
Acosense

Perioden Jan-Mar 2022

• Acosense erhöll order från bruk i västra mellansverige. Målsättningen är att ta 
fram en helt ny analysmetod för att detektera inblandning av kortfiber i långfibern.

• Acosense erhöll order om service- och licensavtal för fem st instrument. 
Ordern visar på kundens erkännande av teknikens prestanda.

• Acosense erhöll första ordern på två instrument från bruk i Tyskland. 

Översikt

Belopp i kSEK
Jan-Mar

2022
Jan-Mar

2021
Helår
2021

Nettoomsättning 355 20 699

Aktiverat arbete för egen räkning 1020 844 3 110

Övriga rörelseintäkter 154 2 162 6 066

Rörelseresultat -3 012 -875 -5 425

Resultat per Aktie, SEK -0,10 -0,04 0,18

Resultat per Aktie, SEK (full utspädning)* - -0,03 -

Utestående aktier vid periodens slut 31 200 194 23 400 146 31 200 194

Antal aktier ink. full utspädning* - 31 200 194 -

Delårsrapport
Jan - mar 2022

* Inom full utspädning inkluderas samtliga aktier som kan konverteras genom utgivna teckningsoptioner (TO2)



KontaktRedovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar

VD-Ord

VD-Ord Väsentliga händelser Ekonomisk översikt Finansiella rapporter Om bolaget / Om aktien

2022 startade med bra fart och flera uppföljningsorders. Bland annat fick vi order på två instrument från en ny kund, 
den första på den tyska marknaden. Det intensifierade försäljningsarbetet från hösten 2021 har gett resultat och gjort 
att orderläget ser bättre ut än på länge. Intäkterna fortsatte att öka som ett resultat av vår nya affärsmodell som 
implementerades under förra året. 

Välkänt varumärke
Det intensifierade försäljningsarbetet från hösten har fortsatt och resulterat 
i flera spännande order under det första kvartalet. För första gången på 
länge fick vi även förfrågan om två instrument från en helt ny kund som vi 
inte tidigare haft kontakt med. Det är förstås extra roligt då vi under två års 
tid haft svårt att t ex delta på mässor och bygga vårt varumärke. Denna order 
från en tysk kund visar att det finns kunskap på marknaden om Acosense 
unika teknologi och de fördelar vi skapar. 

Tydliga fördelar
Marknaden för papper och massa har utvecklats stabilt under pandemin 
även om det varit svårt att besöka bruk och genomföra installationer. 
Vidare har många bruk varit återhållsamma med investeringar av rädsla 
för vad pandemin skulle föra med sig. När pandemin nu sakta avtar finns 
många av industrins utmaningar kvar. Högre effektivitet för förbättrad 
lönsamhet tillsammans med minskad miljöpåverkan står högt upp på 
brukens önskelistor. Acosense fördelar är tydliga och mäts i optimerade 
processer som har lägre energiåtgång, högre råvaruutnyttjande och mindre 
kemikalieanvändning. 

God efterfrågan och höga massapriser
Drivet av bland annat en stor efterfrågan på kartongpapper har många 
pappersbruk en relativt god efterfrågan för närvarande vilket bland annat 
syns i form av höga massapriser. Parallellt finns dock orosmoln i form av en 
orolig omvärld med Rysslands invasion av Ukraina där det är osäkert hur 
sanktioner och utestängning av Ryssland kommer påverka papper- och 
massaindustrin. Ryssland är en relativt stor exportör av papper och massa 
även om den främsta produkten är sågade trävaror. För de svenska bruken 

påverkar en stark USD och EUR positivt samtidigt som man drabbas hårt 
av höga energipriser och transportkostnader. Trots många orosmoment 
tror jag den goda efterfrågan på papper- och massa i kombination med 
viss återhållsamhet i investeringar under pandemin kan skapa goda 
försäljningsmöjligheter under året. 

Teknologiutveckling
Vi fortsätter att investera i teknologiutveckling för att ligga i 
framkant. Vi bedriver för tillfället några spännande projekt där vi 
utvecklar vår mjukvara för att kunna analysera nya applikationer. 
Under andra kvartalet är förhoppningen att vi ska kunna testa 
och utvärdera detta tillsammans med kund för att dels kunna 
optimera analysverktyg men också få värdefull feedback som 
på sikt kan leda till en proof of concept. Jag är stark i min tro 
att det bästa sättet för att skapa långsiktig lönsamhet inom 
papper- och massaindustrin är genom teknisk innovation och 
utveckling. 

Att vi efter första kvartalet har en relativt god orderbok, ett tydligt 
erbjudande och fler tekniska innovationer under utveckling gör att 
jag tror att fortsättningen på 2022 kan bli riktigt spännande.  

- Karl Nilsson, VD



Väsentliga händelser under kvartalet

Acosense erhöll order från bruk i västra mellansverige
Acosense fick en order från ett papper- och massabruk 
med målsättningen att detektera inblandning av kortfiber i 
långfibern. Den teknik som idag används av bruken kräver 
att man löpande tar ut fysiska prover, vilka sedan analyseras 
i en extern analysenhet. Från branschen finns en vilja att hitta 
alternativa, mer kostnadseffektiva, metoder.

Acosense erhöll order om service- och licensavtal för fem st 
instrument
Acosense erhöll en order från en befintlig kund om service- 
och licensavtal för 5 st instrument. Ordern visar på kundens 
erkännande av teknikens prestanda och har även stor 
framåtriktad betydelse i form av referenskundsaffär. 

Acosense erhöll order om två instrument från bruk i 
Tyskland
Acosense erhöll under kvartalet Bolagets första order från den 
tyska marknaden. Kunden i fråga är belägen i västra Tyskland 
och instrumenten ska användas för att öka effektiviteten i 
kartongtillverkningen.
Inom kartongtillverkning är inblandning av stärkelse samt 
applicering av bestrykningssmet kritisk för att få de egenskaper 
som man eftersträvar. Problem och oönskade fluktuationer 
i stärkelsen och bestrykningssmeten ger oundvikligen 
kvalitetsproblem på slutprodukten - något som kan minimeras 
vid en optimerad process.

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter kvartalet

Acosense har erhållit en order om service- och 
licensavtal från bruk i Chile
Acosense har erhållit en order från en befintlig kund i 
Chile om service- och licensavtal för deras befintliga 
instrument. 

Utvärderingsorder från ny kund inom massaanalys

Instrumentet kommer installeras på massaström mellan 
tvättsteg och målet med utvärdering är att optimera 
skumdämpardosering baserat på information om 
luftinblandning i massaflödet.
Installation kommer att ske under sommaren och 
utvärdering kommer att pågå under kommande höst. 
Vid lyckat utfall bedöms en bredare lansering av 
applikationen kunna ske under skiftet 2022/2023.
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Ekonomisk översikt
Bolagets utveckling 

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 355 kSEK 
(20 kSEK). Ökningen förklaras av att flertalet av höstens ordrar 
börjat intäktsföras under kvartalet. Utöver intäkter hänförliga 
till dessa pågående utvärderingar/hyror finns även en mindre 
del intäkter kopplat till konsulttimmar för utförda tjänster utanför 
avtalat åtagande. 

Under det första kvartalet uppgick upparbetade bidrag till 148 
kSEK (1 966 kSEK). 

Framtidsutsikter

2021 var ett betydelsefullt år för Acosense där en stabil 
grund lades för att skapa goda förutsättningar för en bra 
försäljningsutveckling under 2022. 
Under första kvartalet 2022 har effekterna från tidigare periods 
arbete börjat kunna skönjas och omsättningen för kvartal 1 
uppgick till ca 50% av Acosense årsomsättning för 2021. 

Kvartalets ordrar avseende service- och licensavtal visar 
även på att befintliga kunder uppskattar instrumentets 
funktionalitet. Det signalvärdet som kommer med att befintliga 
kunder väljer att fortsätta sina engagemang har stort värde 
och bedöms minska förtroendebarriären under kommande 
försäljningsarbete. Då Acosense primärt verkar inom den 
driftkänsliga pappers- & massaindustrin är referenskunder ett 
måste för att kunna växla upp försäljningen.

Brukens budgetstopp bedöms fortsatt ha viss kortsiktig effekt 
på nykundsförsäljningen. Införandet av utvärderingsperioden 
som alternativ startmodell bedöms dock mildra denna effekt. De 
potentiella intäkterna från konverteringar av dessa affärer ligger 
i framtida kvartal.

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 355 kSEK (20 kSEK) 
och består i huvudsak av försäljning och hyresintäkter för sålda 
instrument. 
Under perioden har man aktiverat arbete för egen räkning med 
1 020 kSEK (844). 
Rörelseresultatet uppgick till -3 072 kSEK (-875 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. Den största anledningen till att 
resultatet är lägre än jämförelseperioden är då bidraget 
hänförligt till H2020-projektet har arbetats upp till fullo.
Bolaget har beviljats anstånd med betalning av 
arbetsgivaravgifter till ett belopp om 788 kSEK. Resultat per 
aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,04 SEK) och medelantalet 
anställda till 9 (11) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -3 362 kSEK (-4 668 kSEK). 
Under perioden har inga utbetalningar från bidragssystem skett. 
Ett lån från Almi har amorterats med 125 kSEK. Likvida medel 
vid periodens utgång uppgick till 6 199 kSEK (10 672 kSEK) och 
långfristiga räntebärande skulder till 1 990 kSEK (2 492 kSEK). 
Soliditeten var 45% (44%). Inga transaktioner med närstående 
har skett.

Ledning och styrelse följer den finansiella utvecklingen i bolaget 
noggrant och utvärderar löpande alternativ för att finansiera 
verksamheten. 

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 8 431 kSEK 
(8 483 kSEK). Under kvartalet har enbart periodens resultat 
påverkat det egna kapitalet om -3 054 kSEK (- 930kSEK). Per 
balansdagen finns 31 200 194 (23 400 146) registrerade aktier 
med ett kvotvärde om 0,04 SEK.
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Finansiella rapporter
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Bolagets resultaträkning

Belopp i kSEK

Jan-Mar 
2022

Jan-Mar
2021

Helår 
2021

Nettoomsättning 355 20 699

Aktiverat arbete för egen räkning 1 020 844 3 110

Övriga rörelseintäkter 154 2 162 6 066

Rörelsens kostnader -4 542 -3 901 -15 300

Rörelseresultat -3 012 -875 -5 425

Resultat från finansiella poster -41 -55 -193

Periodens resultat -3 054 -930 -5 618

Resultat per aktie (sek) -0,10 -0,04 -0,18

Resultat per aktie (sek) efter utspädning - -0,03 -



Finansiella rapporter
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Bolagets balansräkning

Belopp i kSEK
2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 7 396 4 298 6 521

Materiella anläggningstillgångar 491 417 462

Varulager 978 1 097 881

Kortfristiga fordringar 3 504 2 946 2 503

Kassa och bank 6 199 10 672 9 561

Summa tillgångar 18 569 19 431 19 929

Eget kapital 8 431 8 483 11 485

Långfristiga skulder 1 990 2 492 2 115

Kortfristiga skulder 8 148 8 456 6 329

Summa eget kapital och skulder 18 569 19 431 19 929



Finansiella rapporter
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Bolagets kassaflöde

Belopp i kSEK

Jan-Mar 
2022

Jan-Mar
2021

Helår 
2021

Kassaflöde från löpande verksamhet 

Rörelseresultat - 3012 -875 -5 425

Avskrivningar 218 77 338

Resultat från finansiella poster -41 -55 -193

-2 836 -853 -5 280

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av varulager -97 -54 163

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -1 001 -795 995

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 1 819 -1 416 - 5 389

721 -2 265 -4 231

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 032 -863 -3 212

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -90 -63 -243

-1 122 -926 -3 455

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Upptagna lån och amortering -125 -623 -500

Nyemission 0 0 7 688

-125 -623 7 188

Periodens kassaflöde -3 362 -4 668 -5 778

Ingående kassa och bank 9 561 15 339 15 339

Utgående kassa och bank 6 199 10 672 9 561



Finansiella rapporter
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Förändringar i eget kapital

Belopp i kSEK Aktiekapital
Bundet

eget kapital
Fritt 

eget kapital
Summa

 eget kaptal

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

Periodens resultat -5 618 -5 618

Omföring utvecklingsfond 3 100 -3 100 0

Nyemission 312 7 376 7 688

Minskning aktiekapital -3 744 3 744 0

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

Ingående balans 2022-01-01 1 248 6 017 4 219 11 484

Periodens resultat - 3 054 -3 054

Omföring utvecklingsfond 907 - 907

Utgående balans 2022-03-31 1 248 6 924 259 8431



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 första kvartalet 2022 var högsta kurs 1,05 SEK (4 
jan) och lägsta kurs 0,62 SEK (24 feb Mar). 
Per 2021-03-31 uppgick kursen till 0,65 SEK.

Antal aktier uppgick per 2022-03-31 till 31 200 194. 
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Top 10 aktieägare per 2022-03-31

Ägare Antal aktier Andel
Chalmers Ventures AB 2 933 632 9,40% 
SEB Life International Assurance 2 740 812 8,78% 
Avanza Pension 2 156 570 6,91% 

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% 

Jonas Andersson 513 063 1,64% 

Nordnet Pensionsförsäkring 499 026 1,60% 

Magnus Nilsson 402 389 1,29% 

Total - Top 10 13 687 864 43,87 %

Övriga 17 512 330 56,13%

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. Givet långa ledtider i försäljningsarbetet 
finns det risk för att verksamheten under en tid kan 
fortsätta påverkas negativt, oavsett framtida utveckling av 
pandemin.

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.
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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

Delårsrapport apr-jun 2022
29 aug

Delårsrapport jul-sep 2022
24 nov

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 16 
Maj 2021.

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

Klicka här för prenumeration
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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.

Ingvar  AnderssonIngvar  Andersson

Styrelseordförande

Peter  ErikssonPeter  Eriksson

Styrelseledamot

Peter  SpriggPeter  Sprigg

Styrelseledamot

Lott ie  LindLott ie  Lind

Styrelseledamot

Avlämnande av delårsrapport/bokslutskommuniké 

Karl  Ni l ssonKarl  Ni l sson

Verkställande direktör


