
Acosense

Perioden Okt-Dec 2021

• Acosense genomförde sin första internationella installation sedan pandemins början
• Acosense erhöll order om ytterligare ett instrumentköp för installation i Chile
• Acosense beviljades bidrag om totalt 1,4 MSEK från Vinnova för att utveckla ett real-

tidsverktyg i syfte att nå ökat råvaruutnyttjande och bättre kvalité vid massatillverkning
• Acosense fick order från integrerat massabruk i mellansverige

Perioden Jan-Dec 2021

• Acosense erhöll full finansiering från teckningsoptionsinlösen av serie TO 2. Bolaget 
tillfördes under oktober därmed ca 8,03 MSEK före emissionskostnader

• Acosense tecknade avtal med distributör i Brasilien
• Acosense erhöll en utvärderingsorder på instrument från Holmen Paper Braviken för 

utvärdering av ett nytt och intressant applikationsområde inom massaanalys.
• Under året har försäljning och service- och licensavtal ingåtts med ett antal kunder i 

Sverige och utomlands. I takt med att restriktioner med anledning av Covid-19 släppt 
har installationer också kunnat genomföras 

Bokslutskommuniké 2021

Översikt

kSEK
Okt-Dec

2021
Okt-Dec

2020
Jan-Dec

2021
Jan-Dec

2020

Nettoomsättning 415  40 699 1 063

Aktiverat arbete för egen räkning 531 789 3 110 2 907

Övriga rörelseintäkter 158 1 994 6 066 7 371

Rörelseresultat -2 986 -1 881 -5 425 -3 979

Resultat per Aktie, SEK -0,10 -0,12 -0,18 -0,25

Resultat per Aktie, SEK (utspädning efter 
nyemission)*

- -0,08 - -0,18

Resultat per Aktie, SEK (full utspädning)* - -0,06 - -0,14

Utestående aktier vid periodens slut** 31 200 194 16 733 480 31 200 194 16 733 480

*   Inom full utspädning inkluderas samtliga aktier som kan konverteras genom utgivna teckningsoptioner (TO2)
** Utestående aktier hänförliga till emissionen registrerades 2021-01-07



VD-Ord

Långsiktigt hållbar affärsmodell
Under det fjärde kvartalet fortsatte vi vår omställning till en 
affärsmodell där vi har så många instrument som möjligt i drift 
hos våra kunder och där intäkterna utgörs av en kombination 
av hyra för instrumentet och licensavgift för mjukvaran. Det 
arbete vi lagt ner under året på att förändra vår affärsmodell 
har gett resultat. Under året har vi ökat vår andel kunder 
som hyr sina instrument och majoriteten av dessa affärer har 
möjliggjorts genom lanseringen av utvärderingsperioden. 
Under året har vi även ingått ett antal service- och licensavtal 
med kunder som köpt instrumenten efter testperioder vilket 
skapar fortsatta kundrelationer och intäkter. Vi ser modellen 
med uthyrning av instrument i kombination med licens- och 
serviceavtal som rätt väg att gå för att hitta en långsiktigt 
hållbar affärsmodell.

Positionering mot specifika vätskor
För att understödja vårt affärsfokus där kundvärdet främst 
skapas genom analys och tjänster har produktutvecklingen 
under senaste året främst fokuserat på utveckling av 
mjukvara inom befintliga och nya applikationsområden. Det 
tål att upprepas; genom att analysera vätskans egenskaper 
utan ingrepp i processerna skapas ekonomiska, miljö- och 
säkerhetsmässiga fördelar. Under året har vi tagit fram och 
utvecklat befintliga applikationer för bland annat analys av 
svartlut, grönlut samt vattenrening och genom god dialog med 

våra kunder och en ständigt ökande datamängd har 
vi ökat precisionen i analysen. Det vi lär oss i denna 
process använder vi också för att hitta nya områden 
att analysera och optimera. På detta vis breddar vi 
vår portfölj samtidigt som vår ambition är att hitta 
områden där vi är ensamma och där alternativa 
lösningar för vätskeanalys är få.

Stabil kassa
I början av kvartalet slutfördes omvandlingen 
av teckningsoption 2 som gavs ut i samband 
med den riktade nyemissionen i december 
2020. Totalt tillfördes Acosense ca 8 mkr före 
transaktionskostnader. I kombination med att vi 
fick godkännande för ett nytt Vinnova projekt 
med finansiering om 1,4 mkr i december har vi per 
utgången av 2021 en stabil finansiell situation. Det ger 
oss goda möjligheter inför 2022.

2022
Vår ambition under 2022 är att fortsätta på planen 
som sattes för 2021. Detta innebär att successivt 
öka volymen av instrument i operation där vi även 
har licens- och serviceavtal med kunden. Vidare är 
vårt fokus för 2022 att fortsätta växa utanför Norden. 
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Under det fjärde kvartalet 2021 installerade 
vi instrument i Storbritannien samtidigt som 
vi sålde instrument i Sydamerika. Jag har 
god tro på att vi kan fortsätta expandera i 
framförallt Nord- och Sydamerika när vi nu fått 
in en fot på dessa marknader.

För att summera läget så är jag 
optimistisk inför 2022. Vår nya 
affärsmodell börjar ge resultat. 
Vi har sakta börjat tränga in på 
stora marknader utanför Norden. 
Vi har en stabil kassa och inom 
produktutvecklingen har vi 
snart en portfölj av instrument 
och tjänster som löser tydliga 
problem och skapar stora 
värden för våra kunder. 

Jag är optimistisk inför 2022 och 
jag hoppas att du som aktieägare 
är det också!

KontaktRedovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar

Utöver att vi fortsatt vårt arbete med att hjälpa Acosense kunder förbättra sina processer inom miljö, hållbarhet och ekonomi 
så ägde även flertalet andra positiva affärshändelser rum under det fjärde kvartalet. Bland annat så erhöll vi bidrag från 
Vinnova om 1,4 mkr för att utveckla ett realtidsverktyg för ökat råvaruutnyttjande. Vi fick även in ytterligare order från 

ett kartongbruk i Chile samt så tillfördes Acosense ca 8 mkr efter inlösen av TO2. Totalt sett ett bra kvartal och en bra 
avslutning på ett händelserikt 2021.                    

                       - Karl Nillson, VD



Väsentliga händelser under kvartalet

Acosense genomförde sin första internationella 
installation sedan pandemins början
Under kvartalets början genomfördes en installation av 
tidigare beställt instrument i Storbritannien. Installationen 
innebar startskottet för de internationella installationer 
som skjutits upp på grund av pandemins reserestriktioner.

Acosense erhöll order om ytterligare ett 
instrumentköp för installation i Chile
Slutkunden var ett kartongbruk som Acosense 
haft samarbete med under H2020-projektet. Efter 
installationen uppgick antalet installerade instrument hos 
kunden till totalt fyra st.

Acosense beviljades bidrag från Vinnova för 
att utveckla ett realtidsverktyg i syfte att nå 
ökat råvaruutnyttjande och bättre kvalitet vid 
massatillverkning.
Tillsammans med brasilianska och svenska partners ska 
Acosense undersöka och utveckla ett realtidsverktyg 
för analys av massakvalitet, och på så vis sträva mot 
att nå ökat råvaruutnyttjande vid massatillverkning. 
Projektbidraget är på totalt 2,75 MSEK varav 1,4 MSEK 
kommer att tillfalla Acosense.

Acosense erhöll order från integrerat massabruk i
mellansverige 
Ordern var det specifika brukets första instrumentorder 
vilket innebar att ytterligare en ny kund adderats till 
Acosense kundportfölj. Installationen ägde rum redan 2 
veckor efter orderdatum.

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter kvartalet

Acosense erhöll order om service- och licensavtal för 5 st 
instrument
Acosense erhöll en order från en befintlig kund om service 
och licensavtal för 5 st instrument. Avtalet avser fortsatt 
uppkoppling samt visst åtgärdande av fel som uppstår under 
löptiden.

Acosense erhöll order från bruk i västra mellansverige.
Acosense fick en order från ett papper- och massabruk 
beläget i västra Svealand med målsättningen att detektera 
inblandning av kortfiber i långfibern från massatorn till 
pappersmaskin
Idag finns det inte någon aktör som kontinuerligt kan mäta 
förändringar i fiberlängd och den teknik som nu används 
av bruken kräver att man löpande tar ut fysiska prover 
vilka sedan analyseras i en extern analysenhet. Givet att 
Acosense har ett instrument som kontinuerligt kan mäta 
förändringar över dygnets alla 24 timmar, utan att behöva 
ta fysiska prover, har en ansats gjorts för att förenkla denna 
analysprocess.

Acosense erhöll order om två instrument från bruk i 
Tyskland
Ordern var den första från den tyska marknaden och 
införsäljningen skedde utan aktiv bearbetning av 
den specifika marknaden. Att kunden på eget initiativ 
tog kontakt med Acosense visar på att genomförda 
marknadsrelaterade aktiviteter haft en bred geografisk 
spridning och att antal potentiella kunder med kännedom 
om Acosense teknik växer i stadig takt.
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Ekonomisk översikt
Bolaget utveckling - Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 415 kSEK 
(40 kSEK). Den ökade omsättningen jämfört med föregående 
år är till del ett resultat av att lansering av utvärderingsperioden 
gett bra resultat på nyförsäljningen samt att det chilenska bruket 
valde direktköp som affärsform.

Noterbart är att den största intäktsmassan från erhållna 
utvärderingsordrar ligger i det efterföljande konverteringssteget 
då den initiala utvärderingsperiodens primära funktion är att 
under en kortare period påvisa instrumentets kapacitet.

Att övriga rörelseintäkter blev lägre än för jämförelsekvartalet 
beror på att det stora H2020-projektet börjar närma sig sitt slut 
och att hänförliga intäkter har arbetats upp.  Under det fjärde 
kvartalet uppgick upparbetade bidrag till 158 kSEK 
(1 966 kSEK).

Framtidsutsikter

Under perioden har flertalet intressanta affärshändelser ägt 
rum där de enskilt viktigaste för Bolagets framtid varit de 
affärer som kommit in i form av utvärderingsordrar. Då den 
uppdaterade affärsmodellen  är framtagen i syfte att minska 
inträdesbarriären samt för att påskynda tiden till avslut är det 
mycket positivt att detta strategiska beslut visat sig haft god 
effekt. Utöver att direkt påvisa instrumentets kapacitet för 
kunderna så kommer utvärderingsperioderna även underlätta 
det framtida försäljningsarbetet då dessa kommer att bidra till 
att en bra referenskundsportfölj kan byggas upp i en snabbare 
takt. Detta är av stor betydelse då Acosense kunder, vilka 
verkar inom driftkänsliga branscher, oftast kräver att man kan 
påvisa flertalet lyckade affärer innan beslut om affär kan tas.

Bedömningen är att denna utveckling kommer att ha en 
positiv påverkan på det framtida försäljningsarbetet samt att 
affärsmodellen bidrar till långsiktiga intäkter. 

Resultat och ställning - 2021

Nettoomsättning för perioden uppgick till 699 kSEK (1 063 
kSEK) och består i huvudsak av försäljning och hyres- och 
licensintäkter för sålda instrument. 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 6 066 kSEK (7 371 kSEK) och 
avser i huvudsak bidrag från EU-projektet H2020 samt Vinnova. 

Rörelseresultatet uppgick till -5 425 kSEK (-3 979 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. 
Resultatet påverkas även till viss del den nya affärsmodellen 
där instrumenten i allt större utstreckning hyrs ut. Detta innebär 
att samtliga kostnader tas direkt medan intäkterna periodiseras 
över avtalsperioden.

Bolaget har beviljats anstånd med betalning av 
arbetsgivaravgifter till ett belopp om 1 641 kSEK. Resultat 
per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,25 SEK) och medelantalet 
anställda till 10 (9) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning - 2021

Periodens kassaflöde uppgick till -5 778 kSEK (3 323 kSEK). 
Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 
1 254 kSEK (6 561 kSEK) samt så inkom likviden om 8,03 MSEK 
från teckningsoption serie TO2 under det fjärde kvartalet. Ett 
företagslån från Almi har även amorterats med 500 kSEK.  
Utöver detta har kassaflödet belastats med återbetalning av 
ett brygglån från Almi samt betalning av emissionsarvode 
hänförligt till den riktade nyemission som genomfördes i 
december 2020. Rörelsekapitalsförändringen mellan nuvarande 
period och jämförelseperioden förklaras till stor del av att 
decembers emissionsarvode betalades under jan 2021 samt av 
upparbetningen av förskottsbidrag från H2020. 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 561 kSEK (15 
339 kSEK) och långfristiga räntebärande skulder till 2 115 kSEK 
(2 615 kSEK). Soliditeten var 58% (42%). Inga transaktioner med 
närstående har skett.

Förändringar i eget kapital - 2021

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 11 484 kSEK 
(9 416 kSEK). Under året har aktivering av utvecklingsutgifter 
skett á 3 110 kSEK. Motsvarande summa har bokats upp i fond 
för utvecklingskostnader. 

Under året har även teckningsoptioner
lösts in vilka tillfört bolaget 6 945 kSEK, varav 270
kSEK avser aktiekapital och resterande 6 675 kSEK utgör
överkursfond. Därtill genomfördes en nyemission, vilken
tillfört bolaget 42 kSEK i aktiekapital samt 1 047 kSEK i 
överkursfond.

Förutom detta har periodens resultat påverkat det egna 
kapitalet om -5 618 kSEK (-4 216 kSEK). Per balansdagen finns 31 
200 194 (16 733 480) registrerade aktier med ett kvotvärde om 
0,04 SEK.  
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Finansiella rapporter
Bolagets resultaträkning

Belopp i kSEK

Okt-Dec 
2021

Okt-Dec 
2020

Helår
2021

Helår
2020

Nettoomsättning 415 40 699 1 063

Aktiverat arbete för egen räkning 531 789 3 110 2 907

Övriga rörelseintäkter 158 1 994 6 066 7 371

Rörelsens kostnader -4 090 -4 703 -15 300 -15 320

Rörelseresultat -2 986 -1 881 -5 425 -3 979

Resultat från finansiella poster -44 -61 -193 -236

Periodens resultat -3 030 -1 942 -5 618 -4 216

Resultat efter skatt per aktie (sek) -0,10 -0,12 -0,18 -0,25

VD-Ord Väsentliga händelser Ekonomisk översikt Finansiella rapporter Om bolaget / Om aktien KontaktRedovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar



Finansiella rapporter
Bolagets balansräkning

Belopp i kSEK
2021-12-31 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 6 521 3 473

Materiella anläggningstillgångar 462 393

Varulager 881 1 044

Kortfristiga fordringar 2 503 2 038

Kassa och bank 9 561 15 339

Summa tillgångar 19 929 22 287

Eget kapital 11 485 9 414

Långfristiga skulder 2 115 2 615

Kortfristiga skulder 6 329 10 258

Summa eget kapital och skulder 19 929 22 287
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Finansiella rapporter
Bolagets kassaflöde

Belopp i kSEK

Helår
2021

Helår
2020

Kassaflöde från löpande verksamhet 

Rörelseresultat -5 425 -3 979

Avskrivningar 338 496 

Resultat från finansiella poster -193 -236

-5 280 -3 718

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av varulager 163 -265

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 995 108

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -5 389* 979*

-4 231 822

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 212 -3 246

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -243 -208

-3 455 -3 455

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Upptagna lån och amortering -500 546

Nyemission 7 688 9 127

7 188 9 673

Periodens kassaflöde -5 778 3 323

Ingående kassa och bank 15 339 12 016

Utgående kassa och bank 9 561 15 339
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* Rörelsekapitalsförändringen mellan  
nuvarande period och jämförelseperioden 
förklaras till stor del av att decembers 
emissionsarvode betalades under jan 2021 
samt av upparbetningen av förskottsbidrag 
från H2020. 



Finansiella rapporter

* Pågående per 2020-12-31 då registreringen av de 
nyemitterade aktierna skedde 2021-01-07. 
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Förändringar i eget kapital

Belopp i kSEK Aktiekapital
Bundet

eget kapital
Fritt 

eget kapital
Summa

 eget kaptal

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

Periodens resultat -4 216 -4 216

Omföring utvecklingsfond 2 897 -2 897 0

Inlösta teckningsoptioner 191 1 480 1 671

Pågående nyemission * 1 333 6 123 7 456

Utgående balans 2020-12-31 4 679 2 918 1 816 9 413

Ingående balans 2021-01-01 4 680 2 917 1 816 9 413

Periodens resultat - 5618 -5 618

Omföring utvecklingsfond 3 100 -3 100 0

Inlösta teckningsoptioner 312 7 376 7 688

Pågående nyemission * - 3744 3 744 0

Utgående balans 2021-12-31 1 248 6 017 4 219 11 484



Om bolaget / aktien

Om bolaget

Acosense AB (publ) grundades 2009 . Bolaget noterades 
på Spotlight Stock Market 2017. Acosense affärsidé är 
att hjälpa kunder 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.

Om Aktien

Acosense aktie är noterad på Spotlight Stock Market 
(tidigare aktietorget) och handlas under tickern ACOS.
Under 2021 var högsta kurs 2,47 SEK (16 mar) och lägsta 
kurs 0,98 SEK (30 dec). 
Per 2021-12-30 uppgick kursen till 0,98 SEK.
Antal aktier uppgick per 2021-12-31 till 31 200 194. 
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Top 10 aktieägare per 2021-12-30

Ägare Antal aktier Andel
Chalmers Ventures AB 2 933 632 9,40% 
SEB Life International Assurance 2 740 812 8,78% 
Avanza Pension 2 001 171 6,41% 

Regere AB 1 516 288 4,86% 

Erik Skärgård  1 152 103 3,69% 

Jörgen Sköld 960 000 3,08% 

Lars-Olof Gustafsson, 813 981 2,61% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 601 967 1,93% 

Jonas Andersson 513 063 1,64% 

Bright Ebenezer  500 000 1,60% 

Total - Top 10 13 733 017 44,02 %

Övriga 17 467 177 55,98%

Total 31 200 194 100 %



Redovisningsprinciper/osäkerhetsfaktorer

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.

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 applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på 
framtiden.

COVID-19
Covid-19 har påverkat verksamheten negativt genom 
svårigheter att resa, träffa kunder samt genom inställda 
evenemang. Det finns risk för att verksamheten kan 
påverkas negativt av en fortsatt global pandemi.

Refinansieringsrisk
Då Acosense varit beroende av att finansieras via 
nyemissioner och lån finns också risker kopplat till 
marknadsklimat och möjligheter till finansiering via dessa 
kanaler som kan förändras.

Övriga upplysningar

Styrelsens förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna.

.
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Kontakt

Johannes Landén
CFO

0706-324202
Johannes.Landen@acosense.com

Karl Nilsson
CEO

0705-785677
Karl.Nilsson@acosense.com

Finansiell kalender

Årsredovisning 2021
21 april

Kvartal 1 2022
16 maj

Kvartal 2 2021
29 aug

Planerad dag och ort för årsstämma
16 maj 2021 - Göteborg

Denna information är sådan informa-
tion som Acosense AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 24 
februari 2022.

Läs mer på Acosense.com.
Prenumerera även gärna vårt 
nyhetsbrev.

Klicka här för prenumeration

VD-Ord Väsentliga händelser Ekonomisk översikt Finansiella rapporter Om bolaget / Om aktien KontaktRedovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar

http://www.acosense.com/nyhetsbrev_registrering/ 
http://www.acosense.com/nyhetsbrev_registrering/ 


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
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Styrelseledamot

Avlämnande av delårsrapport/bokslutskommuniké 
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Verkställande direktör


