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Väsentliga händelser perioden jul-sep 2022
•

Acosense erhöll sin hittills största order om 4 st instrument till ett värde
om 710 kSEK

Översikt
Belopp i kSEK

Jul-Sep

Jul-Sep

Jan-Sep

Jan-Sep

Helår

2022

2021

2022

2021

2021

Nettoomsättning

916

175

1 540

284

699

Aktiverat arbete för egen räkning

104

690

1 392

2 579

3 110

Övriga rörelseintäkter

1 368

1 176

1 522

5 902

6 066

Rörelseresultat

-1 324

-720

-8 320

-2 445

-5 425

Resultat per Aktie, SEK

-0,05

-0,03

-0,28

-0,11

0,18

-

-0,02

31 200 194

28 902 991

31 200 194

28 902 991

31 200 194

-

31 200 194

-

31 200 194

-

Resultat per Aktie, SEK (full utspädning)*
Utestående aktier vid periodens slut
Antal aktier ink. full utspädning*

-

* Inkluderar 1 239 254 st teckningsoptioner från serie TO2 som upptogs i aktieboken efter 210930 samt 1 058 040 st
aktier hänförliga till den riktade emission som genomfördes i samband med konverteringen av TO2.

VD-Ord
Omsättningsmässigt var det tredje kvartalet under 2022 Acosense bästa kvartal någonsin. Vi har även under de tre första
kvartalen i år nått en ackumulerad omsättning som överstiger Acosense historiskt bästa årsomsättning.

Flertalet intäktsströmmar
Om vi ser till omsättningen i sin helhet är ökningen såklart glädjande, men än mer

optimeringsrelaterad teknik till sina processer står oförändrat kvar, och vi ser att

intressant blir det om man ser till vad som ligger bakom ökningen - Vi har under

energieffektiviseringar står högt på listan. Detta är ett område där vi med vår

året ökat antalet operationella instrument genom vår hyresmodell, intäktsströmmen

teknik kan vara en komponent i dessa processoptimeringar, men att ledtiderna på

”Service- och licensavtal” har växt samt så har vi även fått in den enskilt största ordern

projekten också är i relation med dess påverkan, dvs längre än normalt.

under Acosense historia. Allt detta sammantaget visar på att Acosense på allvar börjar
ta steget mot ett alltmer etablerat kommersiellt bolag där flertalet olika intäktsströmmar

Detta till trots ser jag utmaningar när det kommer till att finansiera

bidrar till en ökad omsättning.

verksamheten på kort sikt. Hittills har Acosense framför allt finansierats genom
kapitalmarknaderna samt genom olika typer av projektfinansiering. Framöver

Kommersiell slagkraft

behöver vi fylla på vår kassa och den skall då vara kopplad direkt till kund-

En viktig del i att kontinuerligt öka vår kommersiella slagkraft är såklart att aldrig bli

och affärsnytta med intäktsbringande affärer snarare än ren utveckling och

nöjda med den teknik som vi har och vi arbetar därför löpande med att utveckla

utvecklingsprojekt. Acosense ledning samt styrelse arbetar därför intensivt med

tekniken i syfte att skapa än mer kundvärde. Just nu ligger justering av modelleringen,

finansieringsfrågan i syfte att kunna driva verksamheten vidare mot

sättet vi använder inhämtad information på, högst upp på prioriteringslistan då vi hyser

fler ordrar, gärna via nya intäktsströmmar, som vi tillsammans kan

stor tilltro till att detta ytterligare kan förbättra teknikens robusthet, samt ge möjlighet

glädjas åt framöver!

att ge oss in i fler applikationer och därmed hantera fler av våra kunders utmaningar.
Att bredda vår marknad och arbeta mer med lösningar baserade på kundbehov
snarare än ren teknikförsäljning ger oss ökad kontakt med kunderna men också ett

- Anders Toftmark, VD

bredare erbjudande
Framtid och finansiering
Trots allt som händer i omvärlden ser vi inom Acosense förhållandevis ljust på
framtiden när det kommer till de kommersiella möjligheterna. Vi är absolut inte
nöjda med utfallet, och även om vi ”sätter rekord” så vill vi såklart mer. Vi ser att
vår offertstock påverkas av oron i världen kopplat till både krig och ekonomiska
åtstramningar, dock fortsätter vi få nya förfrågningar på lösningar vilket tyder på att
vår teknik har ett berättigande på marknaden. Våra kunders behov av att addera
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Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
2022

Väsentliga händelser efter kvartalet

Acosense erhöll order till ett värde om 710 000 sek från
befintlig kund i Chile
Under kvartalet erhölls Acosense hittills största order.
Ordern stärker Acosense närvaro på den chilenska marknaden
ytterligare och visar på att kunden ser ett stort värde i tekniken
och den information som levereras.
Slutkunden har sedan tidigare tre operationella instrument med
tillhörande service- och licensavtal (SLA).

Acosense meddelade att man ska utvärdera ett
partnerskap tillsammans med CleanFlow på Aspa
bruk
Tillsammans med CleanFlow kommer Acosense
utvärdera huruvida Acosense teknik kan agera som en
add-on till CleanFlows membranfilterteknik.
Arbetet kommer att ske på Aspa bruk där syftet är
att undersöka om Acosense utrustning kan minska
intrimningstiden vid nyinstallation och genom detta ge
värdefull information till operatörerna kring när systemet
behöver rengöras.
Ann-Sofie Taube tillträder som ny CFO
Då nuvarande CFO, Johannes Landén, ska lämna för ny
tjänst kommer Ann-Sofie Taube att ta över ansvaret för
ekonomifunktionen. Ann-Sofie kommer att agera i form
av interimskonsult fram tills att en permanent ersättare
tillsätts.
Ann-Sofie har arbetat som interimskonsult de senaste 8
åren och har dessförinnan innehaft ledande roller inom
bolag som Academedia, Pluskompetens AB, Hansen &
Partners m.fl.
Nuvarande CFO kommer under sista delen av november
succesivt att föra över arbetsuppgifter till Ann-Sofie.
Johannes kommer sedan vara tillgänglig för att vid
behov stötta upp i diverse frågeställningar.
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Ekonomisk översikt
Förändringar i eget kapital

Bolagets utveckling
Nettoomsättningen för perioden jan-sep uppgick till 1 540
kSEK (284 kSEK), vilket innebär att Acosense, redan per tredje
kvartalet, uppnått en omsättningsökning motsvarande ca
23% jämfört med Acosense högsta historiska årsomsättning.
Ökningen förklaras av den senaste försäljningen till Chile, av att
man under året levererat flertalet hyreslösningar samt av det
ökade antalet pågående service- och licensavtal. Konsulttid för
tjänster som ligger utanför de åtagande som ryms inom serviceoch licensavtalen är även en intäktsström som stärkts jämfört
med tidigare år.
Framtidsutsikter
När det kommer till den kommersiella effekten från rådande
omvärldshändelser har Acosense klarat sig förhållandevis väl
och kundsamtalen pågår i nästintill oförändrad takt. Något som
dock fortsätter påverka försäljningen är pandemins uppbyggda
CAPEX-behov där kunderna i vissa fall indikerat att man önskar
addera Acosense instrument först efter man genomfört de
större investeringarna.
Acosense kan även ställa sig till den skara som blivit påverkade
av långa ledtider rörande komponentbeställningar men god
planering och en lösningsorienterad CTO har gjort att Bolaget
lyckats säkras upp flertalet nyckelkomponenter till kommande
instrumentinstallationer.
Väver man samman ovan tillsammans med Acosense årliga
utveckling - med ett ökat antal operationella instrument, större
ordervolymer samt ett ökat antal aktiva intäktsströmmar - finns
flertalet indikationer som visar på en potentiellt god utveckling
för Acosense som bolag.
Att ta med sig i detta är dock att det på kort sikt finns ett
finansieringsbehov som behöver hanteras innan det går att
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Väsentliga händelser

exekvera fullt ut på den långsiktiga plan som lagts under hösten.
Denna finansieringsfråga är något som ledning och styrelse
arbetar intensivt med att hantera.
Resultat och ställning - Tredje kvartalet
Nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 916 kSEK
(175 kSEK) och består i huvudsak av försäljning och hyresintäkter
för sålda instrument.
Under perioden har man aktiverat arbete för egen räkning med
104 kSEK (690 kSEK) och upparbetade bidrag uppgick till 1 317
kSEK (1 181 kSEK).
Rörelseresultatet uppgick till -1 324 kSEK (-720 kSEK). Det
försämrade resultatet är till stor del hänförligt till att tidigare
aktiverade projekt börjats skrivas av samt att man enbart har
mindre projekt igång där kostnaderna aktiveras. Givet att
världen nu öppnat har även b.la ökade resekostnader belastat
resultatet i större omfattning än under jämförelseperioden.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 2 853 kSEK
(14 854 kSEK). Under perioden jan-sep har enbart periodens
resultat påverkat det egna kapitalet om -8 632 kSEK (- 2
593 kSEK). Per balansdagen finns 31 200 194 (23 400 146)
registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Medelantalet anställda för perioden jan-sep uppgick till 9 (9)
personer.

Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,05 SEK (-0,03 SEK).
Kassaflöde och finansiell ställning - tredje kvartalet
Periodens kassaflöde uppgick till -998 kSEK (-3 443 kSEK).
Under perioden har ett lån från Almi amorterats á ca 125 kSEK.
Utöver detta har slutlig utbetalning skett från H2020 projektet till
ett belopp á ca 2 140 kSEK
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 764 kSEK (3
701 kSEK) och långfristiga räntebärande skulder till 6 990 kSEK
(2 367 kSEK). Soliditeten var 18% (71%). Inga transaktioner med
närstående har skett.
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Finansiella rapporter
Bolagets resultaträkning
Jul-Sep
2022

Jul-Sep
2021

Jan-Sep
2022

Jan-Sep
2021

Helår
2021

Nettoomsättning

916

175

1 540

284

699

Aktiverat arbete för egen räkning

104

690

1 392

2 579

3 110

Övriga rörelseintäkter

1 368

1 176

1 522

5 902

6 066

Rörelsens kostnader

-3 711

-2 760

-12 774

-11 210

-15 300

Rörelseresultat

-1 324

-720

-8 320

-2 445

-5 425

-224

-45

-313

-149

-193

-1 548

-764

-8 632

-2 593

-5 618

-0,05

-0,03

-0,28

-0,11

-0,18

-

-0,02

-0,08

-

Belopp i kSEK

Resultat från finansiella poster
Periodens resultat
Resultat per aktie (sek)
Resultat per aktie (sek) efter utspädning
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Finansiella rapporter
Bolagets balansräkning
2022-09-30

Belopp i kSEK
Tecknat ej inbetalt kapital

2021-09-30

2021-12-30

8 034*

Immateriella anläggningstillgångar

7 010

6 033

6 521

Materiella anläggningstillgångar

369

467

462

Varulager

980

1 052

881

Kortfristiga fordringar

2 015

1 684

2 503

Kassa och bank

5 764

3 701

9 561

16 138

20 970

19 929

Eget kapital

2 853

14 854

11 485

Långfristiga skulder

6 990

2 240

2 115

Kortfristiga skulder

6 296

3 876

6 329

16 138

20 970

19 929

Summa tillgångar

Summa eget kapital och skulder

VD-Ord

Väsentliga händelser

Ekonomisk översikt

Finansiella rapporter

Om bolaget / Om aktien

* Avser likviden från inlösen av TO2. Per 30:e september
2021 var likviden inte än erhållen varpå beloppet ligger som
en fordran.
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Finansiella rapporter
Bolagets kassaflöde
Jul-Sep
2022

Jul-Sep
2021

Jan-Sep
2022

Jan-Sep
2021

Helår
2021

-1 324

-720

-8 320

- 2 445

-5 425

Avskrivningar

446

87

1 110

245

338

Resultat från finansiella poster

-224

-45

-313

-148

-193

-1 102

-677

-7 523

-2 348

-5 280

61

-204

-99

-9

163

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar

1 445

-198

615

468

995

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

-1 152

-1 397

-91

-6496

- 5 389

354

-1 799

606

-6 037

-4 231

-115

-707

-1 416

-2 681

-3 212

0

-135

-90

-198

-243

-115

-842

-1 506

-2 879

-3 455

-125

-125

4 625

-375

-500

0

0

0

-

7 688

-125

-125

4 625

-375

7 188

Periodens kassaflöde

-988

-3 443

-3 797

-11 639

-5 778

Ingående kassa och bank

6 752

7 144

9 561

15 339

15 339

Utgående kassa och bank

5 764

3 701

5 764

3 701

9 561

Belopp i kSEK
Kassaflöde från löpande verksamhet
Rörelseresultat

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av varulager

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Upptagna lån och amortering
Nyemission
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Förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Bundet
eget kapital

Fritt
eget kapital

Summa
eget kaptal

4 680

2 917

1 816

9 413

-5 618

-5 618

-3 100

0

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

-8 632

-8 632

596

-596

0

6 614

-5 009

2 853

Belopp i kSEK
Ingående balans 2021-01-01
Periodens resultat
Omföring utvecklingsfond
Nyemission

3 100

Periodens resultat
Omföring utvecklingsfond
Utgående balans 2022-09-30
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Om bolaget / aktien
Om bolaget

Om Aktien

Top 10 aktieägare per 2022-09-30

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 aktie är noterad på Spotlight Stock Market
(tidigare aktietorget) och handlas under tickern ACOS.
Under tredje kvartalet 2022 var högsta kurs 0,60 SEK (7
jul) och lägsta kurs 0,24 SEK (21 sep).
Per 2022-09-30 uppgick kursen till 0,26 SEK.

Ägare

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.

Antal aktier uppgick per 2022-09-30 till 31 200 194.

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.
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Antal aktier Andel

Chalmers Ventures AB

2 933 632

9,40%

SEB Life International Assurance

2 740 812

8,78%

Avanza Pension

2 130 861

6,83%

Regere AB

1 516 288

4,86%

Jörgen Sköld

960 000

3,08%

Lars-Olof Gustafsson

813 981

2,61%

Nordnet Pensionsförsäkring

568 384

1,82%

Jonas Andersson

513 063

1,64%

Magnus Nilsson

402 389

1,29%

Ålandsbanken

380 133

1,22%

Total - Top 10

12 959 543

41,54 %

Övriga

18 240 651

58,46%

Total

31 200 194

100 %

Redovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar

Kontakt

Redovisningsprinciper/osäkerhetsfaktorer
Redovisningsprinciper

Risker och osäkerhetsfaktorer

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.

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, inställda
evenemang samt komponentbrist. Givet långa ledtider i
försäljningsarbetet finns det en risk för att verksamheten
under en tid kan fortsätta påverkas negativt från
kvarvarande försäljnings- och komponentrelaterade
effekter från 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
Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 24 Feb 2023

Läs mer på Acosense.com.
Prenumerera även gärna vårt
nyhetsbrev.
Klicka här för prenumeration

Anders Toftmark
CEO
Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 24
Aug 2022.

0705-599852

Anders.Toftmark@acosense.com
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Avlämnande av delårsrapport/bokslutskommuniké
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 Alervall

Marie Landfors

Pe t e r S p r i g g

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Lottie Lind

A n d e r s To f t m a r k

Styrelseledamot

Verkställande direktör

