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Kvartalsrapport Q3 2019 
 
 
SIFFROR I SAMMANDRAG 

JANUARI – SEPTEMBER 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 047 kSEK (927) och avser försäljning och 
uthyrning av instrument 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 245 kSEK (1 468) och avser bidrag 
• Rörelseresultatet blev -6 890 kSEK (-6 418) 
• Resultatet per aktie blev -0,45 SEK (-1,01) 

JULI – SEPTEMBER 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 523 kSEK (7) och avser försäljning och 
uthyrning av instrument 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 376 kSEK (230) och avser bidrag 
• Rörelseresultatet blev -1 520 kSEK (-2 522) 
• Resultatet per aktie blev -0,10 SEK (-0,39) 

 

KOMMENTARER TILL RESULTAT, BALANS OCH STÄLLNING 
JAN-SEP 2019 

Resultat och ställning 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 047 kSEK (927 kSEK) och består i 
huvudsak av försäljning och hyresintäkter för sålda instrument. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 1 245 kSEK (1 468 kSEK) och avser bidrag från 
Energimyndigheten, H2020, Vinnova samt Västra Götalandsregionen. 
Rörelseresultatet uppgick till -6 890 kSEK (-6 418 kSEK). Det negativa resultatet är 
till stor del hänförligt till kostnader för fortsatt teknikutveckling och inkluderar bland 
annat personal och administrationskostnader samt kostnader för marknads- och 
affärsutvecklingsinsatser. Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-1,01 SEK) och 
medelantalet anställda till 7 (7) personer. 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Periodens kassaflöde uppgick till 8 512 kSEK (4 233 kSEK). Under perioden har 
utbetalningar från bidragssystem skett med 7 816 kSEK (1 000 kSEK). Utbetalningen 
från H2020 påverkar kortfristiga skulder då bidraget är ett förskott som sedan 
intäktförs i takt med att projektkostnaderna upparbetas. Likvida medel vid 
periodens utgång uppgick till 16 284 kSEK (10 855 kSEK) och långfristiga 
räntebärande skulder till 3 032 kSEK (4 128 kSEK). Soliditeten var 33% (48%). Inga 
transaktioner med närstående har skett. 

Förändringar i eget kapital 

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 6 662 kSEK (6 640 kSEK). Det 
egna kapitalet har förutom årets resultat påverkats av under året genomförd 
nyemission, som efter emissionskostnader uppgått till 10 848 kSEK. Per balansdagen 
finns 15 778 548 (6 446 700) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET  
 
 
Marknad 

Acosense beviljades finansiering om 1.4 miljoner euro från EU-kommissionens 
H2020 SME-Instrument. Projektet som totalt omfattar 2 miljoner euro har som mål 
att tillsammans med kund verifiera utvalda funktioner och kundvärden inom tre olika 
processavsnitt. Inom ramen för projektet kommer fokus på maskininlärning samt 
SaaS (software as a service - gör det möjligt för användare erhålla och använda 
programvara via Internet) att få stort utrymme. Projektet startade den 1 oktober och 
pågår under 24 månader. 

Bolaget fick en order på ytterligare två enheter till ett massabruk i Kina. 
Försäljningen gjordes genom bolagets distributör Elof Hansson.  

 
Teknik 

Patentansökan för att analysera hela processer med aktiv akustisk spektroskopi 
godkändes. Bolaget utökar därmed sitt skydd i linje med antagen strategi.  

 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET  

 
Acosense hårdvara blev godkänd för installation inom explosiva miljöer, så kallad 
Ex-klassificering. För att certifieras behöver ett oberoende anmält organ granska 
designen och genomföra tester på produkten för att säkerställa att den uppfyller 
specifika krav. 

Själva certifieringen utfärdades av det norska certifieringsorganet DNV och är på 
nivå IIC vilket innebär godkännande för installation i Zon 1 och Zon 2. Certifieringen 
öppnar upp för nya branschområden med betydande marknadspotential såsom till 
exempel petrokemi och läkemedel.  

Acosense avslutade ett spännande pionjärs-projekt som genomförts tillsammans 
med Nordic Paper Bäckhammar och Fraunhofer Chalmers Center inom ramen för 
ett projekt finansierat av PiiA (Vinnova). Projektet visar att Acosense nu kan 
komplettera leveransen av specifika analysvärden och egenskaper i realtid med 
kompletta digitala optimeringslösningar för hela processavsnitt. Arbetet kommer nu 
att följas upp med ytterligare projektinsatser från konsortiet. 
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VD-Ord  

 

Sedan i somras har det minst sagt varit full fart på Acosense. H2020-projektet har 
sjösatts, rekrytering av personal genomförts samt att Atex-certifieringen har varit 
inne i en hektisk slutfas. 

Vi är nu riktigt stolta över att har flera intressanta bruk som partners för aktiviteterna 
inom ramen för H2020-projektet, flera grymma medarbetare på väg in och en Ex-
klassad produkt. 

På kundsidan har vi fokuserat på befintliga kunder samt satsningen i Finland 
tillsammans med vår partner där, ProBoreal. Vi har även slutfört det projekt där vi 
tillsammans med Nordic Paper Bäckhammar har undersökt förbränningen av 
svartlut och kunnat kartlägga olika förbränningsegenskaper hos luten, som tidigare 
varit omöjliga att detektera och som har stor påverkan på sodapannans kapacitet. 
Väldigt spännande område som påverkar hela bruket då sodapannan ger energi till 
alla processer på hela bruket.  

I och med de rekryteringar som slutförs nu under Q4 så är det ett betydligt bredare 
och handlingskraftigare Acosense som tar sig an år 2020. Exempel på medarbetare 
som rekryterats är certifierad projektledare, disputerad teknisk akustiker, säljare 
samt administratör. 

Under 2020 är ett av mina personliga mål att kommunicera mer frekvent med er och 
i ett bra format. Jag är glad över att det har efterfrågats. Vilka kanaler vi kommer att 
nyttja återstår att besluta men följ oss gärna redan nu på LinkedIn för att ta del av 
branschnyheter och blänkare om vad som händer operativt.  

 

Karl Nilsson,  

VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

5 
 

RESULTATRÄKNING (kSEK) 
  

         
   

 Jul-sept Jul-sept   Ack  Ack   Helår  
Belopp i Tkr 2019 2018   2019 2018   2018 

         
Nettoomsättning 523 7 

 
1 047 927 

 
1 041 

Övriga rörelseintäkter 376 230 
 

1 245 1 468 
 

2 321 
Rörelsens kostnader -2 418 -2 760 

 
-9 182 -8 813 

 
-13 220 

Rörelseresultat -1 520 -2 522 
 

-6 890 -6 418 
 

-9 859  
  

      

Resultat från finansiella poster -87 -5 
 

-212 -63 
 

-147 
Periodens resultat -1 607 -2 527 

 
-7 102 -6 481 

 
-10 006 

                
Resultat efter skatt per aktie 
(SEK) 

-0,10 -0,39 
 

-0,45 -1,01 
 

-1,55 

 

 

BALANSRÄKNING (kSEK) 
  

    
 

      
Belopp i Tkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

     
Immateriella anläggningstillgångar 662 1 522 1 434 
Materiella anläggningstillgångar 543 312 276 
Varulager 344 355 395 
Kortfristiga fordringar 2 500 772 811 
Kassa och bank 16 284 10 855 7 772 
Summa tillgångar 20 332 13 816 10 687  

  
  

Eget kapital  6 662 6 640 2 916 
Långfristiga skulder 3 032 4 128 2 967 
Kortfristiga skulder  10 639 3 048 4 804 
Summa eget kapital och skulder 20 332 13 816 10 687 
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KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)        
      

  
jan-sept 

2019 
jan-sept 

2018 Helår 2018 

       
Ingående kassa och bank 7 772 6 623 6 623 

     
Kassaflöde från löpande verksamhet      
Rörelseresultat -6 890 -6 418 -9 859 
Avskrivningar 978 979 1 303 
Resultat från finansiella poster -212 -63 -147  

-6 124 -5 502 -8 703  
  

  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
  

Förändring av kortfristiga fordringar -1 638 268 189 
Förändring av kortfristiga skulder 6 233 -698 661  

4 595 -430 850  
  

  

Kassaflöde från investeringsverksamhet    
  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -59 0 -199 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -414 69 69  

-473 69 -131  
  

  

Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
  

Förändring långfristiga skulder -333 1 809 1 046 
Nyemission 13 531 8 596 8 596 
Emissionskostnader -2 683 -308 -508  

10 514 10 096 9 133  
  

  

Periodens kassaflöde 8 512 4 233 1 149 
   

  

Utgående kassa och bank 16 284 10 855 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    -7 102 -7 102 
Nyemission   10 848 10 848 
Utgående balans 2019-09-30 1 331 5 331 6 662 

 

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 digitaliserar 
processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika 
montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och mätenheten är därför 
aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta 
analysresultat även om vätskorna om är opaka, frätande, slitande, trögflytande 
och/eller ger beläggning.  

Acosense möjliggör för sina 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 ett unikt erbjudande 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 
bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och 
lönsamhet.   

Med ett kompetent team och ett stort antal applikationsmöjligheter ser styrelsen 
positivt på framtiden.  
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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 
 
Bokslutskommuniké kommer att publiceras den 28 februari 2020. 

 

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 2019-11-29. 

 

Göteborg 2019-11-29 

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 


