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Halvårsrapport 2019 
 
 
SIFFROR I SAMMANDRAG 

 
JANUARI – JUNI 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 524 kSEK (919) och avser försäljning och 
uthyrning av instrument 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 870 kSEK (1 238) och avser bidrag 
• Rörelseresultatet blev -5 370 kSEK (-3 895) 
• Resultatet per aktie blev -0,85 SEK (-0,61) 

APRIL – JUNI 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 36 kSEK (48) och avser försäljning och 
uthyrning av instrument 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 566 kSEK (657) och avser bidrag 
• Rörelseresultatet blev -3 345 kSEK (-2 181) 
• Resultatet per aktie blev -0,53 SEK (-0,36) 

 

KOMMENTARER TILL RESULTAT, BALANS OCH STÄLLNING JAN-JUNI 
2019 
 
Resultat och ställning 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 524 kSEK (919 kSEK) och består i 
huvudsak av försäljning och hyresintäkter för sålda instrument. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 870 KSEK (1 238 kSEK) och avser bidrag från 
Energimyndigheten samt EU. Rörelseresultatet uppgick till -5 370 kSEK (-3 895 
kSEK). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för 
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personal och 
administrationskostnader samt kostnader för marknads- och 
affärsutvecklingsinsatser. Resultat per aktie uppgick till -0,85 SEK (-0,61 SEK) och 
medelantalet anställda till 8 (7) personer. 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Periodens kassaflöde uppgick till – 6 121 kSEK (4 780 kSEK). Under perioden har 
utbetalningar från bidragssystem skett med 911 kSEK (1 000 kSEK). Likvida medel 
vid periodens utgång uppgick till 1 651 kSEK (11 403 kSEK) och långfristiga 
räntebärande skulder till 3 115 kSEK (2 128 kSEK). Soliditeten var 47% (62%). Inga 
transaktioner med närstående har skett. 

Förändringar i eget kapital 

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 8 319 kSEK (2 916 kSEK) varav 
10 897 kSEK, efter hänsyn tagen till emissionskostnader, avser en pågående 
nyemission som registreras 2019-07-10 och 5 494 kSEK utgör periodens förlust. 
Per balansdagen finns 6 446 700 (6 446 700) registrerade aktier med ett 
kvotvärde om 0,20 SEK. Därtill kommer den pågående nyemissionen ge ytterligare 
9 331 848 nya aktier. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET  
 
VD och emission 
 
Styrelsen utsåg under perioden Karl Nilsson till ny VD för Acosense. Han tillträdde 
den 15 april. Karl har de senaste två åren varit ansvarig för att bygga upp och driva 
försäljningsarbetet på Acosense och har innan dess haft flera olika ledande 
befattningar i teknikbaserade bolag. Bland annat som VD och senast som 
teknikchef på Parans Solar Lighting.  

Bolagets styrelse fattade efter bemyndigande på årsstämman beslut om att 
genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen 
tillförde bolaget 13.5 miljoner kronor, motsvarande en täckningsgrad om 72 
procent.  

 
Installation/marknad 

Tillsammans med Holmen Iggesund initierades ett samverkansstudie för optimerad 
kontroll av kartongbestrykning. Inom ramen för arbetet följs processen online i 
realtid på två bestrykningsmaskiner och resultaten analyseras kontinuerligt i samråd 
med kunden. Kvalitet och besparing står i fokus och studien pågår under större 
delen av hösten.  

Flertalet lyckade installationer genomfördes och närvaron på den finska 
marknaden förstärktes genom ett samarbetsavtal med Proboreal.  

 
Teknik 
 
Under perioden beviljades bolaget anslag om 330 ksek för att undersöka 
svartlutens egenskaper. Medlen kommer från Vinnovas strategiska program och 
studien utförs tillsammans med Nordic Paper Bäckhammar och Fraunhofer-
Chalmers Center. 

 
Atex-processen beräknas slutföras under tidig höst.  

 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET  

 
Bolaget beviljades bidrag från finansieringsprogrammet SME Instrument som 
ligger under EUs ramprogram Horizon 2020. Projektet uppgår till 2 MEUR med en 
bidragsdel på 1,4 MEUR. Projektet går ut på att sprida kunskap om Acosenses 
produkter och att genom installationer på flera olika bruk och anläggningar 
utveckla och utvärdera bolagets erbjudande. Fokus kommer bland annat ligga på 
effektivisering, inkorporering av maskininlärning i mjukvaran samt affärsutveckling. 
Projektet kommer enligt plan att starta under hösten och pågå under två år.  

Order på två applikationer togs emot från kund i Kina. Acosense har tidigare 
framgångsrikt installerat hos samma kund och försäljningen realiserades via 
bolagets återförsäljare Elof Hansson.  
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VD-ORD 

Första halvåret var det en del som var nytt på Acosense, ny VD och ny-gammal 
sälj- och marknadsansvarig. Samtidigt genomfördes stora och krävande projekt så 
som kapitalanskaffning och ansökningsprocess till H2020 – vilka båda bar frukt!  

Acosense initierade även flera intressanta projekt tillsammans med kund där 
projektet med bestrykning på Iggesund är ett exempel. Även om några ordinarie 
aktiviteter, i och med ovan, slirade under våren så kan jag med facit i hand 
konstatera att det var rätt prioriterat. Nu kan vi, fulla med energi och kassa, 
fokuserat ta oss an det viktigaste av allt, kunderna – befintliga och nya. 

Återkommande kunder är extra roligt och såväl installationen i Chile samt den 
nyligen inkomna ordern från kund i Kina representerar befintliga kunder och det är 
bästa betyget vi kan få. För att öka närvaron för nya kunder i Finland startades 
även ett samarbete med finska ProBoreal precis före sommaren och redan har 
flera intressanta kontakter knutits. 

Trots, eller kanske tack vare, bolagets insats i våras har vi nu en fullspäckad höst 
och vinter med många intressanta offerter att hantera och ett stort och oerhört 
viktigt projekt att sjösätta.  

Att bli utvalda för finansiering, i tuff konkurrens med EUs samlade 
innovationsbolag där endast 5% av ansökningarna beviljas, är en enorm fjäder i 
hatten. Genomförandet kommer att innebära stor exponering ute på marknaden, 
flertalet intressanta och kommunicerbara affärsupplägg med fokus på mjukvara, 
maskininlärning och synen på vårt erbjudande som en tjänst snarare än ett 
instrument, samt en fördjupad relation till såväl kunder som leverantörer. 

Att helhjärtat kunna fokusera på värdeskapande aktiviteter tillsammans med kund 
gör att Acosense utan tvekan är världens roligaste jobb. 

 

 

Karl Nilsson 

VD 
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RESULTATRÄKNING (kSEK) 
 

       

  

 Apr - jun Apr - jun Ack  Ack Helår  

Belopp i Tkr 2019 2018 2019 2018 2018 

       
Nettoomsättning 36 48 524 919 1 041 

Övriga rörelseintäkter 566 657 870 1 238 2 321 

Rörelsens kostnader -3 947 -2 985 -6 763 -6 053 -13 
220 

Rörelseresultat -3 345 -2 281 -5 370 -3 895 -9 859  
  

    

Resultat från finansiella poster -61 -27 -125 -58 -147 

Periodens resultat -3 
406 

-2 308 -5 494 -3 954 -10 
006 

            

Resultat efter skatt per aktie 
(SEK) 

-0,53 -0,36 -0,85 -0,61 -1,55 

 

 
 
BALANSRÄKNING (kSEK) 

  

    

 

      
Belopp i Tkr 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

     
Immateriella 
anläggningstillgångar 

933 1 795 1 434 

Materiella 
anläggningstillgångar 

217 348 276 

Varulager 417 395 395 

Kortfristiga fordringar 14 464 965 811 

Kassa och bank 1 651 11 403 7 772 

Summa tillgångar 17 682 14 905 10 687  
  

  

Eget kapital  8 319 9 168 2 916 

Långfristiga skulder 3 115 2 128 2 967 

Kortfristiga skulder  6 249 3 610 4 804 

Summa eget kapital och 
skulder 

17 682 14 905 10 687 
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KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)        
      

  
jan-jun 

2019 
jan-jun 

2018 
Helår  
2018 

       

Ingående kassa och bank 7 772 6 623 6 623 

     
Kassaflöde från löpande verksamhet      
Rörelseresultat -5 370 -3 895 -9 859 

Avskrivningar 630 671 1 303 

Resultat från finansiella poster -125 -59 -147  
-4 864 -3 283 -8 703  

  
  

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital  

  
  

Förändring av kortfristiga fordringar -144 72 189 

Förändring av kortfristiga skulder 1 843 -173 661  
1 698 -101 850  

  
  

Kassaflöde från investeringsverksamhet    
  

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

-56 0 -199 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

-15 69 69 
 

-71 69 -131  
  

  

Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
  

Förändring långfristiga skulder -250 -191 1 046 

Nyemission 0 8 596 8 596 

Emissionskostnader -2 634 -308 -508  
-2 884 8 096 9 133  

  
  

Periodens kassaflöde -6 121 4 780 1 149 
   

  

Utgående kassa och bank 1 651 11 403 7 772 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (kSEK) 
   

 Bundet Fritt Summa 

  
eget 

kapital 
eget 

kapital 
eget 

kapital 

Ingående balans 2018-01-01 901 3 933 4 834 

Periodens resultat   -10 006 -10 006 

Nyemission 430 7 657 8 087 

Utgående balans 2018-12-31 1 331 1 585 2 916 

   
  

Periodens resultat    -5 494 -5 494 

Pågående nyemission*   10 897 10 897 

Utgående balans 2019 06 30 1 331 6 988 8 319 

 

   

* Likvid inbetalas i början av juli och emissionen registreras 2019-07-10 
innebärande utgivande av 9 331 848 nya aktier motsvarande ett aktiekapital om 
1 866 369,60 kr.  
 
I samband med årets emission emitterades 622 123 teckningsoptioner.  Villkoren 
innefattar att tre (3) optioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie under 
perioden 1 september 2020 till den 30 september 2020 till ett pris om 1,75 SEK 
per aktie.  
  

  
 
OM BOLAGET 
 
Acosense AB (publ- noterat på Spotlight Stockmarket) grundades 2009. Acosense 
affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer 
med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken 
som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument 
digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i 
realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och 
instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina 
processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor 
om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.  

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt 
analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader 
samt minskad energi- och miljöbelastning. 

 
 
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 
 
Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment 
stora energi- och resursbesparingar samt värdefulla processdata. Då bolagets 
huvudsakliga verksamhet är att kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det 
noteras att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga risker såväl 
som organisatoriska utmaningar. För företag som Acosense som ännu inte uppnått 
lönsamhet finns risker beträffande finansiering. Styrelsen gör löpande 
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bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och 
lönsamhet.   

Med en unik produkt, ett kompetent team och ett stort antal 
applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på framtiden.  

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning 
av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har 
aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder 
upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 
KOMMANDE RAPPORTER 
 
Delårsrapport för Q3 kommer att publiceras den 29 november 2019. 

 

För ytterligare information kontakta: 

CFO Charlotta Ekman 0762–065080, E-post: charlotta.ekman@acosense.com 

 
MIC 
Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-08-30. 

 

Göteborg 2019-08-30 

Styrelsen  
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ACOSENSE AB 
Stampgatan 20 A 
411 01 GÖTEBORG 
Tel 031-763 26 00 

E-post: info@acosense.com 
Hemsida: www.acosense.com 


