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• Kartongbruk i Storbritannien väljer Acosense instrument 
för analys av bestrykningssmet

• Acosense erhåller anslag från Vinnova á 2,1 MSEK för att 
undersöka svartlutens egenskaper i syfte att optimera 
sodapannan

• Utökat service- och licensavtal vid vattenrening med 
kund i mellansverige

• Acosense och Arauco i samarbete kring kontinuerliga 
kokare

• Acosense och CMPC inleder samarbete för bättre 
kontroll vid bestrykning av kartong

• Tredje försäljningen av instrument till ett massabruk i 
Chile för analys av svartlut

• Massabruk i södra Sverige startade tillsammans med 
Acosense analys av massakvalitet 

• Beställning av instrument för analys av tunnlut från 
integrerat bruk i Norrbotten

• Försäljning av system för processanalys av 
massakvalitet till Stora Enso Skoghall

• Acosense påbörjar analys av dissolvingmassa i Finland
• Acosense tillförs 1,7 MSEK genom inlösen av 

teckningsoptioner TO1

• Acosenses instrument installeras för processanalys på 
integrerat bruk

• Acosense tillförs 5,6 MSEK från H2020
• Acosense genomför en riktad nyemission om 8,0 MSEK 

och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Väsentliga händelser 2020



När vi nu tagit oss igenom 2020 kan jag konstatera att vi ändå lyckats relativt bra 
med denna omställning som främst påverkat oss genom att vi inte fysiskt kunnat 
besöka bruk och produktionsanläggningar för säljmöten och installationer. Genom 
flera positiva händelser under det fjärde kvartalet ser utgångsläget för 2021 ljust ut 
under förutsättning att effekterna från Covid-19 avtar. 

Året som gått

Under det fjärde kvartalet såg vi resultat av vår digitala kundbearbetning genom att 
ett avtal med ett svenskt integrerat pappers- och massabruk om hyra av instrument 
för processanalys ingicks. Vidare beslutade Acosense och Borealis om ett gemensamt 
projekt kring effektivisering av gastvätt vid krackeranläggningar; Acosense första 
installation inom petrokemisk industri. Under slutet av det tredje kvartalet bestämde 
sig även ett stort amerikanskt massabruk för att utvärdera Acosense lösningar för 
analys av svartlut. 

Inbrytningen på den nordamerikanska marknaden och vår första kund inom den 
petrokemiska industrin är två målsättningar vi arbetat mot och som vi är väldigt 
glada att uppnå.  Förhoppningen är att fortsätta växa på dessa marknader under 
2021. 

Då en del av vår produktutveckling finansieras genom H2020 har vi kunnat hålla god 
fart i utvecklingsarbetet och ta flera viktiga steg trots effekterna av Covid-19. Genom 
de framsteg som tagits kunde vi också rekvirera 5,6 mkr från projektet under hösten. 
Inom ramen för H2020 har vi lyckats skapa viktiga referenskunder och samtidigt 
fått instrument installerade på många bruk- och produktionsanläggningar. Detta är 
mycket viktigt när vi sakta närmar oss en position då vi vill skala upp verksamheten 
och växa genom licensförsäljning kombinerat med hyra och försäljning av instrument. 

Tekniska framsteg, nyemission och rekrytering

Genom de tekniska och kommersiella framsteg som tagits under sista delen av 
2020 ser utgångspunkten för 2021 bra ut. Efter den riktade nyemissionen som 
genomfördes under december 2020 där ett antal nya och befintliga större 
ägare tillförde 8 mkr har vi en stabil finansiell situation som tillåter oss 
att öka farten i verksamheten. 
Sist men inte minst gläder det mig att vi lyckas attrahera 
kompetent personal, nu senast Sushil Selvaraj som ansvarig för 
mjukvaruutvecklingen.

Med en stärkt organisation, en stabil finansiell position och ett stort 
kundintresse för Acosense lösningar har jag stark tilltro till att vi ska 
nå goda resultat under 2021. 
Jag hoppas att du som aktieägare har samma känsla och vill vara 
med på den fortsatta resan!

- Karl Nilsson, Verkställande direktör

Stärkt kassa och 
positiva framtidsutsikter!

                         - Karl Nilsson, VD

När vi lägger det fjärde kvartalet bakom oss kan vi summera ett år som inte blev som 
någon tänkt sig. Påverkan från den globala pandemin har tvingat oss att snabbt ställa 
om och göra saker annorlunda. 



Om Acosense



Acosense övergripande vision är att 
genom att tillhandahålla marknaden 

morgondagens mätteknik skapa 
långsiktigt god avkastning för våra 

ägare.

Vision

Genom att kombinera en unik metod att extrahera information från vätska och process kan Acosense hjälpa processindustrins aktörer att optimera sina 
processer. I sin enklaste form kan Acosense instrument analysera egenskaper så som densitet, viskositet och torrhalt medan de största värdena för kunden 

oftast uppnås då trender, avvikelser och processlägen kartläggs och analyseras. På så sätt kan till exempel oönskade processlägen undvikas

Precisa vätskeanalyser
på ett säkrare och

smartare sätt.

Grunden till dagens Acosense lades 2001 på ett av ABBs labb för akustik och 
vibrationer. Då teknologin bedömdes ligga utanför ABBs kärnverksamhet lämnades 
idén över till Chalmers där forskningen kring den nya analysmetoden fortsatte. 
2009 bedömdes forskning ha nått så pass långt att arbetet kunde föras över i ett 
eget bolag, varpå bolaget Acosense bildades.

2017 noterades Acosense på Spotlight stock market och teknologin återfinns nu 
hos kunder över stora delar av världen.   

Acosense översikt

Acosense historia

Affärsidé
Att på ett innovativt och enkelt 
sätt kunna erbjuda kunderna 

morgondagens processövervakning. 



Komponenterna  
installeras utanpå  

röret, helt ingreppsfritt 
och under full drift.

Hårdvaran lyssnar på 
processen och vätskan 

i röret.
Eller rättare sagt, skickar 
ut och tar emot akustiska 
signaler som analyseras.

Acosense erbjuder lösningar för intelligent process- och 
vätskeanalys som installeras helt ingreppsfritt och under 

full drift.

Acosense instrument kan användas för analys av olika processer och 
vätskeegenskaper. Varje instrument kan analysera upp till tre egenskaper samtidigt 
t ex torrhalt, viskositet och massakoncentration. Hela processavsnitt kan analyseras 

avseende körsätt, processlägen och larm. Genom att installationen är icke invasiv och 
enkelt kan flyttas ges kunden flexibilitet och behöver inte avbryta produktionen.

Hög precision

Kontinuerliga  
mätvärden i realtid

Underhållsfritt

Ingreppsfri installation
utan driftstopp

Funktionsövervakning  
lokalt och online

Kostnadseffektivt

FÖRDELAR JÄMFÖRT MED KONVENTIONEL MÄTTEKNIK

Acosense teknologi

Processavsnittet eller vätskan analyseras i realtid 
med hjälp av ljud och utan att komponenterna är 

i kontakt med vätskan.

1.

2.

3.

Informationen skickas till 
befintligt kontrollsystem, 

där operatören kontinuerligt 
får precis information om 

processen.



Affärsområden

Papper & Massa
För den kapital- och energiintensiva processindustrin står lösningar som minimerar kostnader och bidrar till högre effektivitet högt upp på företagens 
agenda. I processer som pågår dygnet runt med endast ett fåtal stopp per år efterfrågar företag hållbara och effektiva lösningar i allt större utsträckning. 
Papper- och massaindustrin består i huvudsak av fyra delprocesser; massaproduktion, papperstillverkning, kemikalieåtervinning och vattenrening där 
Acosense har validerade applikationer inom samtliga delprocesser. 

Papper- och massatillverkningen i Sverige och globalt har legat relativt konstant under de senaste 30 åren. På den här marknaden är kunder som 
BillerudKorsnäs, SCA och Stora Enso, med vilka Acosense har relationer, dominerande. Sverige är en av världens största producenter av papper och 
massa med 49 produktionsanläggningar. Varje pappersbruk har ett stort antal positioner där mätbehov finns för att producera massa och papper så 
effektivt som möjligt, med så låga kostnader och liten miljöbelastning som möjligt. Vid återvinningsprocessen utnyttjas energi från restprodukten svartlut 
från kokprocessen som omvandlas till högvärdig energi och kemikalierna regenereras. Den senare delen har blivit mer och mer intressant att optimera 
sedan konkurrensen ökat inom branschen men också i takt med att miljökraven höjts och medvetenheten ökat. Även små effektiviseringar kan ge stora 
årliga besparingar i mångmiljonklassen och ha stora effekter på brukens energibalans. 

Affärsområdets utveckling 2020
Acosense skapar tydliga kundvärden inom papper- och massaindustrin genom att bidra med analys och insikter som leder till en bättre övervakad 
och optimerad process vilket i sin tur leder till lägre kostnader. På grund av Covid-19 bromsades försäljningsarbetet genom att de flesta papper- och 
massabruk förbjöd besökare. Genom omställning mot digital försäljning kunde, främst under andra halvan av 2020, flera affärer avslutas och summerat 
genomfördes installationer på bruk i Sverige, Finland, Nordamerika och Chile under året. Vidare avslutades året med en stark orderbok. Genom 
utvecklingsprojektet H2020 kunde även stora tekniska framsteg göras genom installationer på partnerbruk. Utöver den tekniska utvecklingen tillkom 
också flertalet viktiga referenskunder till kundportföljen. 

Petrokemi
En stor marknad inom processindustrin är petrokemi där Acosense 
främst fokuserar på segmentet krackeranläggningar. Detta då denna del 
av industrin har tydliga processlikheter med papper- och massaindustrin. 
Acosense lösningar passar väl inom petrokemiindustrin på grund av att 
användaren inte behöver komma i kontakt med frätande och dyrbara 
vätskor. 

Affärsområdets utveckling 2020
Under 2020 erhöll Acosense EX-klassificering som uppfyller ATEX 
direktivet vilket skapar möjlighet att installera Acosense lösningar i 
explosiva miljöer. Genom detta öppnade sig en ny marknad upp och 
under året skedde första installationen hos en kund inom området. 

Livsmedel
Livsmedel och produktion av olika livsmedel utgör en mycket 
stor global marknad som liksom papper- och massaindustrin 
strävar efter ökad effektivitet för att nå bättre lönsamhet. 

Affärsområdets utveckling 2020
Acosense ser en stor framtida potential inom denna marknad 
och tekniska verifikationer av olika applikationer pågår. 
Målsättningen är att installera ett första instrument hos kund 
på denna marknad under 2022.



Marknad

Acosense verkar på en global marknad och företagets produkter finns idag inom Europa, 
Nordamerika, Sydamerika samt Asien.

SYD-
AMERIKA

ASIEN
NORD-

AMERIKA

EUROPA

AUSTRALIEN
& AFRIKA

Europa
Den europiska pappers- och massaproduktionen motsvarar ca 25% av den globala 
produktionen och är framförallt koncentrerad till norra europa givet de stora skogar 
som finns i regionen. Tyskland är regionens enskilt största producent av papper 
och kartong, medans Sverige och Finland är störst inom massaproduktion. Inom 
regionen agerar aktörer som SCA, Stora Enso, Metsä och BillerudKorsnäs.  
Acosense uppskattade marknadsvärde för den europeiska pappers- och 
massaindustrin uppgår till ca 82 MUSD och antalet bruk som bedöms kunna bli 
framtida kunder uppgår till ca 160 st. 

Sydamerika 
Regionens största papper- och massaproducerande länder är Brasilien samt 
Chile och Acosense uppskattade marknadsvärde för den sydamerikanska 
papper- och massaindustrin uppgår till ca 39 MUSD. Antalet bruk som bedöms 
kunna bli framtida kunder uppgår till ca 70 st och inom marknaden återfinns 
större aktörer som CMPC, Suzano, Klabin och Fibria . 

Nordamerika
Nordamerika står för ca 20% av den globala papper- och 
massaproduktionen. Volymen är centrerad till färre antal bruk 
än i Europa då bruken tenderar att vara större till både yta och 
kapacitet. Större aktörer inom regionen är kandensiska Domtar 
Inc och amerikanska International Paper.
Acosense uppskattade marknadsvärde för den 
nordamerikanska pappers- och massaindustrin uppgår till ca 97 
MUSD och antalet bruk som bedöms kunna bli framtida kunder 
uppgår till ca 150 st. 



MålsättningarAffärsmodell
Marknad och kunder

Acosense ambition är att genom en stark närvaro på nyckelmarknader vara det 

självklara valet för ingreppsfria vätskeanalyser. Genom ett tydligt kundvärde 

skapas förutsättningar för att bli en långsiktig partner i kundens arbete med att 

driva processoptimering och kostnadsbesparingar. Genom stabila kundrelationer 

skapas försäljningsmöjligheter med långsiktig hållbar tillväxt genom brukens olika 

processcykler.

Organisation och medarbetare
Acosense ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjlighet 
att utveckla både sig själva och bolaget. Att attrahera och behålla kompetent personal 
är av stor vikt. Genom aktiv målstyrning, stort eget ansvar och möjlighet att påverka 
sin egen vardag skapas förutsättningar för Acosense personal att trivas på jobbet och 
samtidigt prestera.

Teknologi
Acosense mjukvara och patenterade teknologi är kärnan i hela verksamheten. Fortsatt 
utveckling för ännu bättre vätskeanalys i kombination med lyhördhet av marknadens 
framtida behov är vitalt för bolagets utveckling. För att ligga i framkant av utvecklingen 
inom akustisk spektroskopi satsas resurser för att uppnå förbättringar, högre effektivitet 
samt för att kunna hantera fler vätskor och processer.

Ägare 

Acosense långsiktiga mål är att skapa god avkastning för sina ägare och att aktien ska 

vara en attraktiv investeringsmöjlighet.

Acosense erbjuder kunder inom processindustrin smarta analyslösningar som 
möjliggör optimering av processer, ökad kvalitet och liten påverkan på verksamheten. 
Acosense erbjudande består av ett instrument för analys av vätskor som säljs 
tillsammans med en egenutvecklad mjukvara för analys av vätskans egenskaper. 
Kundbasen är främst större processindustrier inom områdena papper- och massa, 
petrokemi och livsmedel.

Acosense affärsmodell är tvådelad och ger kunden möjlighet att hyra instrument eller 
köpa instrument. För analys av vätskans egenskaper har Acosense utvecklat en egen 
mjukvara som anpassas efter de vätskor som analyseras. Mjukvaran säljs som en del 
av instrumentet alternativt licensieras ut till kunden.

Acosense teknologi är fortsatt relativt ny och i konservativa branscher som 
papper- och massaindustrin skapar en flexibel affärsmodell med hyresmöjligheter 
förutsättningar för kunden att utvärdera produkten och därefter ingå ett längre avtal 
alternativt köpa instrumentet och licensiera mjukvara.

Affärsmodell & Målsättningar



Aktien

Om Aktien

Acosense aktie är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) och handlas under tickern ACOS.
Under 2020 var högsta kurs 2,18 SEK (14 Jan) och lägsta kurs 1,03 SEK (23 Mar). 
Per 2021-12-30 uppgick kursen till 1,42 SEK.

Under året ökade antalet aktier med 954 932 efter att teckningsoption TO1 som gavs ut i samband med 
företrädesemissionen 2019 konverterades. Antalet aktier efter konverteringen uppgick till 16 733 480 vilket 
innebar en utspädning om 6,1%. De aktier som emitterades i samband med den riktade nyemissionen 2020 
registrerades 2021-01-07. Efter registrering uppgick antal utestående aktier till 23 400 146.

Top 10 aktieägare per 2021-01-29

Ägare Antal aktier Andel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 2 627 862 11,23 %
Divergensia Förvaltnings AB 1 793 109 7,66 %
Avanza Pension 1 272 147 5,44 %

Regere AB 1 137 216 4,86 %

Erik Skärgård     900 000 3,85 %

Lars-Olof Gustavsson 813 981 3,48 %

Swedbank Försäkring 773 332 3,3 %

Formue Nord 683 334 2,92 %

Thord Rehov 563 845 2,41 %

Jörgen Sköld 543 333 2,32 %

Top 10 aktieägare per 2020-12-30*
*Nyemissionen registrerades 2021-01-07 varpå tabellen nedan inte inkluderar 

nyemitterade aktier. 

Ägare Antal aktier Andel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 2 151 357 12,86 %
Divergensia Förvaltnings AB 959 775 5,74 %
Avanza Pension 896 860 5,36 %

Lars-Olof Gustavsson 813 981 4,86 %

Swedbank Försäkring     565 000 3,38 %

Thord Rehov 563 845 3,37 %

Jörgen Sköld 543 333 3,25 %

Regere AB 470 550 2,81 %

Jonas Andersson 400 000 2,39 %

Magnus Nilsson 301 792 1,80 %

Utdelningspolicy

Givet att bolaget befinner sig i en utvecklingsfas lämnar Bolaget ingen utdelning. 

Teckningsoption (TO2)

I samband med den riktade nyemissionen som genomfördes i december 2020 emitterades även 
teckningsoptioner till samtliga ägare. För 3 aktier erhölls 1 teckningsoption. 

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 16 – 30 september 2021 teckna en 
ny aktie till teckningskurs om 60% av det volymvägda genomsnittspriset på aktien under perioden 10 augusti – 10 
september 2021. Max teckningskurs är 2,00 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolaget tillföras maximalt ca 15,6 MSEK och 
aktiekapitalet kommer att öka med 1 560 009,60 SEK. Utspädningen kommer vid fullt nyttjande att uppgå till 
24,9%.



Organisation



Styrelse

Ingvar Andersson
Styrelseordförande

I styrelsen sedan 2011
Födelseår: 1950
Aktieinnehav: 105 000 st
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Per Zellman
Styrelseledamot

I styrelsen sedan 2018
Födelseår: 1960
Aktieinnehav: 48 276 st 
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Peter Eriksson
Styrelseledamot

I styrelsen sedan 2010
Födelseår: 1953
Aktieinnehav: 258 510 st 
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Peter Sprigg
Styrelseledamot

I styrelsen sedan 2020
Födelseår: 1966 
Aktieinnehav: 0 st 
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja



Ledning

Karl Nilsson

0705-785677
Karl.Nilsson@acosense.com

Johannes Landén

0706-324202
Johannes.Landen@acosense.com

Finansiell kalender

Delårsrapprt jan-mar
18 maj

Delårsrapport apr-jun
26 aug

Planerad dag och ort för årsstämma
18 maj 2021 - Göteborg

Kontakt

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

Klicka här för prenumeration

Johannes Landén
CFO

I Acosense sedan 2020
Födelseår: 1990

Karl Nilsson
CEO

I Acosense sedan 2017
Födelseår: 1977

Ann Winzell
Project lead

I Acosense sedan 2019
Födelseår: 1981

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


Finansiella rapporter



Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som 
analyserar vätskors egenskaper med hjälp av aktivt ljud samt därtill 
hörande tjänster och kunskap. Instrumenten mäter kontinuerligt, i 
realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den unika och innovativa 
tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta 
analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, 
trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör 
för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och 
optimera sina processer vilket kan leda till drastiskt sänkta kostnader 
samt minskad energi- och miljöbelastning.

Framtidsutsikter

Vid utgången av 2020 pågick flera diskussioner med nya och 
befintliga kunder om hyra/köp av instrument och licenser. I början av 
2021 genomfördes också den första installationen vid ett pappersbruk 
i Thailand  där personal från Acosense assisterade på distans. 
Projekten och installationerna som genomförts inom ramen för H2020 
förväntas fortsätta under 2021 och en sista utbetalning om ca 1,5 
MSEK förväntas i september 2021. 
Genom den riktade nyemission som genomfördes i december 2020 
och tillförde bolaget ca 8,0 MSEK har Acosense en relativt stark 
finansiell position som ger möjlighet att öka takten i försäljnings- 
och utvecklingsarbetet. Bolagets målsättning är att bygga vidare 
på de kundrelationer som finns i Norden samt öka sin närvaro och 
bearbetning av resterande fokusmarknader.
Bolaget har påverkats negativt av Covid-19 och osäkerheter kopplade 
till pandemin gör att framtidsutsikterna fortfarande bedöms som 
osäkra.

Ekonomisk utveckling

Nettoomsättningen för året uppgick till 1 063  kSEK (1 247 kSEK). Den 
lägre försäljningen jämfört med föregående år är dels ett resultat av 
effekter av Covid-19 men framförallt beroende på att majoriteten av 
kunder och samarbetspartners under 2020 inkluderats i H2020’s 
projektfinansiering. 
Bidragsdelen från EU innehåller därför en stor del intäkter kopplade 
till installerade instrument och projektintäkter även om de inte 
inkluderas i nettoomsättningen. Under året uppgick upparbetade 
bidrag till 7 305 kSEK (2 649 kSEK).
I det tredje kvartalet uppmärksammades att bolaget inte aktiverat 
utvecklingsutgifter i enlighet med fastställda och antagna 
redovisningsprinciper, vilket föranledde en rättelse, vilken resulterade 
i att 2 118 kSEK aktiverades för utgifter hänförliga till tidigare kvartal

Under året har påverkan från Covid-19 varit stor på Bolaget, främst 
i form av svårigheter att träffa kunder fysiskt samt att genomföra 
installationer. Dock har läget förbättrats och omställningen mot 
digital försäljning har gett resultat genom att ett avtal med ett 
svenskt integrerat pappers- och massabruk om hyra av instrument 
för processanalys ingicks. Vidare beslutades också om ett 
gemensamt projekt med Borealis kring effektivisering av gastvätt vid 
krackeranläggningar under hösten 2020. 

I slutet av kvartalet genomfördes en riktad nyemission om totalt 
8,0 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nyemissionen 
genomfördes med en rabatt om 15%. I samband med emissionen 
gavs även teckningsoptioner ut till samtliga ägare med möjligheten att 
teckna en ny aktie till en teckningskurs om 60% av det volymvägda 
genomsnittspriset under perioden 10 augusti – 10 september 2021. 

Bland investerarna fanns både befintliga och nya större aktieägare.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 15 339 kSEK (12 016 
kSEK) Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett 
med 6 561 kSEK (7 816 kSEK). Utbetalningen från H2020 påverkar 
kortfristiga skulder då bidraget är ett förskott som sedan intäktförs i 
takt med att projektkostnaderna upparbetas. 
 Inga transaktioner med närstående har skett.

Under perioden har teckningsoptioner lösts in vilka har tillfört 
bolaget 1 671 kSEK, varav 191 kSEK avser aktiekapital och resterande 
1 480 kSEK utgör överkursfond. Därtill pågår en nyemission vilken 
registreras efter årsskiftet och kommer att tillföra bolaget 1 333 kSEK i 
aktiekapital samt 6 123 kSEK i överkursfond. 

Antal anställda
Medelantalet anställda uppgick till 9 (7) personer.

Styrelsen för Acosense AB, 556790-4981, med säte i Göteborg, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad  i svenska kronor, 

(SEK). Alla belopp anges i kronor (kr), där inget annat anges



Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året initierades flertalet samarbeten med bruk inom H2020-
projektet. Dessa projekt har möjliggjort att ytterligare utveckla 
Acosense teknologi och få värdefulla referenscase att nyttja i 
försäljningsarbetet.

Bolaget erhöll även en certifiering för installation i explosiv miljö. 
Certifieringen möjliggjorde inträde på den petrokemiska marknaden.

För att stärka bolagets likviditet genomfördes i december en riktad 
nyemission vilken inbringade ca 8 MSEK till Bolaget. Utöver detta 
stärktes kassa upp med ca 5,6 MSEK genom en rekvirering från 
H2020 samt ca 1,7 MSEK genom konvertering av teckningsoptioner 
(TO1).

Väsentliga händelser efter perioden utgång?
Efter perioden genomfördes bolagets första installation på distans 
vid ett pappersbruk i Thailand. Acosense meddelande även att ny 
ansvarig för mjukvaruutvecklingen rekryterats

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 
applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på framtiden.

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.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgick arvoden
enligt beslut på årsstämman 2020.
Ersättning till anställda består av fast lön, pension och andra förmåner 
till en summa som motsvarar branschstandard.

Möjligheter till fortsatt drift

Styrelsen bedömer att bolaget, med de likvida medel som
finns tillgängliga, har finansiering att bedriva planerad
verksamhet under 2021.

Flerårsöversikt

kSEK 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 1 063 1 247 1 041 3 330 1 657

Årets resultat -4 216 -9 261 -10 005 -7 867 -6 161

Balansomslutning 22 287 15 856 10 687 11 019 6 353

Soliditet (%) 42,2 % 28,4 % 27,3 % 43,9 % 21,4 %

Medelantalet anställda 9 7 7 7 5

Resultat per aktie -0,25 -0,59 -1,55 -1,83 -1,43

Styrelsen föreslår att förfogande vinstmedel disponeras enligt följande (kronor):

Överkursfond 7 603 070

Balanserat resultat -1 570 801

Årets förlust -4 215 968

Disponeras så att i ny räkning överföres 1 816 301

Förslag till resultatdisposition



Resultaträkning

* Aktivering av utvecklingsutgifter för perioden jan-sep 
2020 gjordes under Q3. Av helårsbeloppet är 555 kSEK 
hänförligt till Kvartal 3, 791 kSEK till kvartal 2 och 772 
kSEK till kvartal 1.

Belopp i kSEK Not

2020.01.01
- 2020.12.31 

2019.01.01 
- 2019.12.31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 1 063 1 247

Aktiverat arbete för egen räkning 2 907* 0

Övriga rörelseintäkter 2 7 371 2 668

Summa rörelseintäkter 11 340 3 915

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -1 559 -1 393

Övriga externa kostnader 3, 4 -5 481 -4 455

Personalkostnader 5 -7 777 -5 606

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -496 -1 304

Övriga rörelsekostnader -6 -145

Summa rörelsekostnader -15 320 -12 904

Rörelseresultat -3 979 -8 988

Finansiella poster

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -243 -272

Summa finansiella poster -236 -273

Resultat efter finansiella poster -4 216 -9 261

Skatt 6 0 0

Årets resultat -4 216 -9 261



Tillgångar

* Aktivering av utvecklingsutgifter påbörjades 
under Q3 2020. Av beloppet avser 2 907 kSEK 
aktiverade utvecklingsutgifter. Resterande 
belopp avser patent.

Belopp i kSEK Not
2020.12.31 2019.12.31

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsarbeten 7 2 907 77

Patent och varumärken 8 566 465

Summa Immateriella anläggningstillgångar 3 473* 542

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 393 418

Summa materiella anläggningstillgångar 393 418

Summa anläggningstillgångar 3 866 960

Omsättningstillgångar

Varulager m.m 1 044 729

Summa varulager 1 044 729

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 228 429

Aktuell skattefordran 12 0

Övriga fordringar 1 495 311

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 304 1 409

Summa kortfristiga fordringar 2 038 2 149

Kassa och bank

Kassa och bank 15 339 12 016

Summa kassa och bank 15 339 12 016

Summa omsättningstillgångar 18 421 14 893

Summa tillgångar 22 287 15 853



Eget kapital och skulder

* Aktivering av utvecklingsutgifter påbörjades 
under Q3 2020. Av beloppet avser 2 907 kSEK 
aktiverade utvecklingsutgifter. Resterande 
belopp avser patent.

Belopp i kSEK Not
2020.12.31 2019.12.31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 347 3 155

Nyemission under registrering 1 333 0

Fond för utvecklingsutgifter 2 917 20

Summa bundet eget kapital 7 598 3 176

Fritt eget kapital

Överkursfond 1 480 8 981

Balanserad vinst eller förlust 4 552 1 606

Årets resultat -4 216 -9 261

Summa fritt eget kapital 1 816 1 326

Summa eget kapital 9 414 4 502

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 10 2 615 2 069

Summa långfristiga skulder 2 615 2 069

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 003 1 299

Leverantörsskulder 876 1 079

Skatteskulder 0 74

Övriga skulder 6 655 5 563

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 725 1 268

Summa kortfristiga skulder 10 258 9 282

Summa eget kapital och skulder 22 287 15 854



Förändringar i eget kapital

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

Belopp i kSEK Aktiekapital

Bundet

eget kapital

Fritt 

eget kapital

Summa

 eget kaptal

Ingående balans 2019-01-01 1 289 31 1 596 2 919

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 -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



Kassaflödesanalys

Belopp i kSEK

2020.01.01
- 2020.12.31 

2019.01.01 
- 2019.12.31

Löpande verksamhet 

Rörelseresultat -3 979 -8 988

Avskrivningar 496 1 438

Resultat från finansiella poster -236 -273

Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 718 -7 824

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -265 -334

Förändring av rörelsefordringar 108 -1 338

Förändring av rörelseskulder 979 4 876

Kassaflöde från löpande verksamheten 822 3 204

Investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar* -3 246 -217

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -208 -471

Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 455 -688

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån och amortering 546 -1 296

Optionskonvertering 1 671 0

Nyemission 7 456 10 848

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 9 673 9 552

Periodens kassaflöde 3 323 4 244

Likvida medel vid periodens början 12 016 7 772

Likvida medel vid periodens slut 15 339 12 016



Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till 
anskaffningsvärde om annat ej anges. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella tillgångar 

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt 
upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är 
uppfyllda.

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas i anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

En summa motsvarande under året egenutvecklade immateriella tillgångar har omförts från fritt eget kapital till bundet eget kapital, klassificerat som ”Fond för 
utvecklingsutgifter”, i syfte att jämställa aktiveringsmodellen med kostnadsföringsmodellen ur ett utdelningsperspektiv. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Avskrivning sker från anskaffningsdatum. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utvecklingsutgifter  20%
Patent och varumärken                  20% 
 
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer 20%

Tilläggsupplysningar



Finansiella instrument 

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1 (K3). 

Leasingavtal 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Varulager

Varulagret värderats till anskaffningsvärdet. 

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.   
                                      
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden 
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen 
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.   
                                      
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat, vilken uppgår till 0 kr. 
Värderingen omprövas varje balansdag.

Offentliga bidrag 

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på 
framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Erhållna bidrag hänförliga till utvecklingsverksamheten reducerar anskaffningsvärdet på de balanserade utgifterna.  



Not 2 - Övriga rörelseintäkter
2020 2019

Bidrag 7 305 2 649

Övriga intäkter    66 39

Total 7 371 2 688

Not 3 - Arvode till revisorer
2020 2019

EY

Revisionsuppdrag 60 92

Andra tjänster 45 16

Totalt 105 108

Not 4 - Operationell leasing
2020 2019

Under året kostnadsförda leasingkostnader 395 486

Ska betalas inom 1 år 395 395

Ska betalas inom 1-5 år 725 725

Ska betalas senare än  1-5 år 0 0

Totalt 1 120 1 120



Not 6 - Skatt
2020 2019

Aktuell skatt 0 0

Summa redovisad skatt 0 0

Genomsnittlig effektiv skattesats 0% 0%

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt -4 215 -9 261

Skatt på årets resultat (21,4%) 902 1 982

Skatteeffekt av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader -1 -6

Kostnader för nyemission 116 574

Ej aktiverat underskott 1 017 2 549

Totalt underskottsavdrag, ej aktiverat 58 913 55 247

Not 5 - Anställda personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantal anställda 2020 2019

Män 6 5

Kvinnor 3 2

Totalt 9 7

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 119 1 562

Övriga anställda 4 664 3 041

Totalt 5 783 4 602

Pensionskostnader- och sociala avgifter

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 154 27

Pensionskostnader övriga anställda 315 273

Övriga sociala avgifter 1 404 1 080

Totalt 1 873 1 380

Könsfördelning Andel män Andel kvinnor

Styrelsen 4 0

Ledningen 2 1
 



Not 8 - Patent
2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 1 256 1 039

Inköp 339 217

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 595 1 256

Ingående avskrivningar -791 -605

Årets avskrivningar -238 -186

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 029 -791

Utgående redovisat värde 566 465

Not 7 - Balanserad utvecklingsutgifter
2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 5 845 5 845

Året aktiveringar 2 907

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 753 5 845

Ingående avskrivningar -5 767 -4 845

Årets avskrivningar -77 - 923

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 845 -5 767

Utgående redovisat värde 2 907 77

Not 9 - Inventarier, verktyg och installationer
2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 1 254 1 101

Inköp 208 497

Försäljningar - -

Utrangeringar -91 -344

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 371 1 254

Ingående avskrivningar -835 -825

Årets avskrivningar -182 -194

Utrangeringar 39 184

Utgående ackumulerade avskrivningar -978 -835

Utgående redovisat värde 393 418



Not 11 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2020 2019

Upplupna semesterlöner 827 643

Upplupna löner - 71

Upplupna styrelsearvoden 287 287

Arvode nyemission 435 -

Övrigt 176 267

Totalt 1 725 1 268

Not 10 - Långfristiga skulder
2020 2019

Förfaller inom 1 år 500 -

Förfaller inom 1-5 år 2 115 2 069

Förfaller efter 5 år - -

Totalt 2 615 2 069

Not 12 - Ställda säkerheter 
2020 2019

Företagsinteckningar 3 000 000 3 000 000

Eventualförpliktelser 2 928 576 2 928 576

Bolaget har beviljats bidrag av Energimyndigheten med 3,6 MSEK varav 0,6 MSEK (1 MSEK) har betalats ut under året. Av de totalt beviljade medlen om 3,6 MSEK ska 2,9 MSEK återbetalas (uppgående till maximalt 120% av beloppet) genom en royalty på 3% 

av omsättningen med start år 2021 och fram till 2030, därefter upphör royaltykravet.  

Not 13 - Antal aktier och kvotvärde
2020 2019

A-aktier

Antal aktier 16 733 480 15 778 548

Antal aktier efter registrerad emission (registrering skedde 2021-01-07) 23 400 146

Kvotvärde 0,2 0,2
Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market under benämningen ACOS. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar. Det föreligger heller inga 

begränsningar i aktiens överlåtbarhet.



Not 14 - Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar. 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret 
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Acosense AB
för räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Acosense ABs finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Acosense AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-14. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 

kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Acosense AB, org.nr 556790 - 4981



Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Acosense AB för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till Acosense AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen

är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 15 april 2021
Ernst & Young AB
Thomas Nilsson
Auktoriserad revisor

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.


