
Acosense

Perioden Jan-Mar 2021

• Rekrytering av ny ansvarig för mjukvaruutveckling

• Första remote-installationen genomfördes

• Acosense erhöll en order för analys av masskoncentration

• Acosense fick förlängt förtroende hos en massaproducent

Översikt

Belopp i kSEK
Jan-Mar

2021
Jan-Mar

2020
Helår
2020

Nettoomsättning 20 415 1 063

Aktiverat arbete för egen räkning 844 0 2 907

Övriga rörelseintäkter 2 162 1 581 7 371

Rörelseresultat -875 -2 324 -3 979

Resultat per Aktie, SEK -0,04 -0,15 -0,25

Resultat per Aktie, SEK (full utspädning)* -0,03 -0,10 -0,16

Utestående aktier vid periodens slut 23 400 146 15 778 548 16 733 480

Antal aktier ink. full utspädning* 31 200 194 23 578 596 24 533 528

Delårsrapport
Jan - mars 2021

* Inom full utspädning inkluderas samtliga aktier som kan konverteras genom utgivna teckningsoptioner (TO2)
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Med det första kvartalet bakom oss kan vi summera en period som varit mer hektisk än på länge. Genom den första 
installationen på distans, flera mindre beställningar från de svenska bruken som genomförts digitalt samt en ökad 
internationell aktivitet ser vi med tillförsikt fram emot resten av året.

Kvartalet som gått
Liksom tidigare kvartal har vår verksamhet varit fortsatt påverkad av 
Covid-19. Vår uppfattning är dock att en ljusning börjar skönjas och i takt 
med att papper- och massabruken öppnar upp för besök igen är vi redo 
att intensifiera säljdialoger och påbörja installationer. Glädjande har vi 
under kvartalet sett goda resultat med flera mindre beställningar genom 
digitala säljmöten. Vidare har vi även sett att flera kundkontakter och 
historiska relationer återupptagits vilket förhoppningsvis är ett tecken på att 
marknaden håller på att öppnas upp igen. 

Under Covid-19 pandemin har vi arbetat med att ställa om vårt arbete och 
anpassa oss till nya förutsättningar. Mot slutet av förra året och framförallt 
under det första kvartalet 2021 har vi börjat se framgångar av detta 
arbete. En av kvartalets största bedrifter är installationen av instrument 
på ett integrerat papper- och massabruk i Thailand. Med hjälp av en 
lokal partner och digital kommunikation genomfördes installationen 
av ett instrument för att analysera massakoncentrationen direkt efter 
kokaren. Genom att med rätt kvalitet kunna genomföra installationer 
utan personal på plats skapas både nya försäljningsmöjligheter samt 
förbättrad ekonomi i varje projekt. Just att installationen genomfördes 
i Thailand är också glädjande då det stärker Acosense fotfäste i 
Asien. 

Flertalet pågående diskussioner
Acosense strategi och en av målsättningarna för 2021 är att öka 

försäljningen mot den internationella papper- och massaindustrin. 
Genom de installationer av instrument som genomförts i Norden har 

vi goda referenser, ett stort kunnande och en bevisad teknologi inom 
denna industri. Under det första kvartalet har vi arbetat vidare med de nord- 
och sydamerikanska marknaderna där vi för diskussioner med flera bruk 
som vi hoppas kunna offerera inom kort. 

Vi har tidigare sålt instrument som installerats på papper- och massabruk i 
Chile. Den Sydamerikanska marknaden är stor och inte minst Brasilien är ett 
land med en stor papper- och massaindustri. Under 2021 påbörjar vi även en 
analys tillsammans med en partner om hur vi kan växa på den marknaden. 
På den nordamerikanska marknaden för vi diskussioner med flera av de 
större spelarna. På grund av Covid-19 och efterföljande återhållsamhet av 
investeringar har dessa dragit ut på tiden men förhoppningen är att vi ska 
kunna skriva avtal om installation under året. 

Framtida satsningar
Utöver satsningarna på en stärkt marknadsposition inom papper- och massa 
fortsätter vårt arbete med bl a den petrokemiska industrin där vi gjorde vår 
första installation under förra året. Genom att vi fått vår teknologi godkänd 
inom ramen för Atex-direktivet kan vi erbjuda en lösning med många fördelar 
utöver den unika vätskeanalys utan ingrepp som Acosense står för. Kan vi 
bygga en portfölj med referenskunder och bevisa oss inom denna industri 
har vi mycket goda möjligheter att på allvar expandera på en ny marknad. 

Med en fokuserad strategi, en stark kassa efter den nyemission som 
genomfördes runt årsskiftet och en förhoppning om att Covid-19 snart 
ska kunna skrivas in i historieböckerna ser jag med tillförsikt fram emot 
kommande kvartal. Efter en vinter som känts väldigt lång börjar dagarna 
äntligen bli lite ljusare och värmen komma tillbaka. Förhoppningsvis är detta 
också tecken på att vår tillvaro börjar gå tillbaka till det normala och att vi på 
allvar får möjlighet att visa världen vad intelligenta vätskeanalyser innebär.

- Karl Nilsson, VD



Väsentliga händelser under kvartalet

Första remote-installationen genomfördes
Under kvartalet genomfördes bolagets första remote 
installation vid ett pappersbruk i Thailand. Genom nyttjande 
av en digital kommunikationsplattform kunde bolaget guida 
en lokal partner att med lyckat resultat installera Acosense 
instrument.

Rekrytering av ny ansvarig för mjukvaruutveckling
Acosense meddelande att ansvarig för mjukvaruutvecklingen 
rekryterats. Sushil Selavaraj har erfarenhet från flertalet seniora 
roller inom mjukvaruutveckling och arbetade senast som 
Principal Software Engineer/Team lead på Veoneer. Sushil 
Selavaraj kommer att leda Acosense fortsatta utveckling av 
analysplattformen.

Acosense erhöll en order för analys av masskoncentration
Under kvartalet erhöll Acosense en order från ett 
massabruk längs södra norrlandskusten. Acosense enkla 
installationsprocess var avgörande för affären då bruket var i 
behov av att snabbt återfå full kontroll över sin processmijlö. 

Acosense fick förlängt förtroende från massakund
Efter att en massaproducerande kund som sedan 
tidigare använder Acosense för analys av svartlut i 
indunstningsprocessen genomgått en större förändring i 
produktionsprocessen fick Acosense förlängt förtroende. Detta 
är ett kvitto och bekräftelse på Acosense betydelse och värde i 
produktionsprocessen.

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter kvartalet

Order från ett nytt massabruk
Efter kvartalets utgång erhöll Acosense en order 
ett pappersbruk i västsverige om ett instrument. 
Instrumentet kommer assistera brukets processkontroll 
över massa.
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Ekonomisk översikt
Bolagets utveckling 

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 20 kSEK 
(415 kSEK). Omsättningen blev lägre jämfört med föregående 
kvartal då periodens instrumentförsäljning skedde i form av 
en hyra. I jämförelsekvartalet skedde all försäljning i form av 
direktköp.  
Att antalet sålda instrument blev lägre detta kvartal är i stort 
drivet av den effekt Covid-19 haft på 2020´s försäljningsarbete. 
Givet de generellt sett långa försäljningscyklerna har den 
forcerade aktivitetsminskningen i försäljningsarbetet förlängt 
tiden till avslut i flertalet diskussioner. 

Under det första kvartalet uppgick upparbetade bidrag till 1 966 
kSEK  (1 422 kSEK). En stor del av kvartalets produktutveckling, 
instrumenthantering samt löpande arbete har skett tillsammans 
med samarbetspartners inom EU projektet H2020. Då detta 
arbete finansieras genom bidrag hamnar hänförliga intäkter 
inom övriga rörelseintäkter. 

Framtidsutsikter

Som ett resultat av att kunderna börjat bli allt mer positivt 
inställda till de digitala försäljningsprocesserna har kvartalet 
innefattat flertalet intressanta samtal med både nationella och 
internationella kunder. Anpassningen till en digital mötesmiljö 
har möjliggjort att man kunnat kringgå vissa av de hinder som 
uppkommit iochmed reserestriktionerna och med anledning 
av detta har Bolaget återigen kunnat arbeta upp en finansiellt 
hälsosam pipeline av potentiella kunder. 
Med ett ökande kundintresse, en förhoppningsvis avtagande 
pandemi samt en stabil finansiell position finns goda 
förutsättningar för att genomföra flera affärer samt för att öka 
aktiviteten mot både nya och befintliga marknader.

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 20 kSEK (415 kSEK) 
och består i huvudsak av försäljning och hyresintäkter för sålda 
instrument. 
Under perioden har man aktiverat arbete för egen räkning med 
844 kSEK (0). I det tredje kvartalet 2020 uppmärksammades 
att bolaget inte aktiverat utvecklingsutgifter i enlighet med 
fastställda och antagna redovisningsprinciper, vilket föranledde 
en rättelse, vilken resulterade i att 2 907 kSEK aktiverades för 
utgifter hänförliga till 2020. Av dessa avsåg 722 kSEK kvartal 1 
2020. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 162 kSEK (1 581 kSEK) 
och avser i huvudsak bidrag från EU-projektet H2020 samt 
Vinnova. 

Rörelseresultatet uppgick till -875 kSEK (-2 324 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. 
Bolaget har beviljats anstånd med betalning av 
arbetsgivaravgifter till ett belopp om 755 kSEK. Resultat 
per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,15 SEK) och medelantalet 
anställda till 11 (8) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -4 668 kSEK (-4 620 kSEK). 
Under perioden har inga utbetalningar från bidragssystem 
skett. Lånet från Almi som togs under tredje kvartalet 2020, har 
amorterats med 248 kSEK. Utöver detta har kassaflödet under 
kvartalet belastats med återbetalning av ett brygglån från Almi 
samt betalning av emissionsarvode hänförligt till den riktade 

nyemission som genomfördes i december. Likvida medel vid 
periodens utgång uppgick till 10 672 kSEK (7 396 kSEK) och 
långfristiga räntebärande skulder till 2 492 kSEK (2 740 kSEK). 
Soliditeten var 44% (16%). Inga transaktioner med närstående 
har skett.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 8 483 kSEK 
(2 149 kSEK). Under kvartalet har enbart periodens resultat 
påverkat det egna kapitalet om -930 kSEK (-2 353 kSEK). Per 
balansdagen finns 23 400 146 (15 778 548) registrerade aktier 
med ett kvotvärde om 0,20 SEK.
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Finansiella rapporter

* Aktivering av utvecklingsutgifter för perioden jan-sep 
2020 gjordes retroaktivt under kvartal 3 2020. 
Av totalt aktiverat belopp för 2020 avser 775 kSEK 
perioden jan-mar 2020
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Bolagets resultaträkning

Belopp i kSEK

Jan-Mar 
2021

Jan-Mar
2020

Helår 
2020

Nettoomsättning 20 415 1 063

Aktiverat arbete för egen räkning 844* 0* 2 907*

Övriga rörelseintäkter 2 162 1 581 7 371

Rörelsens kostnader -3 901 -4 320 -15 320

Rörelseresultat -875 -2 324 -3 979

Resultat från finansiella poster -55 -29 -236

Periodens resultat -930 -2 353 -4 215

Resultat per aktie (sek) -0,04 -0,15 -0,25

Resultat per aktie (sek) efter utspädning -0,03 -0,10 -0,16



Finansiella rapporter
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Bolagets balansräkning

Belopp i kSEK
2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 4 298 550 3 473

Materiella anläggningstillgångar 417 536 393

Varulager 1 097 953 1 044

Kortfristiga fordringar 2 946 4 188 2 038

Kassa och bank 10 672 7 396 15 339

Summa tillgångar 19 431 13 622 22 287

Eget kapital 8 483 2 149 9 414

Långfristiga skulder 2 492 2 740 2 615

Kortfristiga skulder 8 456 8 733 10 258

Summa eget kapital och skulder 19 431 13 622 22 287
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Bolagets kassaflöde

Belopp i kSEK

Jan-Mar 
2021

Jan-Mar
2020

Helår 
2020

Kassaflöde från löpande verksamhet 

Rörelseresultat -875 -2 324 -3 979

Avskrivningar 77 122 496

Resultat från finansiella poster -55 -29 -236

-853 -2 232 -3 718

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av varulager -54 -224 -265

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -795 -1 943 108

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -1 416 151 979

-2 265 -2 016 822

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -863 -83 -3 246

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -63 -165 -208

-926 -247 -3 455

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Upptagna lån och amortering -623 -125 546

Nyemission 0 0 9 127

-623 -125 9 673

Periodens kassaflöde -4 668 -4 620 3 323

Ingående kassa och bank 15 339 12 016 12 016

Utgående kassa och bank 10 672 7 396 15 339



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

Periodens resultat -4 216 -4 216

Omföring utvecklingsfond 2 897 -2 897 0

Nyemission 191 1480 1 671

Pågående nyemission * 1 333 6 123 7 456

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

Ingående balans 2021-01-01 4 679 2 918 1 816 9 413

Periodens resultat -930 -930

Omföring utvecklingsfond 844 -844

Utgående balans 2021-03-31 4 679 3 762 42 8 483

* Pågående då emissionen registrerades 
2021-01-07.



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 2021 var högsta kurs 2,47 SEK (16 
Mar) och lägsta kurs 1,30 SEK (12 Mar). 
Per 2021-03-31 uppgick kursen till 1,73 SEK.

Antal aktier uppgick per 2021-03-31 till 23 400 146. 
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Top 10 aktieägare per 2021-03-31

Ägare Antal aktier Andel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 2 462 678 10,52 %
Divergensia Förvaltnings AB 1 793 109 7,66 %
Erik Skärgård 1 152 103 4,92%

Avanza Pension 1 140 675 4,87 %

Regere AB 1 137 216 4,86 %

Lars-Olof Gustavsson 813 981 3,48 %

Swedbank Försäkring     783 332 3,35 %

Thord Rehov 748 329 3,20 %

Jon Hauksson 544 081 2,33 %

Jörgen Sköld 543 333 2,32 %

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%.



Redovisningsprinciper/osäkerhetsfaktorer
Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och med tillämpning av 
värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det 
allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder 
upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde 
om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål 
för granskning av bolagets revisorer.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad 
olika industrisegment stora energi- och resursbesparingar 
samt värdefulla processdata. 

Då bolagets huvudsakliga verksamhet är att 
kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det noteras 
att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga 
risker såväl som organisatoriska utmaningar. För företag 
som Acosense som ännu inte uppnått lönsamhet finns 
risker beträffande finansiering. Styrelsen gör löpande 
bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka 
bolagets verksamhet och lönsamhet.  

Med en unik produkt, ett kompetent team och ett stort 
antal applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på 
framtiden.

COVID-19
Covid-19 har påverkat verksamheten negativt genom 
svårigheter att resa, träffa kunder samt genom inställda 
evenemang. Det finns risk för att verksamheten kan 
påverkas negativt av en fortsatt global pandemi.
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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 2021
26 aug

Delårsrapport jun-aug 2021
19 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 18 
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

Per  Zel lmanPer  Zel lman

Styrelseledamot

Peter  ErikssonPeter  Eriksson

Styrelseledamot

Peter  SpriggPeter  Sprigg

Styrelseledamot

Avlämnande av delårsrapport 

Karl  Ni l ssonKarl  Ni l sson

Verkställande direktör


