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Bokslutskommuniké 2019 
 
 
SIFFROR I SAMMANDRAG 

JANUARI – DECEMBER 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 247 kSEK (1 041) och avser försäljning och 
uthyrning av instrument. 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 668 kSEK (2 321) och avser bidrag. 
• Rörelseresultatet blev -8 988 kSEK (-9 859). 
• Resultatet per aktie blev -0,59 SEK (-1,55). 

OKTOBER – DECEMBER 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 200 kSEK (114) och avser försäljning och 
uthyrning av instrument. 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 423 kSEK (853) och avser bidrag. 
• Rörelseresultatet blev -2 098 kSEK (-3 441). 
• Resultatet per aktie blev -0,14 SEK (-0,55). 

 

KOMMENTARER TILL RESULTAT, BALANS OCH STÄLLNING JAN-DEC 2019 

Resultat och ställning 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 247 kSEK (1 041 kSEK) och består i 
huvudsak av försäljning och hyresintäkter för sålda instrument. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 2 668 kSEK (2 321 kSEK) och avser bidrag från 
Energimyndigheten, Vinnova, Västra Götalandsregionen samt EU H2020. 
Rörelseresultatet uppgick till -8 988 kSEK (-9 859 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 -0,59 SEK (-1,55 SEK) och 
medelantalet anställda till 7 (7) personer. 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Periodens kassaflöde uppgick till 4 244 kSEK (1 149 kSEK). Under perioden har 
utbetalningar från bidragssystem skett med 7 816 kSEK (1 179 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 12 016 kSEK (7 772 kSEK) och långfristiga 
räntebärande skulder till 2 069 kSEK (3 365 kSEK). Soliditeten var 28% (27%). Inga 
transaktioner med närstående har skett. 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET  
 
Under hösten blev Acosenses hårdvara slutligen godkänd för installation inom 
explosiva miljöer, så kallad Ex-klassificering. Själva certifieringen är utförd av norska 
DNV GL Presafe AS på nivå IIC och innebär godkännande för installation i Zon 1 och 
Zon 2. Genom certifieringen kan bolaget bearbeta nya marknader såsom till exempel 
petrokemi och delar av kemiindustrin.  
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Ett utvecklingsprojekt kring sodapannor slutfördes inom ramen för Vinnovas 
finansieringsprogram Processindustriell IT och Automation (PiiA). Intressanta 
slutanalyser visar att fortsatt arbete kan leda till så mycket som 10% 
kapacitetsökning.  

Patentansökan för att analysera hela processer med aktiv akustisk spektroskopi 
godkändes. Med patentet utökar Acosense sitt skydd till att även innefatta metoder 
för att analysera hela processavsnitt. Ensamrätten till resultatet sträcker sig till 
november 2037.  

Bolaget genomförde en lyckad rekryteringsprocess för flera nya nyckelroller. 
Organisationsutvecklingen ska leda till ökad marknadsnärvaro samt accelerera 
nyutvecklingen.  

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET  

Styrelsen utsåg Karl Nilsson till ny VD för Acosense den 15:e april och han tillträdde 
då omgående. Karl hade sedan tidigare varit ansvarig för att bygga upp och driva 
försäljningsarbetet på Acosense och dessförinnan 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 före emissionskostnader, motsvarande en 
täckningsgrad om 72 procent.  

Bolaget beviljades, i stenhård konkurrens och som ett av ytterst få bolag, 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 bolagets 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 pågår till 2021.  

Orderingången under året innefattade ett specialpappersbruk i Nederländerna, kund 
i Chile såväl som i Kina samt ett antal svenska beställningar och samverkansinsatser.  
Några av de befintliga kundrelationerna fördjupas nu ytterligare genom samverkan 
inom ramen för H2020.  

Bolaget fick ytterligare en patentansökan godkänd i början av året. Med patentet 
utökas bolagets skydd och tekniska särställning inom akustisk spektrografi. 
Lösningen är viktig för att öka noggrannheten såväl som att öka robustheten i 
systemet. Att patentskydda relevanta tekniska lösningar ingår i Acosenses strategi 
och produktutvecklingen utvärderas kontinuerligt ur ett immaterialrättsligt 
perspektiv.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET 

 
Bolaget beviljades fortsatt finansiering för arbetet med effektivisering av 
sodapannor tillsammans med Chalmers Fraunhofer, SootTech samt Nordic Paper. 
Målet är att öka energiutvinningen, nå en stabilare och mer förutsägbar process, 
undvika onödiga stopp, minska slitage på utrustning och öka säkerheten. Acosense 
tillförs 1,5 miljon kronor för projektrelaterade aktiviteter.  
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VD-Ord  

Året har börjat bra med två affärer och mycket aktivitet kring de installationer som 
kommer ske inom ramen för H2020-projektet. För de två affärer som 
kommunicerats, bestrykning på kartongbruk i Storbritannien och service- och 
licensavtal kring vattenrening, är båda extra roliga. Att ytterligare ett kartongbruk 
visar intresse bekräftar vårt instruments unika förmåga att analysera tidigare 
svåranalyserade vätskor. Det som är extra positivt med den andra affären är att det 
är en kund som under mer än tre år använt våra instrument och som nu väljer att 
teckna avtal för fortsatt drift. Detta är ett tecken på långsiktiga affärer och något 
som kommer bli vanligare framöver, då fler av våra instrument når en ålder på två 
år, vilket är den garantitid vi ger. 

Några av de affärer vi såg fram emot under hösten har istället utvecklats till 
partnerskap kring utvalda applikationer och ingår som delmoment i H2020-
projektet. Samverkan inom petrokemi är ett sådant exempel, där befintlig kontakt 
vuxit till ett partnerskap. Att på ett mer avslappnat sätt få sitta ner med kunder och 
diskutera sig fram till bra lösningar skapar en värdefull relation och ett förtroende 
som efter projektets genomförande bedömt leder till både serviceavtal på befintlig 
utrustning och fler installationer. Kundnära utveckling maximerar alltid chansen till 
värdeskapande produkter och tjänster. 

Under 2020 är min ambition att kommunicera lite mer kontinuerligt med er 
aktieägare genom till exempel pressmeddelanden, nyhetsbrev och mer uppdaterad 
nyhets- samt projektdel på hemsidan. För er som använder LinkedIn så uppmuntrar 
jag er återigen att följa oss där, då vi kommunicerar lite mer frekvent via den 
plattformen.  

Fler måste få veta om att vi finns och under Q4 2019 växte organisationen markant, 
med fyra nya medarbetare och en ny konsult på säljsidan. Från och med nu kan vi 
stoltsera med en superproffsig projektledare, en disputerad teknisk akustiker, två 
resurser till på sälj-sidan och en person som driver allt det dagliga på kontoret och 
kring arbetsmiljön. Från februari kan man säga att allt varit på plats med utökat 
kontor och personal som accelererar verksamheten kring allt från försäljning till 
utökad förståelse för potentialen i grundtekniken. 

Att genom H2020 skapa reella referenser och utvärderingar tillsammans med kund, 
nå större robusthet i produkten samt att gå från enstaka säljresurser till ett säljteam 
på snart fem personer - kommer ge Acosense en enormt bra plattform för att både 
växa där vi finns samt expandera inom nya områden. 

 

Karl Nilsson,  

VD 
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RESULTATRÄKNING (kSEK) 
  

      

 

 Okt-Dec Okt-Dec Helår Helår 

Belopp i kSEK 2019 2018 2019 2018 

       
Nettoomsättning 200 114 1 247 1 041 

Övriga rörelseintäkter 1 423 853 2 668 2 321 

Rörelsens kostnader -3 722 -4 408 -12 904 -13 220 

Rörelseresultat -2 098 -3 441 -8 988 -9 859 
 

  
 

  
 

Resultat från finansiella poster -61 -83 -273 -147 

Periodens resultat -2 160 -3 525 -9 261 -10 006 

          

Resultat efter skatt per aktie 
(SEK) 

-0,14 -0,55 -0,59 -1,55 

 

 

 

BALANSRÄKNING (kSEK) 
  

     

Belopp i kSEK 2019-12-31 2018-12-31 

    
Immateriella anläggningstillgångar 542 1 434 

Materiella anläggningstillgångar 418 276 

Varulager 729 395 

Kortfristiga fordringar 2 149 811 

Kassa och bank 12 016 7 772 

Summa tillgångar 15 853 10 687 
 

  
 

Eget kapital  4 502 2 916 

Långfristiga skulder 2 069 3 365 

Kortfristiga skulder  9 282 4 406 

Summa eget kapital och skulder 15 853 10 687 
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KASSAFLÖDESANALYS (kSEK) 
     

    

  Helår 2019 Helår 2018 

     

   

    
Kassaflöde från löpande verksamhet     
Rörelseresultat -8 988 -9 859 

Avskrivningar 1 438 1 303 

Betald ränta -273 -147 
 

-7 824 -8 703 
 

  
 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
 

Ökning (-) Minskning (+) av varulager -334 -162 

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -1 338 470 

Ökning (-) Minskning (+) av rörelseskulder 4 876 -204 
 

3 204 104 
 

  
 

Kassaflöde från investeringsverksamhet    
 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -217 -199 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -471 69 
 

-688 -131 
 

  
 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
 

Upptagna lån och amortering -1 296 1 791 

Nyemission 10 848 8 087 
 

9 552 9 878 
 

  
 

Periodens kassaflöde 4 244 1 149 

Ingående kassa och bank 7 772 6 623 

Utgående kassa och bank 12 016 7 772 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (kSEK) 
   

 

 Aktiekapital Bundet Fritt Summa 

   
eget  

kapital 
eget  

kapital 
eget 

kapital 

Ingående balans 2018-01-01 860 41 3 933 4 834 

Utvecklingsfond 
 

-10 10 0 

Periodens resultat 
  

-10 006 -10 006 

Nyemission 430 
 

7 657 8 087 

Utgående balans 2018-12-31 1 289 31 1 596 2 916 

  

   

Utvecklingsfond  
-10 10 0 

Periodens resultat   

 
-9 261 -9 261 

Nyemission 1 866 
 

8 981 10 848 

Utgående balans 2019-12-31 3 156 21 1 326 4 502 

 

Förändringar i eget kapital 

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 4 502 kSEK (2 916 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.  

I samband med årets emission emitterades 9 331 848 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 teckningsoptionerna avseende TO1 nyttjas fullt ut, kommer ytterligare ca 
5,4 MSEK att tillföras bolaget.  

 

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. 
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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.  

 
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 
 
Kvartalsrapport för Q1 2020 kommer att publiceras den 5 maj 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 20200228. 

 

Göteborg 2020-02-28 

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 


