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STRATEGI I FOKUS —
DELÅRSRAPPORT Q2 2018
JANUARI - JUNI , SIFFROR I SAMMANDRAG:
• Intäkterna uppgick till 919 kSEK (979)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 238 kSEK (429) och
avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
• Rörelseresultatet blev –3 895 kSEK (–4 357)
• Resultatet per aktie blev –0,61 SEK (–1,03)

APRIL - JUNI , SIFFROR I SAMMANDRAG:
• Intäkterna uppgick till 48 kSEK (744)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 657 kSEK (293) och
avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
• Rörelseresultatet blev –2 281 kSEK (–2 171)
• Resultatet per aktie blev –0,36 SEK (–0,51)
Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande kvartal föregående år.

RESULTAT OCH STÄLLNING
UNDER PERIODEN
Intäkterna under perioden uppgick till 48 kSEK (744) och bestod av intäkter för uthyrning av
instrument. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 238 kSEK (293) och avser bidrag från Vinnova och
Energimyndigheten. Rörelseresultatet blev –2 281 kSEK (–2 171) och består till största del av personalkostnader för teknikutveckling och kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser.
Resultatet per aktie blev –0,36 SEK (–0,51).
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11 403 kSEK (9 971). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 2 128 kSEK (2 211). Soliditeten var 62 procent (56). Det egna kapitalet
uppgick vid periodens utgång till 9 168 kSEK (8 259) fördelat på 4 297 800 aktier. Antalet årsanställda uppgick till 7 personer. Därutöver sysselsätts cirka 3 konsulter av bolaget.
Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.
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HÖJDPUNK TER ANDRA K VARTALET
Emission
•

Den extra bolagsstämman i Acosense 16 april 2018 beslutade att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen
om 8,6 MSEK tecknades till 9,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad
om drygt 106 %.

Marknad/installation
•

•

•

•

I april installerades instrument för analys av mellantjocklut på ett bruk
i Chile och i samband med den resan genomfördes kundbesök på ett
flertal andra bruk.
Under maj månad närvarade Acosense på Europas största Papper &
Massa mässa PulPaper i Helsingfors samt på SPCI & Friends i Stockholm
för den svenska skogsindustrin. Givande kundmöten skedde i samband
med eventen.
Tillsammans med bolagets internationella distributör Elof Hansson har
Acosense introducerat produktutbudet för representanter av Sydamerikanska bruk.
En testinstallation har gjorts på ett kartongbruk i Sverige för att mäta
torrhalt och viskositet inom bestrykningssmet. Detta som ett steg i att
säkerställa vår produkts marknadsvärde och funktion inom bestrykningssmetsapplikationer.

Teknik
•

•

•
•

Acosense har genomfört en testinstallation av vårt nya instrument Preventor hos en industrikund som ska använda instrumentet för att undersöka möjligheten till att optimera sin process och minska kassationer.
Certifieringsorgan för Acosenses ATEX certifiering är utvalt och arbetet
pågår. Under kvartalet har arbetet med ATEX intensifierats och en andra
testomgång genomfördes ute hos kund där produkten testades i EX-miljö och vi beräknar därmed att kunna tillgodose behov inom tex kemiindustrin under hösten.
Ett nytt visualiseringsprogram har tagits fram för att underlätta kundernas användning och nytta av produkten.
Kommunikationen med systemen har förbättrats genom implementering
av förbättrad tvåvägssinformation med olika styrsystem, såsom Siemens
och ABB.
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VD-ORD
Kvartalet inleddes med en övertecknad nyemission som ger oss möjligheter att arbeta
vidare i oförändrad takt. Ett strategiarbete har genomförts där bolagets fokus på försäljning och applikationer har tydliggjorts och kunderna analyserats utifrån kundnytta
av Acosense produkter. Med en liten organisation är rätt fokus viktigare än någonting
annat. Med fler system i drift vet vi nu mer om vad som ger bäst resultat och kan
fokusera än mer på just detta. Omsättningen i kvartal två är blygsam, framförallt då
en större order blev skjuten på framtiden, men ambitionerna är fortsatt höga och nya
möjligheter väntar under hösten.
Rekrytering av en ny säljare pågår och flera intressanta kandidater har intervjuats. Att
vara en attraktiv arbetsgivare är ett av våra viktiga långsiktiga mål och det är därför kul
med många ansökningar och möten med spännande kandidater. Vår nya säljare kommer att ha fokus på Sverige och Norden och vi har som mål att vår nya säljare börjar så
snabbt som möjligt.
Under kvartalet har arbetet med ATEX intensifierats och vi beräknar att kunna tillgodose behov inom tex den petrokemiskaindustrin under hösten. Vi har innan sommaren
utvärderat instrumentet i en applikation hos en potentiell kund med positivt resultat
och har fått ett löfte om köp så fort vi kan erbjuda ett ATEX klassat instrument.
Ur ett tekniskt perspektiv har vi tagit steg framåt, som exempel kan nämnas ett nytt
visualiseringsprogram som tagits fram för att underlätta kundernas användning och
nytta av produkten. Kommunikationen med systemen har även förbättrats genom implementering av förbättrad tvåvägssinformation med olika styrsystem, såsom Siemens
och ABB.
Nordens största mässa för skogsindustrin, PulPaper var oerhört givande. Det står klart
att allt fler har kännedom om Acosense och våra produkter. Att vi finns på kartan är
första steget mot nya samarbeten och affärer. Att fler och fler känner till Acosense bekräftades även under den svenska Skogsindustrikonferensen ”SPCI & Friends” som gick
av stapeln i Stockholm under slutet av maj. Fokus var passande nog digitaliseringens
påverkan på den svenska massa- och pappersindustrin, och de flesta svenska massaoch pappersbruk fanns representerade tillsammans med de viktigaste leverantörerna.
Vi blickar nu in i hösten och genomförandet av de initiativ som till stor del planerades
under kvartal två. Med övertygelsen om digitaliseringens genomslag i branschen ser vi
med tillförsikt på utvecklingen.
Per Hellman, VD
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OM BOLAGET
Acosense AB (publ- noterat på Aktietorget) grundades 2009. Acosense affärsidé är
att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera och digitalisera 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, pålitligt och säkert sätt
analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt
minskad energi- och miljöbelastning.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (kSEK)

Apr–jun
2018
Nettoomsättning

Apr –jun
2017

Ack
2018

Ack
2017

Helår
2017

48

744

919

979

3 373

657

293

1 238

429

1 445

Rörelsens kostnader

–2 985

–3 208

-6 053

-5 765

-12 543

Rörelseresultat

–2 281

–2 171

–3 895

-4 357

-7 725

–27

–39

–58

-85

-142

–2 308

–2 210

–3 954

- 4 442

-7 867

–0,36

–0,51

–0,61

1,03

-1,83

Övriga rörelseintäkter

Resultat från finansiella poster
Periodens resultat
RESULTAT EFTER SKATT
PER AKTIE (SEK)

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (kSEK)

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

1 795

3 176

2 388

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

348

678

493

Varulager

395

234

233

Kortfristiga fordringar

965

741

1 281

Kassa och bank

11 403

9 971

6 623

Summa tillgångar

14 905

14 800

11 019

Eget kapital

9 168

8 259

4 834

Långfristiga skulder

2 128

2 211

2 319

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 610

4 330

3 865

14 905

14 800

11 019
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K ASSAFLÖDESANALYS (kSEK)

Rörelseresultat

jan-jun
2018

jan- jun
2017

Helår
2017

–3 895

–4 357

–7 725

Avskrivningar

671

762

1 495

Resultat från finansiella poster

–58

–85

–142

Förändringar rörelsekapital

-101

2 128

1 316

–3 384

–1 552

–5 056

Kassaflöde från investeringsverksamhet

69

–349

–109

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

8 096

11 170

11 086

Förändring likvida medel

4 780

9 269

5 921

Kassaflöde från löpande verksamhet

Ingående kassa

6 623

702

702

Utgående kassa

11 403

9 971

6 623

FÖRÄNDRING EGET K APITAL (kSEK)

Ingående balans 2017-01-01

Bundet
eget kapital

Fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

631

727

1 358

–7 867

–7 867

Periodens resultat
Nyemission

280

11 063

11 343

Upplösning bunden fond

–10

10

-

Utgående balans 2017-12-31

901

3 933

4 834

–3 954

–3 954

Periodens resultat
Nyemission

430

7 857

8 287

Summa

430

3 904

4 333

1 331

7 837

9 168

Utgående balans 2018-06-30
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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.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapporten för årets första nio månader kommer att publiceras den 30 november.

FÖR Y T TERLIGARE INFORMATION KONTAK TA:
VD Per Hellman 031-763 26 00, E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 2018-08-30.

Göteborg 2018-08-30
Styrelsen
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