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Kvartalsrapport Q3 2020 
 
 
SIFFROR I SAMMANDRAG 

 
JANUARI – SEPTEMBER 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 023 kSEK (1 047) och avser försäljning och 
uthyrning av instrument 

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 118 kSEK (0). Se ”Väsentliga 
händelser tredje kvartalet” för mer information om aktiverat belopp under Q3 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 377 kSEK (1 245) och avser i huvudsak 
bidrag  

• Rörelseresultatet blev -2 099 kSEK (-6 890) 
• Resultatet per aktie blev -0,14 SEK (-0,45) 

 

JULI – SEPTEMBER 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 52 kSEK (523) och avser försäljning och 
uthyrning av instrument 

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 118 (0). Belopp hänförligt till 
perioden jul-sep uppgick till 555 kSEK. Se ”Väsentliga händelser tredje 
kvartalet” för mer information om aktiverat belopp under Q3 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 136 kSEK (376) och avser i huvudsak 
bidrag 

• Rörelseresultatet blev 1 657 kSEK (-1 520) 
• Resultatet per aktie blev 0,10 SEK (-0,10) 

 
 
KOMMENTARER TILL RESULTAT, BALANS OCH STÄLLNING 
JAN-SEPT 2020 
 

Resultat och ställning 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 023 kSEK (1 047 kSEK) och består i 
huvudsak av försäljning och hyresintäkter för sålda instrument.  Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 5 377 kSEK (1 245 kSEK) och avser i huvudsak bidrag 
från EU-projektet H2020 samt Vinnova. Rörelseresultatet uppgick till -2 099 kSEK 
(-6 890 kSEK). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för 
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personal och administrations-
kostnader samt kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Bolaget har 
beviljats anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter till ett belopp om 885 kSEK. 
Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,45 SEK) och medelantalet anställda till 
9 (8) personer. 

Resultatet påverkades under kvartalet positivt med 2 118 kSEK som ett resultat av 
aktivering av utvecklingskostnader i och med H2020-projektet för januari-
september. Aktiveringen är gjord till följd av en rättelse av fel som noterats vid 
analys av de av bolaget fastställda principerna för aktivering av utvecklings-
kostnader.   
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Kassaflöde och finansiell ställning 

Periodens kassaflöde uppgick till -8 799 kSEK (8 512 kSEK). Under perioden har 
utbetalningar från bidragssystem skett med 472 kSEK (7 816 kSEK). Från Almi har 
ett brygglån á 500 kSEK tagits upp samtidigt som ett företagslån mot samma 
motpart har amorterats med 167 kSEK. Likvida medel vid periodens utgång 
uppgick till 3 217 kSEK (16 284 kSEK) och långfristiga räntebärande skulder till 
2 740 kSEK (3 032 kSEK). Soliditeten var 32% (33%). Inga transaktioner med 
närstående har skett. 

Genom tillskottet om ca 1,7 mkr från optionskonvertering i början av oktober samt 
utbetalning av EU-bidrag om ca 5,6 mkr i november bedöms den likvida 
situationen per slutet av november som tillfredställande.  

Förändringar i eget kapital 

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 3 899 kSEK (6 662 kSEK). 
Under kvartalet har aktivering av utvecklingskostnader skett då det noterats att 
bolaget under året inte följt fastställda principer kring aktivering av 
utvecklingskostnader. Rättelse resulterade i att Eget Kapital ökat med 2 118 kSEK. 
Motsvarande summa har bokats upp i fond för utvecklingskostnader. Under 
perioden har teckningsoptioner lösts in vilket kommer att tillföra bolaget 1 671 
kSEK, varav 191 kSEK avser aktiekapital och resterande 1 480 kSEK utgör 
överkursfond. Förutom detta har periodens resultat påverkat det egna kapitalet 
om -2 274 kSEK (-9 261 kSEK). Per balansdagen finns 15 778 548 (15 778 548) 
registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK.  Efter periodens utgång 
kommer ytterligare 954 390 st aktier registreras hänförligt till nämnda nyttjade 
teckningsoptioner.   

Bolaget konstaterar att det Egna Kapitalet stärkts under det tredje kvartalet till 
följd av optionskonverteringen som genomfördes i september samt att 
immateriella tillgångar ökar till följd av aktivering av utvecklingskostnader. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET  
 
Samarbetet med Stora Enso Skoghall Bruk breddades ytterligare under kvartalet. 
Acosense och Stora Enso Skoghalls Bruk kommer framgent tillsammans att 
vidareutveckla metoder för att minimera bestrykningsrelaterade problem, 
möjliggöra en jämnare kvalité samt minimera kasserad kartong och smet.  
 
Inom ramen för H2020-projektet startades även ett nytt samarbete upp med ett 
integrerat kartong- och massabruk i södra Sverige. Tillsammans med Södra Cell i 
Mönsterås samt detta tillkommande bruk kommer Acosense att optimera driften 
av kokaren för att på så sätt, med bibehållen eller ökad massakvalitet, öka 
råvaruutbytet vid utvinning av massa. 
 
Då Bolaget i och med H2020-projektet inte följt de interna principerna för 
aktivering av utvecklingskostnader under året har en rättelse för helåret gjorts 
under det tredje kvartalet. Detta ger en resultatpåverkan om 2 118 tkr samtidigt 
som immateriella tillgångar ökar med motsvarande summa. Av det belopp som 
aktiverats i Q3 hänför sig 772 kSEK till Q1, 791 kSEK till Q2 och 555 kSEK till Q3. 
 
Covid-19 har under kvartalet påverkat bolaget genom svårigheter att besöka 
kunder, delta på mässor samt att resa. För att slutföra affärer är man till stor del 
beroende av ett fysiskt möte eftersom säljarbetet är tekniskt komplext. 
Acceptansen för digitala kund- och försäljningsmöten har dock ökat vilket gör det 
enklare att träffas utan fysiska möten. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET  
 
Konverteringsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut i samband med 
företrädesemission 2019 löpte ut den 30 september. Totalt tecknades 30,6% av 
utestående optioner motsvarande 954 932 aktier vilket tillförde bolaget ca 1,7 
mSEK före transaktionskostnader. 

Bolaget erhöll ca 5,6 mSEK efter att EU godkänt rekvirering för H2020-projektet. 
Detta är den andra av projektets sammanlagt tre utbetalningar, där den sista 
utbetalning förväntas ske hösten 2021.  

Ett nytt avtal med ett svenskt integrerat massa- och pappersbruk har ingåtts. 
Avtalet avser hyra av instrument för analys av grönlutsdensitet och 
beläggningsgrad. Installation planeras till början av 2021. 

Med den numera EX-godkända hårdvaran installerade Acosense två instrument på 
Borealis i Stenungssund. Arbetet ryms inom H2020 och ämnar effektivisera 
gastvätten vid krackeranläggningar. Parterna skall tillsammans utveckla en metod 
för kontinuerlig övervakning av hela processavsnittet. 

I november tillträdde Acosense nya CFO som också tar plats i bolagets ledning. 
Han kommer närmast från en tjänst som analytiker vid EY och har dessförinnan 
erfarenhet som revisor från KPMG. 

 

VD-ORD 
 
2020 har hittills varit ett utmanande år på grund av den globala pandemin. Vår 
förhoppning var att restriktioner för resor och besök på bruk skulle släppa efter 
sommaren men tyvärr gick utvecklingen tillbaka till en situation liknande den vi 
hade under våren. Inom verksamheten har vi fått ställa om för att hantera en ny 
verklighet där fler och fler aktiviteter sker framför skärmen. Väldigt positivt är att vi 
under november ingick ett avtal om uthyrning av instrument till ett integrerat 
papper- och massabruk där hela säljprocessen hade skett digitalt.  

Våra medarbetare har kontinuerligt anpassat sig till en ny arbetssituation och på 
ett engagerat sätt fokuserat på våra målsättningar, trots de svårigheter som 
föreligger. Genom löpande dialoger med nya och befintliga kunder och partners 
säkerställer vi att vi håller farten uppe och är redo när situationen tillåter. De 
återkopplingar vi får är positiva och behovet av Acosense lösningar är fortsatt 
stort varför vi hoppas att vi kan få en stark start när restriktioner släpper och 
världen kan återgå till det normala. I Sverige har ju det mesta som ansetts som 
verksamhetskritiskt kunnat genomföras, vilket våra projekt absolut kvalificerats 
som. 

Det senaste halvåret har minst sagt varit händelserik för Acosense och då H2020-
projektet den sista september hade pågått halva projekttiden var det dags att 
rekvirera andra utbetalningen av projektmedel samt lämna in en halvtidsrapport. I 
och med det arbetet blev det än mer tydligt vilka otroliga steg framåt vi tagit 
under det senaste året. Projektet har lett till förbättringar kring allt från hårdvara 
och mjukvara till affärsmodell och applikationer. 

Vi har tillsammans med våra partners inom H2020- och PiiA-projekten, installerat 
sammanlagt 16 instrument. En framgång är att vi äntligen har kunnat installera våra 
EX-godkända instrument på Borealis i Stenungssund. Detta är en stor milstolpe i 
bolagets utveckling vilken kan få stor effekt framöver då vi nu har en skarp EX-
klassad referens att hänvisa till. Inom H2020-projektet har vi även fördjupat 
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samarbetet med Stora Enso Skoghall, i och med att de är med som partner för 
utveckling av våra applikationer för bestrykningssmet, samt genomfört vår första 
installation inom Södra Cell, närmare bestämt på deras bruk i Mönsterås. 

Vi har även accelererat vårt arbete i Nordamerika genom att under året ha 
utvärderat ett antal tänkbara partners för installation, service och underhåll. Detta 
arbete var först tänkt att genomföras i och med att vi ställde ut på en mässa i 
Atlanta i april men har nu istället skett helt digitalt. Under hösten har vi valt ut en 
partner och dessutom tillsammans lyckats landat vår första affär i Nordamerika, 
inom en av de absolut största globala koncernerna. Detta är ett stort steg för 
Acosense och i och med att den nordamerikanska papper & massa-marknaden är 
ungefär tre gånger så stor som den nordiska medför det en markant ökad 
tillgänglig marknad för oss. 

 

Karl Nilsson 
VD 
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RESULTATRÄKNING (kSEK) 
   

         
   

 Jul-sep Jul-sep  Ack Ack  Helår 

Belopp i kSEK 2020 2019  2020 2019  2019 

   
      

Nettoomsättning 52 523 
 

1 023 1 047 
 

1 247 

Aktiverat arbete för egen 
räkning 

2 118* 0  2 118* 0  0 

Övriga rörelseintäkter 2 136  376 
 

5 377 1 245 
 

2 668 

Rörelsens kostnader -2 650 -2 418 
 

-10 617 -9 182 
 

-12 904 

Rörelseresultat 1 657 -1 520 
 

-2 099 -6 890 
 

-8 988  
  

      

Resultat från finansiella 
poster 

-59 -87 
 

-176 -212 
 

-273 

Periodens resultat 1 597 -1 607 
 

-2 275 -7 102 
 

-9 261 

                
Resultat efter skatt per 
aktie (SEK) 

0,10 -0,10 
 

-0,14 -0,45 
 

-0,59 
     

  
 

*Aktiverat belopp under Q3 avser perioden jan-sep 2020. Av detta belopp är 555 
kSEK hänförligt till jul-sep, 791 kSEK till apr-jun och 772 kSEK jan-mar. 

 

 

BALANSRÄKNING (kSEK) 
  

 
      
Belopp i kSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

     
Immateriella anläggningstillgångar 2 699* 662 542 

Materiella anläggningstillgångar 417 543 418 

Varulager 1 644 344 729 

Kortfristiga fordringar 4 071 2 500 2 149 

Kassa och bank 3 217 16 284 12 016 

Summa tillgångar 12 047 20 332 15 853  
  

  

Eget kapital  3 899   6 662 4 502 

Långfristiga skulder 2 740 3 032 2 069 

Kortfristiga skulder  5 408 10 639 9 282 

Summa eget kapital och skulder 12 047 20 332 15 853 

*Av detta avser 2 188 kSEK aktiverade utvecklingsutgifter. 
Resterande belopp av ser patent 
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KASSAFLÖDESANALYS (kSEK) 
 

      

  
Jan-Sep 

2020 
Jan-Sep 

2019 
Helår 
2019 

       

     
Kassaflöde från löpande verksamhet      
Rörelseresultat -2 099 -6 890 -8 988 

Avskrivningar 375 978 1 438 

Resultat från finansiella poster -176 -212 -273  
-1 900 -6 124 -7 824  

  
  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
  

Ökning (-) Minskning (+) av varulager -864 51 -334 

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar  -155 -1 689 -1 338 

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -3 971 6 233 4 876  
-4 989 4 595 3 204  

  
  

Kassaflöde från investeringsverksamhet    
  

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

-2 391* -59 -217 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

-192 -414 -471 
 

-2 583 -473 -688  
  

  

Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
  

Upptagna lån och amortering 671 -333 -1 296 

Nyemission 0 13 531 10 848 

Emissionskostnader 0 -2 683 0  
671 10 514 9 552  

  
  

 
  

  

Periodens kassaflöde -8 799 8 512 4 244 

Ingående kassa och bank 12 016 7 772 7 772 

Utgående kassa och bank 3 217 16 284 12 016 
*Av detta belopp avser 2 118 kSEK aktiverade utvecklingsutgifter. Resterande 
belopp avser Patent.  
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (kSEK) 
   

 
 Aktiekapital Bundet Fritt Summa 
    eget kapital eget kapital eget kapital 

Ingående balans 2019-01-01 1 289 31 1 596 2 916 

Utvecklingsfond 
 

-10 10 0 

Periodens resultat 
  

-9 261 -9 261 

Nyemission 1 866 
 

8 981 10 847 

Utgående balans 2019-12-31 3 155 21 1 326 4 502 

 

    

Ingående balans 2020-01-01 3 155 21 1 326 4 502 

Periodens resultat innan 
aktivering  

 
-4 392 -4 392 

Resultateffekt från 
aktivering*  

 2 118 2 118 

Omföring utvecklingsfond  2 118 -2 118  

Pågående emission** 191 
 

1 480 1 671 

Utgående balans 2020-09-30 3 346 2 139 -1 586 3 899 
     

* Bolaget har under kvartalet gjort en rättelse kring aktivering av 
utvecklingskostnader. Resultatpåverkan för året uppgår till 2 118 kSEK  
** emissionen registrerades efter periodens utgång    

 
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 
bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och 
lönsamhet. 

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



    
 

9 
 

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 för 2020 kommer att publiceras den 23 februari 2021. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Johannes Landén, CFO 
Telefon: 0706–324202 
E-post: johannes.landen@acosense.com 

 

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 2020-11-30. 

 

Göteborg 2020-11-30 

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 


