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VD har ordet
År 2013 blev ett händelserikt år för Biosensor. Som aktieägare märktes kanske det
tydligast genom att Bolaget avlistades från AktieTorget i augusti. Bakgrunden var bland
annat att spara pengar och tid, för att istället kunna lägga dessa resurser på aktiviteter som
genererar intäkter eller på annat sätt skapar värde för Biosensor som bolag. Listningen av
aktien hade, tyckte nog många, kommit till vägs ände och kanske spelat ut sin roll och
med en mindre organisation blev det alltför stora kostnader och börda förknippade med ett
listat företag för ledning och styrelse. Vårt Bolag Biosensor finns dock kvar, även då vi nu
inte är listade på en börs. Det är det viktiga!
Summerar vi år 2013 rent finansiellt kan konstateras att vi har en väg kvar. Vårt operativa
dotterbolag, Biosensor Applications International AB, nådde enligt ännu ej reviderade
siffror en omsättning om 2,4 Mkr och ett resultat om -4,9 Mkr. I resultatet har vi dock tagit
en hel del kostnader av engångskaraktär såsom nedskrivningar av lager med cirka -1,3
Mkr. Som siffrorna indikerar har verksamheten fortsatt behov av extern finansiering
de närmaste åren.
Positivt under år 2013 är att vi fortsatt att stärka vårt samarbete med Apac Security i
Australien. Apac kommunicerar att de har många aktiviteter på gång i regionen och vi
hoppas kunna se resultatet av dessa ansträngningar under det kommande året. Genom
Apac sålde vi under året BIOSENS600 system till bl.a. Indonesien.
En annan sak värd att nämna är att vi även under 2013 i större utsträckning vänt blickarna
mot vår hemma-marknad, Norden och Baltikum, här ser vi ett ökande intresse för
framförallt drogtester i saliv. Ett konkret exempel på det är våra framgångar med vår
Estländska distributör som under året investerade i BIOSENS600 systemet. Den
estländska polisen har enligt uppgifter till oss varit mycket nöjda med de tester som skett
av systemet och det bådar gott inför framtiden.
Så summerar vi år 2013 är de både salt och sött budskap. Verksamheterna har som jag
bedömer en mycket god potential men det återstår mycket arbete samt kravet är att vi
måste vara långsiktiga.
Jag hänvisar i övrigt till de dokument som vi publicerat om företagets verksamhet och vår
finansiella utveckling på vår hemsida, www.biosensor.se.
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