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Sensidose i korthet
Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad
dosering av tabletter, som 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 elektronisk 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). Bolaget är i kommersialiseringsfas av den egna
produkten Flexilev samt den egenutvecklade doseringsautomaten "MyFID". Bolagets primära
marknad är för närvarande Skandinavien.

Utvalda ﬁnansiella data i sammandrag

Rörelsens intäkter, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter skatt, tkr
Balansomslutning, tkr
Periodens kassaﬂöde, tkr
Likvida medel, tkr
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %
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2020
jan-dec

2019
jan-dec

8 815
-7 629
-7 923
14 500
-5 063
4 206
-1,24
-1,24
1,01
44,7%

6 508
-8 581
-8 821
19 958
5 676
9 269
-1,71
-1,71
2,04
64,5%
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VD kommenterar
2020 var ett år som präglades av följande händelser:
Fortsatt ökning av försäljning i Norden där våra intäkter visade cirka 26% tillväxt
Lanseringen i Tyskland hindrades pga invändningar från den prissättande myndigheten
Utveckling av MyFID 1.5 och byte av MyFID 1.0 mot MyFID 1.5
Corona-pandemins påverkan på vår verksamhet och marknad
Trots förändrade tider på grund av Corona-pandemin kan vi notera att vi försäljningsmässigt
klarat oss relativt väl. Vi har inte kunnat genomföra våra planerade fysiska marknadsaktiviteter,
utan har istället arbetat med digitala kanaler, sociala medier och annonsering i
Parkinsonjournalen, Parkinsonförbundets medlemstidning. Vi har under året anpassat oss till
detta nya arbetssätt och erbjuder nu som standard digital service, t.ex. vid start av nya patienter
eller vid behov av support av annan typ. Den minskade möjligheten för bolaget att bedriva fysiska
aktiviteter gentemot vården fick till följd att personalen sedan i mars 2020 varit
korttidspermitterade till 60% (förutom vår CFO). Detta kommer fortsätta under första halvan av
2021 och vi räknar med att kunna återgå till en mer ”normal” verksamhet först under hösten
2021.
Från marknaden får vi kontinuerligt positiv respons från våra patienter vilket är glädjande. Under
hösten har vi tillsammans med Uppsala Akademiska sjukhus genomfört en enkätundersökning som
stöder detta. Undersökningen kommer förhoppningsvis att publiceras till sommaren 2021 och blir
ett viktigt instrument i vår fortsatta marknadsföring.
Det har tyvärr också varit en del bakslag under året. Vi och vår partner Desitin blev förvånade när
den tyska prismyndigheten hade synpunkter på pris och klassificering av vår planerade produkt i
Tyskland. Detta ledde till en muntlig genomgång med myndigheten i december. Tyvärr beslutade
myndigheten Gemeinsame Bundesausschuss i mitten av mars att vår produkt ska ingå i
fastprisgrupp 1. Detta är den så kallade "generikakorgen" för standardgenerika tabletter. Priset
för detta är mycket lågt och det är inte möjligt för oss att lansera med detta pris. Vi kommer
diskutera med vår partner i Tyskland vad vi har för möjligheter i den rådande situationen.
Vårt andra bakslag var att vi sent i MyFID 1.5 projektet upptäckte brister med bl.a anpassningen
av mjukvaran till nya komponenter, vilket förutom en väsentlig fördyrning av projektet ledde till
att vi för första gången i bolagets historia hade brist på dosautomater. När detta skrivs, är de
akuta problemen lösta och vi levererar i vanlig takt. MyFID 1.5 projektet innebar en nödvändig
och omfattande uppgradering av hårdvaran i vår dosautomat.
Sensidose individualiserade behandling är idag etablerad i stort sett i hela landet och de flesta av
våra kunder kan idag starta och hantera dosautomaterna självständigt. Vårt primära
marknadsmässiga mål är att bli kassaflödespositiva, vilket vi enligt plan skall bli under 2022. Vi
uppnådde inte det målet 2020 och behövde därför genomföra en nyemission på 6 MSEK. Denna
blev fulltecknad och slutfördes i februari 2021. Förutsatt att vi når våra försäljningsmål under
2021 kommer Sensidose i framtiden inte behöva kapitaltillskott för att täcka driften.
Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling av Sensidose och att vi kan återgå till mer normala
arbetssätt under innevarande år.

Jack Spira
VD Sensidose
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Historik
Idén till Sensidose uppstod redan på mitten av 1990-talet, och Sensidose grundades 1998 av
professorerna Sten-Magnus Aquilonius och Christer Nyström, bägge från Uppsala universitet. Att
möjliggöra individualiserad dosering av orala tabletter är tanken bakom Sensidose. Med hjälp av
mikro-tabletter, innehållande mindre subenheter av levodopa, bör det vara möjligt att finjustera
terapin utan en invasiv procedur.
Genom att använda mikrotabletter borde det vara möjligt att även behandla patienter med
Parkinsons sjukdom och ett smalt “terapeutiskt fönster” där standardmedicineringen är
suboptimal. För att underlätta individualiserad dosering var det uppenbart att en dosautomat med
en elektronisk dagbok behövdes.
Mikro-tabletter och individualiserad dosering förutses vara av betydelse i flera andra tillstånd
såsom smärtbehandling, epilepsi och inom de pediatriska.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Sensidose AB, org.nr. 556550-3074 får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Denna finansiella rapport är upprättad i enlighet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3), och Årsredovisningslagen.
Verksamhet
Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad
dosering av tabletter, som medger en optimering av den medicinska behandligen av Parkinsons
Sjukdom. Företagets teknologi har möjlighet att minska biverkningar och bidraga till en ökad
livskvalitet för patienter.
Systemet består av "mikro"-tabletter, innehållande subterapeutiska doser i varje enskild tablett.
Korrekt dos erhålles genom att dosera ett specifikt antal tabletter. Mikrotabletterna dispenseras
genom den egentillverkade elektroniska dosautomaten, "MyFID". Dosautomaten har ett inbyggt
larm. MyFID levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats.
Även sjukdomssymtom kan registreras med hjälp av skattningsskalor som är enkla att använda.
Femårsöversikt
tkr
Netoomsättning
Resultat efter ﬁnansnetto
Balansomslutning
Soliditet, %
Medeltal anställda

2020
6 964
-7 923
14 500
44,7
7

2019
5 517
-8 821
19 958
64,5
7

2018
4 092
-14 510
13 879
53,4
7

2017
2 642
-9 550
15 633
49,9
4

2016
604
-12 231
20 111
83,2
3

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec)
COVID-19 pandemin och dess sociala begränsningar har medfört att lanseringen av
Flexilev/Suades i Tyskland senarelagts. Konsekvenserna av denna försening medför att
planeringsarbetet med lanseringen är vilande och att förväntade försäljningsintäkter uteblir
tills dess lansering kan ske. Covid-19 har till dags dato haft effekt på Sensidose verksamhet
då vi i nuläget inte har tillgång till sjukvården och direktkontakt med användare. Vi har
ställt in flera planerade marknadsföringsaktiviteter liksom alla besök på kliniker,
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vetenskapliga möten mm medan vi fortsätter med aktiviteter på nätet och i sociala medier.
Detta har medfört att nya patienter kan påbörja behandlingen via digitala medier och vi
noterar försäljningsökning i Skandinavien jämfört med föregående år, även om
ökningstakten är lägre än den som förväntats. Bolagets aktiviteter har reducerats till följd
av pandemin varför all personal utom CFO har permitterats 60% från den 23 mars 2020 och
bolaget har beviljats permitteringsstöd under nio månader därefter. Sensidose följer
händelseutvecklingen noga i Sverige men även i Tyskland och har vidtagit åtgärder för att
minimera påverkan på bolagets verksamhet
Bolaget har tilldelats finansiering om 1,2 Mkr från Vinnova, varav 0,6 Mkr har erhållits
under rapportperioden, för att i samarbete med Örebro Universitet och Uppsala
Akademiska sjukhus, utveckla objektiva metoder för mätning av smärta och förbättrad
individualiserad smärtlindring
Sensidose har tecknat distributionsavtal avseende Flexilev med Loxxess GMBH i Tyskland
Bolaget har tagit upp ett lån från Almi Företagspartner AB uppgående till cirka 0,7 MSEK
under januari månad 2020
Bolaget har tilldelats finansiering om 0,2 MSEK från tillväxtverket gällande digitalisering av
bolagets kvalitetssystem
Bolaget har ansökt om och beviljats stöd från tillväxtverket gällande korttidsarbete, varav
ca 1 MSEK har erhållits
Bolaget har ansökt om och beviljats stöd från tillväxtverket gällande digitalisering
Bolaget har ansökt om och beviljats stöd från tillväxtverket gällande internationalisering
Almi beviljade amorteringsuppskov i 12 månader på sina lån hos Bolaget
Bolaget har genomfört nyemission mot kvittning efter stämmobeslut den 27 juni där 125
tusen aktier kvittats mot 1 MSEK i leverantörsskuld till underleverantör
Bolaget har ingått avtal med underleverantör om att omvandla leverantörskuld till lån med
18 månaders betaltid. Omvandlat belopp uppgår under perioden till 883 tkr
Bolaget har per den 18 november inlett nyemission enligt styrelsens bemyndigande från
årsstämman den 27 juni. Nyemissionen omfattar 1 miljon aktier till priset 6 kr/st vilket vid
full teckning tillför bolaget 6 MSEK
En "oral hearing" genomfördes i december med tyska läkemedelsverket gällande
prisansökan för Suades, bolagets läkemedelsbenämning i Tyskland
Sensidose har per den 20 december efter uppmaning från aktieägare kallat till extra
bolagsstämma den 11 januari 2021 i syfte att rösta om förslag till komplettering av
styrelsen
Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 11 januari hölls EBS avseende förslag på komplettering av till styrelsen. På stämman
närvarade 88.7% av de totala rösterna i bolaget. 52% av dessa röster röstade emot
förslaget. Således erhöll förslaget inte en majoritet av de avgivna rösterna och styrelsens
sammansättning förblev därmed oförändrad
Nyemissionen om 1 miljon aktier övertecknades med 125.8%. Bolaget erhöll 6 MSEK efter
maximal tilldelning inom utrymme för bemyndigandet. Aktiekapitalet har därmed ökat med
1 miljon kronor och antal aktier med 1 miljon stycken. Emissionen är vid avlämnadet av
denna rapport under registrering hos bolagsverket.
Tyska myndigheten har i slutet av mars beslutat att Suades (Flexilev i Tyskland) skall ingå i
fastprisgrupp 1. Priset i denna grupp är mycket lågt vilket hindrar Sensidose från att
lansera i Tyskland som planerat. Samtal förs med tysk partner om möjligheterna i rådande
situation.
Det har i övrigt inte förekommit några väsentliga händelser efter rapportperioden
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Finansiell utveckling
Finansiell utveckling – rapportperioden (jan-dec) 2020
Rörelsens intäkter
Intäkterna under rapportperioden avser försäljning av bolagets läkemedelsprodukt inom Sverige,
Norge och Danmark samt erhållna statliga bidrag från tillväxtverket gällande korttidsarbete och
Vinnova för bolagets ansökan till Horizon 2020 avseende utveckling av objektiva metoder för
mätning av smärta.
Belopp anges i tkr (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period
föregående år om ej annat anges.
Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 16 444 (15 089) tkr.
Personalkostnader uppgick till 5 599 (5 331) tkr.
Övriga externa kostnader uppgick till 6 887 (5 411) tkr.
Resultat och finansiell ställning
Rörelseresultatet uppgick till -7 629 (-8 581) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick
till -7 923 (-8 821) tkr.
Resultat efter skatt uppgick till -7 923 (-8 821) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -1,24 (-1,71) kronor.
Kassaflödet för året uppgick till -5 063 (5 676) tkr. Under rapportperioden ingick genomförda och
pågående nyemissioner uppgående till 1,5 (14,2) Mkr och under året har lån upptagits med 1,6 (0)
Mkr.
Bolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 4 206 jämfört med 9 269 tkr den 31
december 2019.
Bolagets egna kapital per den 31 december 2020 uppgick till 6 477 tkr jämfört med 12 876 tkr
den 31 december 2019. Eget kapital per aktie uppgick till 1,01 jämfört med 2,04 kronor den 31
december 2019.
Bolagets soliditet uppgick till 44,7% jämfört med 64,5% den 31 december 2019.
Resultatutvecklingen under helåret 2020 var positiv jämfört med föregående år tack vare
omsättningsökning uppgående till cirka 26% samt bidrag för korttidsarbete om ca 1 msek. De
ökade kostnaderna kan framförallt härledas till engångskostnad i form av uppskalningskostnad för
produktion av flexilev uppgående till 1,6 MSEK.

Förväntad framtida utveckling
Sensidose för samtal med en möjlig partner för lansering i ett Europeiskt land. Samtalen är i tidig
fas och det går i nuläget inte att bedöma möjligheten till framgång. Sensidose har startat ett
arbete för att utreda hur vi på bästa sätt skall komma ut internationellt med befintlig eller med en

Sensidose AB

Årsredovisning 2020

Sida 5 av 27

modifierad produkt.

Aktier
Den 1 januari 2020 uppgick totalt antal aktier till 6 303 651.
Årsstämman den 27 juni 2020 beslutade om riktad emission genom kvittning uppgående till 1
MSEK. Nyemissionen tillförde 125 000st nya aktier varefter totalt antal aktier i Bolaget uppgick
till 6 428 651 st.
Styrelsen beslutade den 17 november 2020 enligt bemyndigande från årsstämman 2020 om
nyemission av högst 1 000 000 st aktier till priset 6 kronor styck . Emissionen var vid utgången av
året pågående.
Årsstämman 2018 beslutade om utgivande av teckningsoptioner till anställda vilka ger möjlighet
att teckna aktier till teckningskursen 15 kronor per aktie år 2022. Vid full teckning ger dessa
upphov till 150 000 aktier. Per balansdagen har samtliga teckningsoptioner tecknats varav
115 000 optioner har tilldelats. Efter rapportperioden har samtliga 150 000 teckningsoptioner
tilldelats. En option ger rätten att teckna en aktie.
Årstämman 2019 beslutade om utgivande av teckningsoptioner till anställda vilka ger möjlighet att
teckna aktier till teckningskursen 13 kronor per aktie år 2023. Vid full teckning ger dessa upphov
till 150 000 aktier. Under rapportperioden har samtliga teckningsoptioner tecknats, och tilldelning
har skett efter rapportperioden. En option ger rätten att teckna en aktie.
Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen under antagande att samtliga 300
000 st optioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 4,5 procent av aktier och röster.

Ägarförhållanden 31 dec 2020
Ägare
BWG Invest S.à.r.l.
Arkonek Invest AB
Jungfrutomten Värdeinvest AB
Myacom Investment AB
Nyström, Christer
Håkansson, Yvonne
Aquilonius, Sten-Magnus
CapMate AB
JDS Invest AB
Lundmark, Anders
Övriga aktieägare
Summa
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Antal aktier och röster
1 138 721
583 559
498 599
486 415
305 980
285 759
265 098
243 643
220 811
195 710
2 204 356
6 428 651

Årsredovisning 2020

Ägarandel (%)
17,71%
9,08%
7,92%
7,76%
4,76%
4,45%
4,15%
3,79%
3,43%
3,04%
33,91%
100,00%
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Aktiebaserade incitamentsprogram 2018/2022 och
2019/2023
A) Aktiebaserat incitamentsprogram TECKNINGSOPTIONER 2018/2022
Bolagsstämma den 29 maj 2018 beslutade om bemyndigande för styrelsen om införande av ett
incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner
uppgår till högst 150 000 st.
Teckningsoptionerna har under det tredje kvartalet 2018 överlåtits på marknadsmässiga villkor till
ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med
tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 29 maj 2022 till och med den 30 juni
2022 för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget till
en teckningskurs per aktie motsvarande 15,00 kronor.
B) Aktiebaserat incitamentsprogram TECKNINGSOPTIONER 2019/2023
Bolagsstämma den 3 juni 2019 beslutade om bemyndigande för styrelsen om införande av ett
incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 150 000 st. Teckningsoptionerna har under
rapportperioden 2019 överlåtits på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett
beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes
värderingsmodell.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 29 maj 2023 till och med den 30 juni
2023 för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs
per aktie motsvarande 13,00 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen
till följd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för
nyteckning av aktier, cirka 4,5 procent av antalet och röster. Optionerna medför ingen rätt till
utdelning. Optionerna har ställts ut till marknadsvärde och har därför ej medfört någon förmån
som föranleder avsättning till sociala avgifter.
Totalt marknadspris för tilldelade 185 000 st. teckningsoptioner uppgick under det
rapportperioden till 116 tkr. och har förts direkt mot eget kapital.
Villkor, antaganden och innehavare avseende bolagets samtliga aktiva incitamentsprogram
(2018/2022 och 2019/2023) framgår av nedanstående tabeller
Tilldelade

Antal utestående

Lösenpris

2018/2022
2019/2023
Totalt

150 000
150 000
300 000

15,00
13,00
-

Värde per
tilldelad
option
0,72
0,60
-

Volatilitet %*

Riskfri
ränta %

Värde per
aktie**

Förfall

35
35
-

-0,36
-0,29
-

8,00
7,00
-

2022
2023
-

*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.
** Senaste emissionskurs
2020-12-31
Antal tilldelade
61 002
88 998
117 000
33 000
300 000

Innehavare av Teckningsoptioner
Jack Spira 2018/2022
Övriga optionsinnehavare 2018/2022
Jack Spira 2019/2023
Övriga optionsinnehavare 2019/2023
Totalt
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2019-12-31
Antal tilldelade
61 002
88 998
117 000
33 000
300 000
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Transaktioner med närstående
Styrelsens ledamöter har uppburit styrelsearvoden i enlighet med beslut på årsstämman.
Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

Aktiekapitalets utveckling
År

Aktier

1998
2003
2003
2003
2005
2007
2008
2009
2009
2010
2011
2011

Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 100:1
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Konvertering
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Konvertering
Nyemission
Nyemission
Nyemission

2011
2011
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2016
2016
2016
2018
2018
2019
2019
2020
Totalt

Sensidose AB

Ökning
antal
aktier

Aktier
ack

Kvot
värde

Emissionskurs

1 000
112
73
11
112
1 956
2 050
615
414
548
322
262

1 000
1 112
1 185
1 196
1 308
3 264
5 314
5 929
6 343
6 891
7 213
7 475
747 500
808 700
813 700
860 523
874 038
1 333 762
1 524 299
1 737 859
1 987 590
2 106 891
2 306 886
2 563 206
2 568 206
3 102 698
4 396 244
5 453 651
6 303 651
6 428 651

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
8 928
8 904
9 090
9 000
1 720
3 064
3 064
2 359
3 153
3 200
3 300

100 000
999 999
650 000
99 990
1 008 000
3 364 672
6 281 200
1 884 360
976 626
1 727 844
1 030 400
864 600

100 000
11 200
7 300
1 100
11 200
195 600
205 000
61 500
41 400
54 800
32 200
26 200

37
37
37
37
40
34
32
40
40
40
40
40
8
8
7
8
8

2 292 552
187 300
1 732 451
500 055
18 388 960
6 478 258
6 833 578
9 989 240
4 772 040
7 999 800
10 252 800
200 000
4 276 013
10 348 532
7 401 849
6 800 000
1 000 000
118 441 119

61 200
5 000
46 823
13 515
459 724
190 537
213 560
249 731
119 301
199 995
256 320
5 000
534 492
1 293 546
1 057 407
850 000
125 000
6 428 651

61 200
5 000
46 823
13 515
459 724
190 537
213 560
249 731
119 301
199 995
256 320
5 000
534 492
1 293 546
1 057 407
850 000
125 000
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Risker och osäkerheter
Sensidose väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker
såsom risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida
finansiering.
Beroende av marknadsacceptans
Bolagets värde är till stor del beroende av att 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 MyFIDkonceptet inte når tillräcklig lönsamhet.
Patent och varumärken
I den typ av verksamhet som Sensidose bedriver föreligger alltid risken att bolagets licenser,
patent, varumärken eller andra immateriella rättigheter inte ger tillräckligt skydd för bolaget eller
att bolagets rättigheter inte kan vidmakthållas. Vidare kan intrång i patent komma att ske, vilket
kan leda till kostsamma tvister. Utfallet av sådana tvister kan inte garanteras på förhand.
Regulatorisk risk
Sensidose bedriver försäljning av läkemedel, samt handhar i samband med detta ett medicinskt
hjälpmedel i form av dosautomat. Sensidose är därför beroende av bedömningar och beslut från
berörda myndigheter. Det kan inte uteslutas att nationella myndigheter agerar för att produkten
inte får säljas i det aktuella landet vilket kan leda till indraget marknadsgodkännande. För att
mitigera risken avseende regulatoriska risker involveras extern expertis vad gäller regulatoriska
frågor.
Produktion
Sensidose använder sig av kontraktstillverkare för både tabletter och dosautomater. Detta gör
Sensidose beroende av att externa leveranser uppfyller överenskomna krav vad gäller exempelvis
mängd, kvalitet och leveranstid. Det kan därav inte garanteras att Sensidose inte kan komma att
drabbas av försenade eller uteblivna leveranser, vilket kan komma att påverka försäljningen
negativt.
Beroende av nyckelpersoner
Sensidose är beroende av ett fåtal nyckelpersoner, såväl anställda som styrelseledamöter.
Bolagets framtida resultat påverkas av förmågan att attrahera och behålla kvalificerade
nyckelpersoner. I det fall en eller flera nyckelpersoner slutar och bolaget inte lyckas ersätta denna
eller dessa skulle detta kunna ha en negativ effekt på bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat.
Finansiella risker
Bolaget har under fjärde kvartalet 2020 påbörjat en nyemission uppgående till cirka 6 Mkr vilket
enligt styrelsens bedömning säkerställer finansiering för bolagets drift minst tolv månader från
dagen för avgivandet av denna årsredovisning. I kombination med kapitaltillskottet förväntas en
omsättningsökning förbättra lönsamheten. Bolaget har möjlighet att anpassa verksamheten för att
reducera sina driftskostnader så att bolaget kan bedriva verksamheten under minst tolv månader
efter avgivande av denna årsredovisning för den händelse att förväntad resultatförbättring inte
infrias.
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Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer vilja ta in ytterligare kapital under kommande 12
månader. Tillgången till sådant kapital kan vara begränsad vid tillfället då Bolaget söker det.
Skatter
Sensidose har skattemässiga underskott som kan gå förlorade om bolaget får en ny ägare som
kontrollerar mer än 50% av rösterna i bolaget eller nya ägare som vardera kontrollerar minst 5%
av rösterna och kollektivt kontrollerar mer än 50% av rösterna i bolaget. Förlust av dessa
underskottsavdrag skulle innebära att framtida skattemässiga överskott inte kan kvittas mot
ackumulerade skattemässiga underskott.
Covid-19
Covid-19 har till dags dato haft effekt på Sensidose verksamhet då vår tillgång till sjukvården och
direktkontakt med användare är högst begränsad. Bolaget kan komma att behöva revidera sina
tidsplaner ytterligare om pandemin blir långvarig.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari-mars 2021

30 maj 2021

Delårsrapport januari-juni 2021

2 september 2021

Delårsrapport januari-september 2021

11 november 2021

Delårsrapport januari-december 2021

3 mars 2022

Årsstämma
Datum för årsstämma kommer att meddelas aktieägare via epost vid ett senare tillfälle.
Årsstämman kommer att ske digitalt och därför genomföras via poströstning varpå röster måste
vara bolaget tillhanda sista vardagen klockan 18:00 före stämmodagen.
Årsredovisning för 2020 kommer att finnas tillgänglig senast den 24 maj 2020 på Bolagets adress.

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
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Resultaträkning
tkr

Not

Nettoomsättning
Erhållna bidrag
Rörelsens intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelseintäkter/kostnader
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
ÅRETS RESULTAT

2

3

4

2020
jan-dec
6 964
1 851
8 815
-1 166
-6 887
-5 599

2019
jan-dec
5 517
991
6 508
-1 591
-5 411
-5 331

-2 772
-20
-7 629

-2 741
-15
-8 581

-294
-7 923

-240
-8 821

-1,24

-1,71

6 367 193
6 428 651

5 170 976
6 303 651

Resultat per aktie
SEK
Resultat per aktie,
före och efter utspädning (ej omräknat vid underskott)
Antal aktier, vägt genomsnitt
Antal aktier vid periodens utgång
Per den 31 december 2020 ﬁnns endast ett aktieslag med röstvärde 1
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Balansräkning
tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar (MyFID)
Inventarier
Pågående nyanläggningar (MyFID)
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager, mm.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2020-12-31

2019-12-31

5
6

4 865
389
5 254

4 214
1 365
5 579

7
8
9

848
236
567
1 651
6 905

1 355
96
506
1 957
7 536

1 879
1 879

1 610
1 610

690
611
209
1 510
4 206
7 595
14 500

654
566
323
1 543
9 269
12 422
19 958

6 429
87
1 509
4 965
12 990

6 303
1 509
3 303
11 115

107 599
-106 189
-7 923
-6 513
6 477

107 950
-97 368
-8 821
1 761
12 876

3 557
289
3 846

3 007
3 007

972
929
20
265
1 991
4 177
8 023
14 500

1 281
792
29
92
1 880
4 074
7 081
19 958

10
11
12

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej reg aktiekapital
Reservfond
Fond för aktiverade utvecklingskostnader
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till leverantör
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga del av skuld till kreditinstitut
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Eget kapital
tkr
Aktiekapital

Bundet
eget kapital
Ej reg.
Aktiekapital

Fond för
utv.utgifter

Reservfond

Fritt eget
kapital
Överkursfond

-

794

1 509

98 049

Balanserat
resultat

Årets
resultat

-82 858

-14 510

Totalt
eget
kapital
7 380

-14 510

14 510

0

-8 821

-8 821
0

Ingående eget
kapital 2019-01-01
Disposition av årets
resultat
Årets resultat
Fond för aktiverade
utvecklingskostnader
Transaktioner med
aktieägare
Nyemission mars
2019
Ej reg. nyemission
november 2019
Emission av
teckningsoptioner
2018/2022
Emission av
teckningsoptioner
2019/2023
Utgående eget
kapital 2019-12-31

4 396

5 453

850

3 303

1 509

107 950

-97 368

-8 821

12 876

Ingående eget
kapital 2020-01-01
Disposition av årets
resultat
Årets resultat
Fond för aktiverade
utvecklingskostnader
Transaktioner med
aktieägare
Nyemission nov
2019
Nyemission juni
2020
Pågående
nyemission nov 2020
Utgående eget
kapital 2020-12-31

5 453

850

3 303

1 509

107 950

-97 368

-8 821

12 877

-8 821

8 821

0

-7 923

-7 923
0
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2 509

-2 509

0
1 057
850

1 662

6 345

7 402

5 950

6 800

26

26

90

90

-1 662

0
850

-850

0

125
87
6 428

87

4 965

1 509
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875

1 000

437

524

107 600

-106 189

-7 923

6 477
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Kassaﬂödesanalys
tkr

2020
jan-dec

2019
jan-dec

-7 629
-294

-8 581
-240

2 772
-5 151

2 741
-6 080

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

-269
33
-629
-6 016

297
-486
1 091
-5 178

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar

-2 141

-3 002

Finansieringsverksamheten
Lån leverantör
Lån kreditinstitut
Amortering kreditinstitut
Teckningsoptioner
Nyemission
Pågående nyemission
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

883
687
1 000
524
3 094

-462
116
7 402
6 800
13 856

-5 063
9 269
4 206

5 676
3 593
9 269

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella poster, netto
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
(avskrivningar)
Kassaﬂöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Periodens kassaﬂöde
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen 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 2020-12-31 uppgående till cirka 111,8
(103,9) 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.
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,
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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 MyFID 1.5 är färdigställd vilket förväntas ske första
kvartalet 2021.
De immateriella tillgångarna skrivs 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 fö r 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.
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
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skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Eget kapital.
Bolaget har ställt ut kapitalinstrument i form av teckningsoptioner och konvertibla lån.
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.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning på geograﬁsk
marknad
tkr
Sverige
Danmark
Norge
Summa
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2020
6 018
741
205
6 964
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2019
5 038
409
176
5 623
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Not 3 personal

Antalet anställda

2020
Medeltal
antal
anställda
Kvinnor
2

Män
5

Redovisning av
könsfördelningen i
företagsledningen
Styrelsen
Övriga ledande
befattningshavare

Totalt
7

Antalet
anställda
per 31/12
Totalt
7

2020

Kvinnor
0
0

Totala löner, sociala
kostnader och
pensioner, tkr
Löner och andra
ersättningar
Pensioner
Sociala kostnader
Övriga kostnader
Totalt

2019
Medeltal
antal
anställda
Kvinnor
2

Män
5

Antalet
anställda
per 31/12
Totalt
7

Totalt
7

2019

Män

Kvinnor
0
0

4
1

Män
4
1

2020

2019

4 296

4 006

306
974
23
5 599

250
1 011
64
5 331

Ledande befattningshavares förmåner
Styrelse och kommitéer
Arvode till styrelsen utgår i enlighet med årsstämmans beslut.
Verkställande direktör
Grundlönen till verkställande direktören, Jack Spira, uppgick under 2020 till 1 160 tkr.
Verkställande direktörens pensionsförmåner är avgiftsbestämd innebärande att bolaget inte har
några pensionsförpliktelser utöver de som här anges. Pensionspremier uppgick för år 2020 till ca
12% av grundlönen. Verkställande direktören och bolaget har ömsesidig uppsägningstid om sex
månader.
Ersättningar till ledande befattningshavare
2020, tkr
Ingemar Kihlström, styrelsens ordförande
William Gunnarsson, styrelseledamot
Sten-Magnus Aquilonius, styrelseledamot
Bo-Ragnar Tolf, styrelseledamot
Jack Spira, verkställande direktör
Totalt

Grundlön/
styrelsearvode

Ersättningar till ledande befattningshavare
2019, tkr
Ingemar Kihlström, styrelsens ordförande
Gunnar Säll, styrelseledamot (tom 190715)
Sten-Magnus Aquilonius, styrelseledamot
William Gunnarsson, styrelseledamot
Håkan Englund, styrelseledamot (tom 190529)
Bo-Ragnar Tolf, styrelseledamot
Jack Spira, verkställande direktör
Totalt

Grundlön/
styrelsearvode
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Övriga
förmåner
200
50
50
50
1 160
1 510

Pensionskostnader
9
9

Övriga
förmåner
200
25
50
50
21
50
1 043
1 439
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Totalt
134
134

Pensionskostnader
18
12

200
50
50
50
1 303
1 653
Totalt

125
125

200
25
50
50
21
50
1 186
1 582
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Not 4 Finansiella Poster
tkr
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader
Summa

2020

2019

294
294

240
240

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
tkr
Ingående ackumulerade anskaﬀningsvärden
Årets anskaﬀningar
Totalt anskaﬀningsvärde

2020
11 169
1 861
13 030

2019
8 461
2 708
11 169

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Totalt ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

-6 955
-1 209
-8 164
4 866

-5 746
-1 209
-6 955
4 214

Not 6 Patent
tkr
Ingående ackumulerade anskaﬀningsvärden
Årets förändring
Totalt anskaﬀningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Totalt ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

2020
6 993
6 993

2019
6 993
6 993

-5 628
-976
-6 604
389

-4 656
-972
-5 628
1 365

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar (MyFID)
tkr
Ingående ackumulerade anskaﬀningsvärden
Årets inköp
Försäljning/utrangeringar
Totalt anskaﬀningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Totalt ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

2020
2 376
0
-181
2 195

2019
1 781
665
-70
2 376

-1 021
116
-442
-1 347
848

-618
32
-435
-1 021
1 355

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
tkr
Ingående ackumulerade anskaﬀningsvärden
Årets inköp
Försäljning/utrangeringar
Totalt anskaﬀningsvärde

2020
367
220
0
587

2019
283
84
0
367

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Totalt ackumulerade avskrivningar

-270
0
-80
-350

-183
0
-87
-270
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Redovisat värde vid årets slut

237

97

Not 9 Pågående nyanläggningar avseende materiella
anläggningar (MyFID)
tkr
Ingående ackumulerade anskaﬀningsvärden
Årets inköp
Omklassiﬁceringar
Totalt anskaﬀningsvärde

2020
506
176
-116
566

2019
977
267
-738
506

Not 10 Övriga fordringar
tkr
Mervärdesskatt
Skattekonto
Betalda förskott
Övriga fordringar
Totalt

2020
64
24
511
12
611

2019
105
449
12
566

Not 11 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
tkr
Företagsförsäkring
Regulatoriska kostnader
Patent
Hyra
Övrigt
Totalt

2020
22
0
151
36
0
209

2019
23
100
144
36
20
323

Not 12 Likvida medel
tkr
Swedbank
HypoVereinsBank
Redovisat värde

2020
4 200
6
4 206

2019
9 269
9 269

Not 13 Långfristiga skulder
tkr
Förfall efter ett år och inom fem år
Förfall till betalning efter fem år
Summa

2020-12-31
5 369
5 369

2019-12-31
3 007
3 007

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
tkr
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Styrelsearvoden
MyFID 1,5 (utveckling)
Övrigt

Sensidose AB

2020
386
685
281
175
392
72

Årsredovisning 2020

2019
369
426
199
175
642
69
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Totalt

1 991

1 880

Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
tkr
Företagsinteckningar

2020-12-31
6 775

2019-12-31
6 775

Not 16 Ersättning till revisorerna
tkr
Revisionsarvoden

2020
141

2019
148

Not 17 Styrelsens förslag till resultatdisposition
SEK
Förslag till disposition av årets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Totalt

2020

-106 188 971
107 599 362
-7 923 452
-6 513 061

Disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning
Summa

-6 513 061
-6 513 061

Not 18 Leasing
Sensidose har inga finansiella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationell leasing
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Totala framtida leasingavgifter avseende leasingavtal per balansdagen framgår nedan:
tkr
Förfall till betalning inom ett år
Förfall till betalning mellan ett och fem år*
Summa
Operationella leasingkostnader under året
Lokalhyra
Summa
* Bolaget hyr lokaler med uppsägningstid på sex månader

2020-12-31
194
776
970

2019-12-31
194
776
970

194
194

194
194

Not 19 Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 11 januari hölls EBS avseende förslag på komplettering av till styrelsen. På stämman
närvarade 88.7% av de totala rösterna i bolaget. 52% av dessa röster röstade emot
förslaget. Således erhöll förslaget inte en majoritet av de avgivna rösterna och styrelsens
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sammansättning förblev därmed oförändrad
Nyemissionen om 1 miljon aktier övertecknades med 125.8%. Bolaget erhöll 6 MSEK efter
maximal tilldelning inom utrymme för bemyndigandet. Aktiekapitalet har därmed ökat med
1 miljon kronor och antal aktier med 1 miljon stycken. Emissionen är vid avlämnadet av
denna rapport under registrering hos bolagsverket.
Tyska myndigheten har i slutet av mars beslutat att Suades (Flexilev i Tyskland) skall ingå i
fastprisgrupp 1. Priset i denna grupp är mycket lågt vilket hindrar Sensidose från att
lansera i Tyskland som planerat. Samtal förs med tysk partner om möjligheterna i rådande
situation.
Det har i övrigt inte förekommit några väsentliga händelser efter rapportperioden
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Finansiella deﬁnitioner
2020
jan-dec

2019
jan-dec

Resultat per aktie
Årets resultat, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie (SEK)

-7 923
6 367 193
-1,24

-8 821
5 170 976
-1,71

Kassaﬂöde per aktie
Årets kassaﬂöde, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Kassaﬂöde per aktie (SEK)

-5 063
6 367 193
-0,80

5 676
5 170 976
1,10

Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr
Antal aktier vid periodens utgång
Eget kapital per aktie (SEK)

6 477
6 428 651
1,01

12 876
6 303 651
2,04

6 477
14 500
44,67%

12 876
19 958
64,52%

Härledning av vissa alternativa nyckeltal

Soliditet
Eget kapital, tkr
Summa eget kapital och skulder, tkr
Soliditet, %

Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är
att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed
anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på
samtliga använda alternativa nyckeltal.

Nyckeltal
Antal aktier

Deﬁnition
Antal aktier vid periodens
slut

Balansomslutning

Summa tillgångar vid
periodens slut
Summa eget kapital genom
antal aktier vid periodens
slut
Genomsnittligt antal
utestående aktier under
rapportperioden
Omsättning för perioden
Januari-december 2020

Eget kapital/aktie

Genomsnittligt antal aktier

Nettoomsättning
Rapportperiod

Resultat per aktie

Soliditet

Sensidose AB

Periodens resultat dividerat
med genomsnittligt antal
aktier
Summa eget kapital som
procent av summa
tillgångar

Årsredovisning 2020

Motivering
Relevant vid beräkning
av eget kapital per
enskild aktie
Relevant vid beräkning
av soliditet
Mått för att beskriva
eget kapital per aktie
Relevant vid beräkning
av resultat per aktie
Värdet av sålda varor
Förklaring av tidsperiod
som denna årsrapport
omfattar
Mått för att beskriva
resultat per enskild
aktie
Mått för att bedöma
Bolagets möjligheter
att uppfylla sina
ﬁnansiella åtaganden
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av
fö̈retagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Stockholm den 24 maj 2021.

Ingemar Kihlström

Sten-Magnus Aquilonious

William Gunnarsson

Bo-Ragnar Tolf

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Jack Spira
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 maj 2021.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad Revisor

Sensidose AB

Årsredovisning 2020

Sida 24 av 27

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sensidose AB, org.nr 556550-3074

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sensidose AB för år 2020. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 3-24 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sensidose ABs finansiella ställning per den
31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
Sensidose AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Sensidose AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna
1-3. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Sensidose AB för år 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sensidose AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
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bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 28 maj 2021.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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