
Väsentliga händelser perioden apr-jun 2022

• Acosense genomförde ett VD-skifte. Tidigare VD Karl Nilsson ersattes av 
Anders Toftmark.

• Acosense erhöll finansiering om 5 MSEK i form av ett Grönt lån från Almi.
• Ordrar om framtagande av nytt applikationsområde samt service- och 

licensavtal erhölls.

Översikt

Belopp i kSEK
Apr-Jun

2022
Apr-Jun

2021
Jan-Jun

2022
Jan-Jun

2021
Helår
2021

Nettoomsättning 269 89 624 109 699

Aktiverat arbete för egen räkning 268 1 045 1 289 1 889 3 110

Övriga rörelseintäkter 0 2 565 154 4 727 6 066

Rörelseresultat -3 984 -849 -6 996 -1 725 -5 425

Resultat per Aktie, SEK -0,13 -0,04 -0,23 -0,08 0,18

Resultat per Aktie, SEK (full utspädning)* - -0,03 - -0,06 -

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

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

Halvårssrapport
Jan - jun 2022

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

Väsentliga händelser perioden jan-jun 2022

• Acosense erhöll order från bruk i västra mellansverige med målsättningen att 
ta fram en helt ny analysmetod.

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

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

Acosense
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Acosense har påbörjat en omställningsresa mot ökad kommersialisering, fler affärer och med ett fortsatt starkt fokus på 
utveckling av vår teknik och våra lösningar. Under försommaren kom Acosense styrelse överens med tidigare VD, Karl 
Nilsson, att ett byte på VD posten var nödvändigt för att växla upp bolaget och sätta större fokus på affärerna.

När jag tillträdde som VD i bolaget den första juli i år så visste jag att det skulle 
bli ett tufft jobb. Här fanns tekniken, kunskapen, engagemanget och passionen – 
men få affärer. För att adressera affären kommer vi direkt påbörja arbetet med en 
ökad marknadsnärvaro samtidigt som vi kommer att implementera en ny strategi 
med ett mer tydligt kommersialiseringsfokus samt med en mer djuplodande 
marknadsbearbetning. 

Nytt marknadsfokus
Efter några veckor på bolaget kan jag konstatera att vi har en utmaning med att nå 
ut brett till den nordiska marknaden. Denna marknad är erkänt välinstrumenterad 
och trots att vår lösning kommer med ett stort ekonomiskt värde så har vi inte nått 
den framgång vi förtjänar. Vi kommer även i fortsättningen bearbeta de kunder som 
har behov av nyinstallation och ta fram lösningar där det finns ett kundbehov av 
applikationer där vi vet att vår teknik fungerar. 
Vi kommer fortsatt att vårda det varumärke som vi byggt upp inom pappers- och 
massaindustrin, men vi kommer även vidga våra vyer för att på allvar komma in på 
kringliggande marknader och områden vilket kommer påverka Acosense kommande 
intjäning och tillväxttakt. 

Internationell tillväxt
Satsningen på vår internationella försäljning fortsätter och jag ser framför mig att 
de internationella affärerna kommer bli en alltmer betydande del av Acosense 
omsättning. Allteftersom fler kunder har öppnat upp under året så har även antal 
förfrågningar ökat och jag ser mycket framemot att utveckla detta vidare. Extra 
intressant är det pågående arbetet mot våra befintliga chilenska kunder samt vårt 
inträde på den amerikanska marknaden. 

Kundfokuserad teknikutveckling
På tekniksidan har bolaget det senaste året infört ett nytt arbetssätt för ett mer visualiserat och Agilt 
utvecklings- och projektarbete där kundnyttan ställs i större fokus. Denna omställning kommer leda 
till tydligare ansvarsfördelningar och bättre prioriteringar mellan långsiktig utveckling, installationer 
och förbättringar av redan lanserade lösningar.

Samma bolag – Nytt fokus
Allt detta sammantaget ser jag framåt på bolagets framtid med stor tilltro! Vi har en unik 
lösning att erbjuda marknaden och vi har i dagsläget ett stort antal installationer, och dessa 
ska naturligtvis bli många fler. 
Det finns egentligen inga begränsningar kring vad Acosense rent teoretiskt kan detektera 
och identifiera, däremot så finns det rent praktiska och tekniska begränsningar som av olika 
anledningar försvårar informationsinhämtningen. Om vi har tidigare varit öppna för 
att i stor utsträckning titta på nya potentiella miljöer så är vårt fokus framöver 
att rikta oss till de kunder som har behov av de lösningar vi har färdiga, 
och som vi kan leverera med både kort varsel och där vi har funktion och 
driftsäkerhet.
Höstens aktiviteter mot marknaden kommer vara intensiva med fokus på 
affärer samtidigt som ett strategiskt arbete pågår där vår målsättning kommer 
vara att påvisa fler affärer och en ökad omsättning. 

Mycket och hårt arbete kvarstår men jag är övertygad om att fler affärer 
kommer komma när vi nu fokuserar på att göra rätt sak, i rätt tid och på rätt 
plats!

- Anders Toftmark, VD



Väsentliga händelser under andra kvartalet 
2022

Acosense genomförde ett VD-skifte
Bolaget har under flera år haft stort fokus på teknikutveckling 
och har gradvis övergått i en mer säljinriktad fas. I och 
med detta kom parterna gemensamt fram till att en ny VD 
bör tillträda. Karl efterträddes av Anders Toftmark som 
tillträdde tjänsten 1 juli. Karl arbetar kvar i bolaget under en 
överlämningsfas.

Acosense erhöll finansiering om 5 MSEK i form av ett Grönt 
lån från Almi.
Lånet har en löptid på 72 månader där de 12 första månaderna 
är amorteringsfria. Räntan uppgår per maj 2022 till 5,63% på 
årsbasis.

Acosense erhöll order från kund i mellansverige för 
framtagandet av en ny applikation. 
Målet med installationen är att ta fram en applikation för 
detektering av luftinblandning i massan. Bolaget bedömer 
att ett lyckat utfall kommer innebära en stor uppsida för 
Acosense givet den efterfrågan som finns på marknaden för 
applikationen. 

Acosense erhöll order om ytterligare service- och licensavtal 
från bruk i Chile 
Avtalet avser fortsatt uppkoppling samt visst åtgärdande av 
fel som uppstår under löptiden. Denna intäktsström kommer 
bli allt mer betydande i bolagets verksamhet alltefter som fler 
instrument installeras och blir operationella. 

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter kvartalet

Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalet
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Ekonomisk översikt
Bolagets utveckling - Andra kvartalet

Nettoomsättningen uppgick för det andra kvartalet till 269 kSEK 
(89 kSEK). Ökningen förklaras av de nu pågående hyrorna, att 
antalet service- och licensavtal fortsätter öka samt av konsulttid 
för tjänster som ligger utanför de åtagande som ryms inom 
service- och licensavtalen. 

Under perioden uppgick upparbetade bidrag till 0 kSEK (2 555 
kSEK)

Framtidsutsikter

För Acosense kommer fokus under närliggande framtid ligga 
på att konvertera pågående utvärderingar till köp/fortsatta hyror 
samt att nyttja redan etablerade kontakter för att installera fler 
instrument hos befintliga kunder. Utöver detta kommer nya 
VDn Anders Toftmarks kompetens nyttjas i syfte att accelerera 
arbetet kring nykundsförsäljningen samt för att söka nya vägar i 
syfte att uppnå en högre omsättning. 

Med en accelererad försäljning kommer även en stabil 
referenskundsbas samt ett större förtroendekapital. Något som 
är av största vikt för Acosense framtid.  

Resultat och ställning - Första halvåret

Nettoomsättning för perioden uppgick till 624 kSEK (109 kSEK) 
och består i huvudsak av försäljning och hyresintäkter för sålda 
instrument. 
Under perioden har man aktiverat arbete för egen räkning med 
1 289 kSEK (1 889). 

Rörelseresultatet uppgick till -6 996 kSEK (-1 725 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.
Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,08 SEK) och 
medelantalet anställda till 9 (11) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning - Första halvåret

Periodens kassaflöde uppgick till -2 809 kSEK (-8 195 kSEK). 
Under perioden har ett lån från Almi á 5 MSEK tagits samtidigt 
som 250 kSEK har amorterats på tidigare tagna lån från samma 
part. Inga utbetalningar från bidragssystem skett. Som led i 
hanteringen av kassaflödet kommer bolagets CFO börja arbeta 
på konsultbasis där insatsen kommer motsvara behovet för 
perioden.
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 752 kSEK (7 
144 kSEK) och långfristiga räntebärande skulder till 6 990 kSEK 
(2 367 kSEK). Soliditeten var 23% (50%). Inga transaktioner med 
närstående har skett.

Ledning och styrelse följer den finansiella utvecklingen i bolaget 
noggrant och utvärderar löpande alternativ för att finansiera 
verksamheten. Givet klimatet på kapitalmarknaderna finns en 
risk i att enbart förlita sig på finansiering genom ägarkapital 
varpå olika finansieringsalternativ utvärderas. Under perioden 
säkrade Acosense ytterligare 5 MSEK i form av ett lån från Almi 
och Bolaget arbetar intensivt med olika alternativ för framtida 
finansiering.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 4 399 kSEK 
(11 484 kSEK). Under kvartalet har enbart periodens resultat 
påverkat det egna kapitalet om -7 085 kSEK (- 1 829 kSEK). 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

Apr-Jun 
2022

Apr-Jun 
2021

Jan-Jun 
2022

Jan-Jun
2021

Helår 
2021

Nettoomsättning 269 89 624 109 699

Aktiverat arbete för egen räkning 268 1 045 1 289 1 889 3 110

Övriga rörelseintäkter 0 2 565 154 4 727 6 066

Rörelsens kostnader -4 522 -4 548 -9 063 -8 450 -15 300

Rörelseresultat -3 984 -849 -6 996 -1 725 -5 425

Resultat från finansiella poster -47 -49 -89 -104 -193

Periodens resultat -4 031 -899 -7 085 -1 829 -5 618

Resultat per aktie (sek) -0,13 -0,04 -0,23 -0,08 -0,18

Resultat per aktie (sek) efter utspädning - -0,03 - -0,06 -



Finansiella rapporter
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Bolagets balansräkning

Belopp i kSEK
2022-06-30 2021-06-30 2021-12-3

Immateriella anläggningstillgångar 7 280 5 368 6 521

Materiella anläggningstillgångar 430 376 462

Varulager 1 041 849 881

Kortfristiga fordringar 3 459 1 488 2 503

Kassa och bank 6 752 7 144 9 561

Summa tillgångar 18 963 15 225 19 929

Eget kapital 4 400 7 585 11 485

Långfristiga skulder 6 990 2 367 2 115

Kortfristiga skulder 7 573 5 273 6 329

Summa eget kapital och skulder 18 963 15 225 19 929



Finansiella rapporter
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Bolagets kassaflöde

Belopp i kSEK

Jan-Jun 
2022

Jan-Jun
2021

Helår 
2021

Kassaflöde från löpande verksamhet 

Rörelseresultat -6 996 -1 725 -5 425

Avskrivningar 664 158 338

Resultat från finansiella poster -89 -104 -193

-6 421 -1 671 -5 280

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av varulager -161 195 163

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -830 664 995

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 1 243 -5 099 - 5 389

252 -4 240 -4 231

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 301 -1 973 -3 212

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -90 -63 -243

-1 391 -2 037 -3 455

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Upptagna lån och amortering 4 750 -248 -500

Nyemission 0 0 7 688

4 750 -248 7 188

Periodens kassaflöde -2 809 -8 195 -5 778

Ingående kassa och bank 9 561 15 339 15 339

Utgående kassa och bank 6 752 7 144 9 561
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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 -7 085 -7 085

Omföring utvecklingsfond 907 -907 0

Utgående balans 2022-06-30 1 248 6 925 -3 772 4 400



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 andra kvartalet 2022 var högsta kurs 0,78 SEK (2 
maj) och lägsta kurs 0,53 SEK (25 maj). 
Per 2021-06-30 uppgick kursen till 0,57 SEK.

Antal aktier uppgick per 2022-06-30 till 31 200 194. 
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Top 10 aktieägare per 2022-06-30

Ägare Antal aktier Andel
Chalmers Ventures AB 2 933 632 9,40% 
SEB Life International Assurance 2 740 812 8,78% 
Avanza Pension 2 135 398 6,84% 

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 483 152 1,55% 

Magnus Nilsson 402 389 1,29% 

Total - Top 10 13 650 818 43,75 %

Övriga 17 549 376 56,25%

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

Anders Toftmark
CEO

0705-599852
Anders.Toftmark@acosense.com

Finansiell kalender

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 29 
Aug 2022.

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.

Lars  Alerval lLars  Alerval l

Styrelseordförande

Peter  ErikssonPeter  Eriksson

Styrelseledamot

Peter  SpriggPeter  Sprigg

Styrelseledamot

Lott ie  LindLott ie  Lind

Styrelseledamot

Avlämnande av delårsrapport/bokslutskommuniké 

Anders  ToftmarkAnders  Toftmark

Verkställande direktör

Marie  LandforsMarie  Landfors

Styrelseledamot


