av besvären, eller att besvären helt upphörde
efter behandlingstiden. Ytterligare en erfarenhet från studierna är att de lindrande effekterna tilltar
efter behandlingsperiodens slut. Totalt har mer än 100 personer deltagit i studierna.
Ett program för fortsatta kliniska studier finns utvecklat.

Kvalitetssystem – ISO 13485
Sensori har byggt upp ett kvalitetssäkringssystem och är ISO 13485 certifierad.
Patent och immateriella rättigheter
Flera patentansökningar har lämnats in av Akloma Tinnitus. Rättigheterna till samtliga patent och
patentansökningar, liksom teknisk och medicinsk dokumentation som är nödvändiga för tillverkning
och marknadsföring på alla tillgängliga marknader ägs av Akloma Tinnitus.
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Finansiell information
Förvärvet av Akloma Tinnitus AB
Under våren 2015 sålde Paradox Entertainment AB sitt amerikanska dotterbolag Paradox
Entertainment Inc mot kontant ersättning. Det innebar att bolagets hela operativa verksamhet
avyttrades. Tillgångarna i Paradox bestod efter avyttringen av en kassa om cirka 45 MSEK. Bolaget
hade vid den tidpunkten cirka 800 aktieägare. I övrigt fanns inga andra tillgångar eller skulder i
bolaget. Avsaknaden av en aktiv verksamhet medförde att handeln i Paradox aktie
observationsnoterades vid Nasdaq First North i avvaktan på bolagets beslut om avnotering eller
upptagande av en verksamhet med ny inriktning.
Under sommaren 2015 fördes förhandlingar med styrelsen för Akloma Tinnitus. Under en extra
bolagsstämma den 22 oktober beslutade Paradox aktieägare att förvärva Akolma Tinnitus. Detta
gjordes genom ett förvärv av Svenska Tinnitus AB.
Förvärvet genomfördes genom att samtliga aktieägare i Akloma Tinnitus överförde sina aktier till ett
nybildat bolag, Svenska Tinnitus AB. Det bolaget förvärvades sedan av Paradox Entertainment
(Sensori) genom en apportemission. Det föreslagna förvärvet godkändes av en extra bolagsstämma i
Paradox Entertainment den 22 oktober 2015, och betalades genom en apportemission, där
Akloma Tinnitus tidigare ägare fick nyemitterade aktier i Paradox Entertainment, som samtidigt
namnändrades till Sensori.
Inför förvärvet värderades Sensori och Akloma Tinnitus var för sig. Värdet i Sensori fastställdes till
69 Mkr, vilket motsvarar värdet av de kontanta medlen, plus det värde som ägarspridningen befanns
representera i samband med möjligheterna att få bolagets aktie noterad vid en lämplig
marknadsplats.
Värdet i Akloma Tinnitus bedömdes utifrån flera aspekter. En nuvärdesberäkning av
Aklomas Tinnitus gjordes där det prognosticerade fria kassaflödet under de närmaste fem åren var
en viktig parameter. Prognoserna baserades också på bedömningar från potentiella distributörer av
medicinsktekniska produkter, verksamma på ett flertal marknader, liksom på utlåtanden från andra
kommersiella och ideella aktörer. Två externa värderingsutlåtanden gav hjälp till denna värdering,
som sedan även bekräftades av Paradox Entertainments revisor såsom rimlig. Värdet fastställdes till
200 MSEK. Värderingarna av de båda bolagen upprättades främst i syfte att finna ett
utbytesförhållande att tillämpas vid förvärvet.
Under hela förvärvsprocessen handlades Paradox Entertainments (Sensori) aktie under
observationsnotering på Nasdaq First North. Planer och villkor för förvärvet kommunicerades
fortlöpande till aktieägarna.
Styrelsens redogörelse för det planerade apportförvärvet som framlades inför den extra
bolagsstämman den 22 oktober 2015 godkändes utan anmärkningar i revisorns utlåtande. Vid
stämman var ägare med sammanlagt 73 procent av rösterna närvarande, och beslutet om
apportförvärvet godkändes av 98,7 procent av de närvarande rösterna.

6

Transaktionens art – omvänt förvärv*
Sensori ABs sammanvägda syn är att transaktionen skall betraktas som ett omvänt förvärv. Detta
motiveras främst av att cirka 74 procent av Sensoris aktieägare utgörs av tidigare ägare av
Svenska Tinnitus.
*Omvänt förvärv
Under vissa förutsättningar kan ett förvärv som genomförs genom en emission av värdepapper redovisas som ett så kallat omvänt
förvärv. Det innebär att det är den legala förvärvaren som betraktas som det förvärvade bolaget, d.v.s. redovisningsmässigt som ett
dotterföretag, medan det är det legalt förvärvade bolaget som redovisningsmässigt ses som det förvärvande bolaget. Omvända
förvärv är vanligtvis resultatet av ett förvärv som finansieras genom en emission av aktier där det legala dotterföretagets tidigare
aktieägare erhåller bestämmande inflytande över den nya koncernen.
Vid ett omvänt förvärv behöver köpeskillingen fastställas. Enligt IFRS finns det i huvudsak två tillåtna alternativ för att beräkna
köpeskillingen vid ett omvänt förvärv. Bägge alternativen bygger på vissa antaganden för att kunna skapa en köpeskilling
motsvarande verkligt värde på det antal aktier som det legala dotterföretaget skulle ha behövt emittera för att uppnå samma
ägarfördelning som den faktiska emissionen medförde.
Alternativ 1 utgår från börskursen i det legala moderföretaget och den faktiska aktiefördelningen medan alternativ 2 utgår från
marknadsvärdet på apportegendomen och en bedömning över antalet aktier som dotterföretaget skulle ha behövt emittera för att
uppnå samma ägarfördelning som den faktiska emissionen resulterade i. Mot bakgrund av Sensoris bedömning att den låga
likviditeten och handeln i Sensoris aktie vid tillfället för förvärvet inte ger en rättvisande bild av transaktionen har utgångspunkten
varit marknadsvärdet på apportegendomen d.v.s. alternativ 2.

Proforma Sensori koncernen
Sensori upprättar sina finansiella rapporter enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS) varmed IFRS 3 Rörelseförvärv är tillämplig på ovan nämnda förvärv. Med anledning bland
annat av att ägarmajoriteten efter förvärvet består av ägare från det förvärvade bolaget uppfyller
förvärvet rekvisiten för att redovisas som ett omvänt förvärv. Något förenklat innebär det att
redovisningen för den nya sammanslagna enheten i koncernredovisningen utgör en fortsättning av
det legala dotterföretagets räkenskaper. Det innebär att som jämförelsetal till koncernens resultatoch balansräkningar presenteras det legala dotterföretagets resultat- och balansräkningar. Dock
utges koncernredovisningen formellt i det legala moderbolagets namn, Sensori AB. Moderbolagets
legala årsredovisning, d.v.s. för den juridiska personen, presenteras liksom tidigare i enlighet med
den legala formen och med Akloma Tinnitus som ett dotterföretag redovisat till anskaffningsvärde.
Jämförelsetal för moderföretaget utgörs av tidigare redovisade balans- och resultaträkningar för
Sensori.
Nedan framgår en förenklad balansräkning per 2015-10-31 redovisad enligt reglerna för omvända
förvärv. En mer detaljerad sammanställning som underlag kommer att upprättas i samband med
årsredovisningen. Mot bakgrund av att Akloma Tinnitus tidigare upprättat sina finansiella rapporter
enligt god redovisningssed i Sverige kan det föreligga skillnader mellan tidigare tillämpade
redovisningsprinciper och IFRS

Pro forma BR per 201520151010-31 Sensori,
koncernen
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Goodwill
Summa tillgångar

Totalt

Eliminering

Sensori

Tinnitus

9 493 695
50 176 420
23 971 444
83 641 559

-200 000 000
-1 000
23 971 444
-176 032 739

200 000 000
48 041 185

9 496 878
2 136 235

248 041 185

11 633 113

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

71 542 618
2 874 843
9 224 098
83 641 559

-176 031 739

245 207 560

-1 000
-176 032 739

2 833 625
248 041 185

2 366 797
2 874 843
6 391 473
11 633 113
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Sensoris balansräkning bestod innan förvärvet i första hand av en kassa, inlåning i bank om drygt
46 MSEK. Finansieringen bestod i första hand av eget kapital samt en mindre del korta skulder som i
första hand är upplupna kostnader i samband förvärvet av Akloma Tinnitus.
Akloma Tinnitus balansomslutning per 2015-10-31 uppgår till 11,6 MSEK. Tillgångarna var i första
hand anläggningstillgångar i form av patent och licenser. Finansieringen var till lika delar
räntebärande skulder, ej räntebärande skulder och eget kapital.
I koncernen uppstod i samband med förvärvet och i enlighet med redovisningen för ett omvänt
förvärv en goodwill om 24 MSEK. Goodwillen är hänförlig till verksamheten som bedrivs i
Akloma Tinnitus då finansieringen är en förutsättning för att verksamheten ska kunna expandera och
bedrivas vidare. Finansieringen var därmed en förutsättning för förvärvet. Goodwillen kommer
löpande att prövas genom s.k. nedskrivningstest relaterat till den kassagenerande enhet som
goodwill sedermera kommer att allokeras till och prövas gentemot den verksamhetsutveckling som
förutsågs i samband med förvärvet.

Resultaträkning
Med anledning av att Sensori tidigare under året har avyttrat sin verksamhet är den inte
representativ för varken den löpande verksamheten fram till förvärvet eller för tiden efter förvärvet.
Akloma Tinnitus resultaträkning är inte heller representativ för den framtida verksamheten. Den
avser en period av testförsäljning och inte den breda marknadslansering som nu planeras.
Försäljningen har relaterade till antingen förvärvstransaktionen och till den testförsäljning som
genomförts liksom det strategi- och analysarbete som gjorts under året.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgår till 74 MSEK. Tillgångarna består främst av likvida medel men även
goodwill om 24 MSEK liksom immateriella tillgångar om 9 MSEK. Finansieringen är i stort sett endast
eget kapital förutom vissa mindre rörelseskulder.
Kassaflödesanalys
Liksom resultaträkningen är inte det historiska kassaflödet i de båda bolagen representativt för
verksamheten och koncernen framledes. Det viktiga vad gäller kassaflödet är att koncernen har en
mycket god likviditet med tillgångar som i första hand består av inlåning i Svensk Bank. Koncernen
har inte heller behov av investeringar eller uppbyggnad av varulager som binder kapital.
Bedömningen är att företaget med befintlig kassa är väl rustat för att hantera den breda
marknadslansering av produkterna som nu ska genomföras och väl täcker de löpande kostnaderna.

Aktiekapital
Vid tidpunkten för upprättandet av denna bokslutskommuniké uppgår aktiekapitalet i Sensori till
51 225 485,80 SEK fördelat på 10 245 097 aktier med ett kvotvärde om 5 SEK. Aktien handlas från
och med den 21 januari 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. Det finns begränsningar i lock-up avtal som påverkar det fria flödet av aktien, se
nedan. Aktierna i Sensori har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i
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svenska kronor (SEK). Aktierna är registrerade i elektronisk form och aktieboken förs av
Euroclear Sweden AB.

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 som den extra bolagsstämman den 22 oktober 2015 beslutade om. De
personer som ska erbjudas att delta ska vara medlemmar i bolagets styrelse, ledning och särskilda
nyckelpersoner.
Lock-up avtal
Flera av huvudägarna i Svenska Tinnitus har tecknat lock-up avtal. Det innebär att Tommy Rönngren,
Benny Johansson, Ebbe Damm, Dave Pursell och Joachim Hjerpe förbundit sig att:
•
•
•

till och med sex månader efter tillträdesdagen den 22 oktober 2015 inte sälja mer än tio
procent av innehavda aktier i Sensori,
under perioden från sex månader efter tillträdesdagen till och med 18 månader efter
tillträdesdagen inte sälja mer än ytterligare tio procent av innehavda aktier i Sensori,
under perioden från 18 månader efter tillträdesdagen till och med 30 månader efter
tillträdesdagen inte sälja mer än ytterligare 40 procent av innehavda aktier i Sensori.

Närståendetransaktioner
Vid ingången av 2015 fanns ett antal närståendetransaktioner i moderbolaget. Samtliga är avslutade
under första halvåret och vid utgången av år 2015 fanns inga närståendetransaktioner inom
koncernen.

Redovisningsprinciper
För en närmare beskrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper, se senaste
Årsredovisning för Paradox Entertainment. Denna bokslutskommuniké har inte granskats av
Bolagets revisorer.

Riskbedömning
Styrelsen har gjort en genomgång och bedömning av bolagets operativa, finansiella risker och
osäkerhetsfaktorer. Bolaget anser att de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna under det
kommande halvåret 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 och fördyras
De övriga risker och osäkerhetsfaktorer som berör bolaget bedöms falla inom kategorin normala
affärsrisker för ett mindre bolag.
Exempel på dessa är:
• Att förlora nyckelpersonal och inte kunna attrahera ny kvalificerad personal
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•

Att den inledda kommersialiseringsfasen av företagets produkt inte går enligt plan

I bolagsbeskrivningen inför noteringen hos NGM finns en utförlig redogörelse för tänkbara risker.
Den finns tillgänglig på www.sensori.se.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén 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 23 februari 2016
Sensori AB (publ)
Org. nr. 556536-8684

Ingrid Atteryd Heiman Jim Blomqvist
Styrelseordförande

Monica Hedberg

Styrelseledamot Styrelseledamot

Charles Randquist
Styrelseledamot

Tommy Rönngren
Styrelseledamot
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Koncernens resultaträkning
Okt-Dec
2015

Okt-Dec
2014

Sept 2015Dec 2015

Sept 2014Aug 2015

189

-

274

1 261

0

-

0

3

189

-

274

1 264

-96

-

-149

94

-3 749

-

-4 255

-3 580

Personalkostnader

-510

-

-510

0

Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

-174

-

-232

-704

-4 529

-

-5 146

-4 190

-4 340

-

-4 872

-2 926

3

-

3

73

-111

-

-114

-94

-108

-

-111

-21

-4 448

-

-4 983

-2 947

86

-

86

0

-4 362

-

-4 897

-2 947

KSEK
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning (not 1)
Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader (not 2)

Rörelseresultat

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiellt netto

Skatt (not 3)
Periodens resultat

Det omvända förvärvet medför att resultatredovisningen ser annorlunda ut än tidigare. I moderbolagskolumnerna redovisas det legala moderbolaget Sensori med hela verksamhetsår både 2014
och 2015.
Koncernbolagskolumnerna redovisas med Akloma Tinnitus i enlighet med reglerna för redovisning
av omvända förvärv. 2015 redovisas perioden 1 september – 31 december och jämförelseår blir
2014-09-01 – 2015-08-31 då Akloma Tinnitus tidigare hade brutet räkenskapsår med bokslut 0831.
I koncernen görs ingen jämförelse med det fjärde kvartalet 2014. Det beror på att Akloma Tinnitus
tidigare inte gjorde redovisning med det intervallet. Alla ingående koncernbolag har nu kalenderår
som redovisningsår.

Rapport över totalresultat
Okt-Dec
2015

Okt-Dec
2014

Sept 2015Dec 2015

Sept 2014Aug 2015

4 362

-

-4 897

-2 947

Omräkningsdifferenser

0

-

0

0

Skatt på orealiserad valutakursförändring

0

-

0

0

4 362

-

-4 897

-2 947

KSEK

Periodens resultat
Periodens övriga totalresultat

Periodens totalresultat
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Koncernens balansräkning
KSEK

2015-12-31

2015-08-31

9 331

9 562

23 971

0

0

0

0

0

33 302

9 562

276

295

0

10

Övriga fordringar

754

84

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

863

7

1 893

396

38 550

211

40 443

607

73 745

10 169

51 225

114

0

0

18 670

15 053

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och patent (not 4)
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet eget kapital
Reserver
Balanserat resultat

2 029

-8 570

Periodens resultat

-4 897

--2 947

67 027

3 650

0

0

0

0

Leverantörsskulder

3 754

1 473

Skatteskuld (not 3)

259

0

Räntebärande skulder

203

4 969

Övriga kortfristiga skulder

553

0

1 949

77

6 718

6 519

73 745

10 169

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändringar i eget kapital
KSEK

2015-12-31

2015-08-31

3 650

2 996

Periodens totalresultat

--4 897

-2 946

Apport- resp. nyemission

68 274

3 600

67 027

3 650

2015-12-31

2015-08-31

-4 872

-2 926

232

704

3

73

-114

-94

0

0

-4 751

-2 243

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

19

-103

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

10

-10

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

2 000

37

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

2 052

77

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

-4 502

315

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 172

-1 927

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

0

-634

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0

43 511

0

43 511

-634

Upptagna lån

0

0

Nyemission

0

3 600

Amorterade lån

0

-900

0

2 700

38 339

139

211

72

Kursdifferens i likvida medel

0

0

Omräkningsdifferens

0

0

38 550

211

Eget kapital vid periodens ingång

Eget kapital vid periodens utgång

Koncernens kassaflödesanalys
KSEK
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

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning
Okt-Dec
2015

Okt-Dec
2014

Helår
2015

Helår
2014

Nettoomsättning (not 1)

0

0

0

0

Övriga intäkter

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 083

-1 946

-6 258

-2 418

-510

0

-515

0

0

0

0

0

-2 593

-1 946

-6 773

-2 418

-2 593

-1 946

-6 773

-2 418

0

0

622

0

44

-43 861

922

-40 318

0

-59

-190

-514

44

-43 920

1 354

-40 831

-2 549

-45 864

-5 419

-43 249

390

-390

390

-390

-2 159

-46 254

-5 029

-43 639

-768

762

358

187

-2 927

-45 492

-4 671

-43 452

KSEK
Rörelsens intäkter m m

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader (not 2)
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Avsättning till periodiseringsfond

Resultat före skatt

Skatt (not 3)

Periodens resultat
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Moderbolagets balansräkning
KSEK

2015-12-31

2014-12-31

200 150

13 038

0

42 062

200 150

55 100

8 185

0

Övriga fordringar

539

25

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

210

89

8 934

114

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordran dotterbolag

Kassa och bank

37 941

61

46 875

175

247 025

55 275

Aktiekapital

51 225

13 140

Reservfond

0

35 677

179 666

17 752

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Överkursfond
Fond för verkligt värde

0

952

Balanserat resultat

16 029

23 804

Periodens resultat

-4 671

-43 452

242 249

47 873

0

390

0

0

2 316

161

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld

259

259

Räntebärande skulder

205

4 708

Skulder till koncernföretag

99

99

Övriga kortfristiga skulder

330

330

1 567

1 455

4 776

7 012

247 025

55 275

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

Tilläggsupplysningar
Not 1

Segmentsrapportering i sammandrag koncernen september-december 2015

Intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

Annat EUland

Moderbolag
och övrigt

Elimineringar

Total koncern

165

109

0

274

-422

-4 492

0

-4914

- 139

- 93

-232

-396

-4 476

-4 872

-111

-111

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

-4 983

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

0

23 971

23 971

Not 2
Externa kostnader
Under 2015 har det genomförts två stora affärer. Dels såldes Paradox Entertainments amerikanska
dotterbolag första halvåret dels genomfördes ett förvärv av Akloma Tinnitus AB under hösten. Cirka
60 procent av moderbolagets ”övriga externa kostnader” under 2015 hänförs till dessa affärer. Under
perioden september-december 2015 har Akloma Tinnitus AB haft minst 600 KSEK i merkostnader i
samband med förvärvet för bland annat omregistrering av certifikat.
Not 3
Skatt
De olika bolag som ingår i koncernen redovisar inte uppskjuten skatt som tillgång vid förlust. Sensori
AB har gjort det tidigare men av försiktighetsskäl ändrat metod. Sensori AB har dock en skatteskuld
på knappt 259 KSEK som förfaller i mars. Skatt i koncernen (86 KSEK) sammanhänger med
upplösning av periodiseringsfond i Sensori AB. Skatteintäkt i Sensori AB för helåret 2015 på
358 KSEK har tillkommit då det amerikanska dotterbolaget såldes första halvåret och Fond för
verkligt värde upplöstes.
Not 4
Immateriella anläggningstillgångar
Förändring av immateriella tillgångar under perioden.
KSEK

Licensrättigheter

Patent

Goodwill

Värde per 2015-09-01
Periodens anskaffningar
Periodens avyttringar
Periodens avskrivningar

5 571
0
0
143

3 991
0
0
89

0
23 971
0
0

Värde per 2015-12-31

5 428

3 902

23 971
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Moderbolagets nyckeltal
2015-12-31

2014-12-31

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

-6 773

-2 418

Resultat efter finansiella poster

-5 419

-43 249

Resultat

-4 671

-43 452

247 025

55 275

Rörelsemarginal, %

na

na

Vinstmarginal, %

na

na

98,0

87,2

1 044,3

2,5

Resultat per aktie, kr

-0,46

-0,33

Eget kapital per aktie, kr

23,65

0,37

3

0

10 245 097

131 396 158

Nettoomsättning

Balansomslutning

Soliditet, %
Kassalikviditet, %

Antalet anställda vid periodens slut, st

Antal aktier vid periodens slut, 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

Observera att Sensori genomförde en omvänd split 1:50 under det fjärde kvartalet samt en
apportemission. Siffrorna per aktie samt antalet aktier mellan åren är inte fullt jämförbara.
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Finansiell kalender, adresser och kontakter
Kommande rapporttillfällen
14 april 2016 Årsredovisning 2015
19 juli 2016 Delårsrapport, januari-juni 2016
Rapporterna finns tillgängliga på bolagets hemsida vid publiceringstillfället.

Årsstämma
Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 26 maj 2016.
Prenumerera på pressmeddelande
Bolagets pressmeddelanden går att få skickade till sig per e-post vid utskickstillfället. Intresserade
anmäler sig på bolagets hemsida, under Investor Relations.
Företagsinformation
Sensori AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Tel: +46 8 611 00 66
www.sensori.se
Mentor
G & W Kapitalförvaltning AB, Kungsgatan 3
Revisor
Bengt Beergrehn med suppleant Kerstin Hedberg

Frågor om denna rapport kan ställas till:
Ninna Engberg, VD, på telefon +46 8 611 00 66 eller E-post: ninna@sensori.se
Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande på E-post: ingrid@sensori.se
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