
FÖRSTA KVARTALET 

• Nettoomsättningen för första kvartalet upp-
gick till 2 150 (550) TSEK.

• Bruttomarginalen uppgick till 59 (40) %.

• Resultatet efter skatt uppgick till -17 701     
(-15 991) TSEK.

• Resultat per aktie före och efter utspädning 
var -0,92 (-0,84) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var -14 810 (-13 117) TSEK.

                                                                         

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA 
KVARTALET 

• Acconeer erhöll en order från Glyn Limited 
värd 123 TSEK.

• Acconeer erhöll  en order från Digi-Key värd 
147 TSEK.

• Acconeer erhöll en order från CODICO värd  
610 TSEK. 

• Bolaget meddelade att man har levererat mer 
än 100 000 A1 radarsensorer.  

• Acconeer erhöll order från en europeisk kund 
värd 139 TSEK.

• Bolaget meddeladde att de planerar att utveckla 
Entry-modul färdig för integration till låg sys-

temkostnad.

• Acconeer tilldelades tre ”design wins” av Alps 
Alpine för närvarodetektering i bilar hos en     
europeisk premiumtillverkare. Det uppskattade 
totala potentiella värdet av dessa design wins 
är 90-120 miljoner SEK över tre år med start 
2022.

• Det är bolagets bedömning att effekterna av 
Covid-19 kommer ha en begränsad påverkan på 
verksamhetsåret 2020. Ingen påverkan syns på 
utvecklings- eller tillverkningssidan. Gällande 
efterfrågan på bolagets produkter är det sanno-
likt att vissa kundprojekt kommer att bli förse-
nade, men bedömningen är att detta ryms i den 
osäkerhetsmarginal som alltid finns.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS      
UTGÅNG      

• Acconeer AB höll den 14 april sin årsstämma för 
verksamhetsåret 2019. Till ny ordförande valdes 
Thomas Rex. 

Q1–2020            
D E L Å R S R A P P O R T  J A N U A R I - M A R S  2 0 2 0
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Inom halvledarbranschen brukar man räkna med 
att det tar mellan 12 och 24 månader från produkt- till 
kundlansering. Eftersom vår sensor funnits tillgänglig 
för massproduktion i 24 månader så är det på sin plats 
med en framåtblick över de kommande månaderna.   
Under månaderna 25-48 sedan produktlansering 
kommer vi att:

• Öka fokus på kunder med stor volympotential och 
hjälpa dessa att lansera sina produkter

• Fortsätta att lansera nya kunder samt hjälpa 
redan lanserade kunder att växa 

• Fördjupa samarbetet med Alps Alpine och vinna 
fler design wins

• Investera i utveckling av nya mer avancerade 
användningsområden såsom geststyrning, and-
ningsfrekvens samt hastighetsmätning

• Fortsätta processer för att reducera produktkost-
nad samt lansera den kostnadseffektiva Entry 
modulen XM132 

Vårt mål är fortsatt att, tillsammans med vårt uppbygg-
da nätverk av distributörer, på ett kontrollerat sätt ta 
till vara på alla tillväxtmöjligheter som dyker upp för att 
etablera en ledande position inom området strömsnål 
radar.

Lund den 17 april 2020

Lars Lindell, VD för Acconeer AB (publ)

Det första kvartalet 2020 har dominerats av den pande-
mi som sprider sig över världen. Vi har tidigare medde-
lat att vi inte ser någon påverkan på utvecklings- eller 
inköpssidan av sensorer. Vi tror dock att vi kommer att 
få se förseningar av lanseringar och kundprojekt på 
grund av Covid-19, men inte större än att de ryms inom 
de osäkerheter som finns normalt.

Trots all oro är vi mycket nöjda över att kunna kon-
statera att intäkterna under första kvartalet 2020 växer 
i jämförelse med fjärde kvartalet 2019. Bakgrunden 
till den robusta tillväxten är en kombination av att fler 
kunder lanserar produkter med vår sensor i samt att 
ordervolymen per kund växer i storlek.

Försäljningen av utvärderingskit ger en fingervis-
ning över det stora intresse som finns för vår sensor 
och är en viktig indikator för potentialen av framtida 
produktlanseringar. Vi kan konstatera att vi har sålt 358 
utvärderingskit i första kvartalet vilket är nästan fyra per 
dag och bättre än vår målsättning att i snitt under 2020 
sälja mer än tre per dag. Sedan lansering har vi nu sålt 
1939 utvärderingskit.

I likhet med andra listade bolag redovisar vi de 
design wins vi erhåller inom bilbranschen. Vi tycker 
att det är en bra standard att rapportera antal och det 
potentiella värdet av dessa. Under kvartalet har vi an-
nonserat tre nya design wins med Alps Alpine; den här 
gången avseende närvarodetektion med ett potentiellt 
intäktvärde i intervallet 90-120 miljoner kronor. Sedan 
tidigare har vi presenterat tre design wins avseende 
”kick sensorer”. Det sammanlagda intäktsvärdet över 
produktlivscykeln för nuvarande design wins uppgår till 
mellan 110-140 miljoner kronor.

Under kvartalet såg vi tre kundlanseringar och så 
här långt uppgår det totala antalet kundlanseringar till 
17. Vi har elva lanseringar av parkeringssensorer, va-
rav fem i Kina, fyra i Europa samt två i Korea. Inom ni-
våmätning i tankar har vi tre, en vardera i Kina, Europa 
samt Nya Zeeland. Inom området presence detection 
har vi sett en lansering från en kinesisk kund och inom 
området robotics en kundlansering i Japan. Försäljning 
till dessa kunder reflekteras i vår försäljning till Digi-Key 
samt andra distributörer.

Trots en mycket turbulent tid så växte 
våra intäkter under Q1

VD HAR ORDET
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Från och med kvartal 1 2020 har bolaget övergått till en 
funktionsindelad resultaträkning. Jämförelseperioder 
har omräknats.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 
2 150 (550) TSEK, dvs en ökning med 291% jämfört 
med föregående år. Nettoomsättningen relaterar till 
försäljning till kunder via återförsäljarna främst Digi-Key, 
BEYD och Codico samt övriga nya återförsäljare. Jäm-
fört med föregående kvartal har försäljningen ökat med 
321 TSEK dvs 18 %. 

Bruttoresultatet som enbart inkluderar direkt varu-
kostnad, uppgick till 1 263 (220) TSEK vilket motsvarar 
en bruttomarginal på 59% (40). Bruttomarginalen för 
helåret 2019 uppgick till 61%. Produktmix mellan våra 
sensorer, moduler samt utvecklingskit påverkar brutto-
marginalen.

Jämfört med första kvartalet föregående år, ökade 
rörelsens kostnader med 17% till 18 964 (16 234) TSEK. 
Ökningen är främst relaterad till ökade försäljnings-, 
forsknings- och utvecklingskostnader enligt plan. Av-
skrivning av balanserade utvecklingskostnader, patent 
och inventarier gjordes under första kvartalet med 2 891      
(2 874) TSEK. 

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till       
-17 701 (-16 014) TSEK och resultatet efter skatt uppgick 
till -17 701 (-15 991) TSEK. Det lägre resultatet jämfört 
med motsvarande period föregående år utgörs i huvud-
sak av ökade planenliga kostnader. 

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 35 
(28) varav 5 (2) kvinnor.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT I FÖRSTA KVARTALET

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH 
FINANSIELL STÄLLNING

Den 31 mars 2020 uppgick de ackumulerade bokförda 
investeringarna för balanserade utgifter för utveck-
lingsarbete till 32 132 (41 313) TSEK. Summan avser 
utvecklingsarbete relaterat till produkten A1. Ingen 
aktivering har skett under föregående och innevarande 
verksamhetsår då produkten har påbörjat kommersia-
lisering. 

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till  
1 766 (1 575) TSEK varav merparten avser investe-
ringar i patent och patentansökningar relaterat till pro-
dukten A1. Acconeer har åtta patentfamiljer inkluderat 
16 beviljade patent och 12 patentansökningar. Patent-
portföljen täcker olika geografiska regioner, inkluderat 
USA, Europa, Japan och Kina.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har 
finansierats med egna medel och uppgick till 0 (526) 
TSEK.  

Mot bakgrund av att koncernen är mindre och ej 
omfattas av krav på koncernredovisning upprättas 
ingen sådan. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 
första kvartalet uppgick till -14 810 (-13 117) TSEK. 

Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet 
under perioden -16 007 (-14 426) TSEK.  

Likvida medel på balansdagen uppgick till 61 864 
(121 724) TSEK.  

Eget kapital uppgick till 102 478(169 241) TSEK. 
Soliditeten var 92 (95) procent.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

I februari fick Acconeer en order från Glyn Limited värd 
123 TSEK. Ordern gällde Acconeers radarsensor A1. 
Glyn Ltd är baserade i Nya Zeeland, och är etablerade 
som en ledande distributör i Nya Zeeland och Austra-
lien.

Samma månad fick bolaget en order från Digi-Key 
värd 147 TSEK. Ordern avser Acconeers XM122 
IoT-modul, en strömsnål uppkopplad radarmodul med 
en optimal cirkulär formfaktor. 

I slutet av februari fick Acconeer en order från    
CODICO värd 610 TSEK. Ordern avser radarsensorn 
A1 för en europeisk kunds räkning. CODICO är en 
ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, 
Österrike.

Bolaget meddelade att man i februari 2020, 24 må-
nader efter att bolaget började sälja sina utvärdering-
skit (EVK) via Digi-Key, har levererat mer än 100 000 
A1 radarsensorer till distributörer och kunder.

I mars fick Acconeer en order värd 139 TSEK från 
en europeisk kund. Ordern avser Acconeers A1 radar-
sensor, för produktion av kundens IoT-lösning.

I mitten av mars meddelade bolaget att man plane-
rar att utveckla en Entry-modul färdig för integration 

till låg systemkostnad. Den planerade Entry-modulen, 
XM132, kommer att vara strömsnål och kostnadsef-
fektiv med optimerad prestanda för ett antal fördefini-
erade tillämpningar. Den är avsedd att lanseras under 
andra halvåret av 2020.

I slutet av mars meddelade Acconeer att man har 
tilldelas tre ”design wins” av Alps Alpine för närvarode-
tektering i bilar hos en europeisk premiumtillverkare. 
Acconeer uppskattar det totala potentiella värdet av 
dessa design wins till 90-120 miljoner SEK över tre år 
med start 2022. Med ”design win” syftar Acconeer på 
att bolagets radarsensor har valts ut för användning i 
en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en 
order har lagts.

Det är bolagets bedömning att effekterna av
Covid-19 kommer ha en begränsad påverkan på
verksamheten under 2020. Ingen påverkan syns på 
vare sig utvecklings- eller tillverkningssidan. Gällande 
efterfrågan på bolagets produkter är det sannolikt att 
vissa kundprojekt kommer att bli försenade, men be-
dömningen är att detta ryms i den osäkerhetsmarginal 
som alltid finns. ömningen är att detta ryms i den 
osäkerhetsmarginal som alltid finns. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG - 
ÅRSSTÄMMAN 

Acconeer AB höll under tisdagen den 14 april 2020 sin 
årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Lund. 

Årsstämma beslutade att omvälja styrelseleda-
möterna Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git 
Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex och Johan Paulsson. 
Till ny styrelseordförande valdes Thomas Rex.

Årsstämman godkände förslag att styrelsearvode 
ska utgå med totalt 12 prisbasbelopp, varav fyra (4) 
prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbe-
lopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter 
som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till 
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag avseende inrättande av incitamentsprogram 
(”Teckningsoptionsprogram 2020/2023”) med (A) 
emission av teckningsoptioner serie 2020/2023 med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Acconeer 
Incentive AB samt (B) godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner till de anställda. Programmet inne-

bär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till Ac-
coneers helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB för 
att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse 
ska ske dels den 20 april 2020 och dels den 2 novem-
ber 2020 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, 
och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i 
styrelsens förslag. Den maximala utspädningseffekten 
av programmet är 1,54 procent.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att 
för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfäl-
len, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom 
nyemission av aktier motsvarande högst tjugofem (25) 
procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunk-
ten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med 
auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig 
revisor. 
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lars Lindell, VD Acconeer
Tel: 010 - 218 92 00

Mail: ir@acconeer.com

KOMMANDE FINANSIELL 
INFORMATION

REDOVISNINGS-OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER

Delårsrapport jan - jun 2020..........................24 juli 2020
Delårsrapport jan - sep 2020.........................27 okt 2020
Bokslutskommuniké    jan-dec   2020.................19    feb   2021
 

  

Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Mer om bolagets redovisningsprinciper finns på 
sidorna 28-30 i årsredovisningen 2019. Redovisnings-
principerna är oförändrade. 

Fr o m Q1 2020 så har bolaget övergått till en 
funktionsindelad resultaträkning. Jämförelseperioderna 
har omräknats. Med hänsyn till att Acconeer är i ett 
uppstartskede och ännu inte uppnått någon fullskalig 
produktion redovisas endast materialkostnader i Kost-
nad för såld vara. Kostnader för operations- och product 
management funktion redovisas med hänsyn till detta i 
Försäljningskostnader och avskrivning på Immateriella 
tillgångar ingår i Forsknings- och utvecklingskostnader. 
Mer information framgår av not 1 och 2.

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 fördelar-
na kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Acconeers försäljning av 
varor tas som intäkt i sin helhet när risken övergår på 
köparen i enlighet med leveransvillkor. I de fall försälj-
ning sker till distributör, tar intäktsredovisningen hänsyn 
till eventuella returrätter och rabatter.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna 
delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljon-
tal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämfö-
relsesiffror med motsvarande period föregående år. 

Beskrivning av Acconeers väsentliga risker och osä-
kerhetsfaktorer finns i årsredovisningen för 2019 på 
sid 21-22. Inga väsentliga förändringar har uppkommit 
därefter.

Det är bolagets bedömning att effekterna av 
Covid-19 kommer ha en begränsad påverkan på 
verksamheten under 2020. Ingen påverkan syns på 
vare sig utvecklings- eller tillverkningssidan. Gällande 
efterfrågan på bolagets produkter är det sannolikt att 
vissa kundprojekt kommer att bli försenade, men be-
dömningen är att detta ryms i den osäkerhetsmarginal 
som alltid finns.

AKTIEN, UTVECKLING

Sedan årsskiftet har aktiekursen gått ner ca 18 %.  
Nedgången bedöms vara relaterat till den allmänna 
Covid -19-situationen. 

Vid utgången av mars 2020 uppgår det totala      
antalet aktier till 19 238 500 aktier.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets 
revisorer.

Lund den 17 april 2020
Styrelsen
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RESULTATRÄKNING

TSEK
2020

JAN-MAR
2019

JAN-MAR
2019

HELÅR

Nettoomsättning 2 150 550 5 508

Kostnad för såld vara                                                Not 1 -887 -330 -2 129

Bruttoresultat 1 263 220 3 379

Rörelsens kostnader                                              Not 2 
Försäljningskostnader -4 826 -3 679 -17 482

Administrationskostnader -2 443 -3 526 -11 459

Forsknings- och utvecklingskostnader -11 984 -9 031 -42 946

Övriga rörelseintäkter och kostnader 289 2 -54

Rörelseresultat -17 701 -16 014 -68 562

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 0 23 24

Finansiella kostnader 0 0 -1

Finansnetto 0 23 23

Resultat före skatt -17 701 -15 991 -68 539
Inkomstskatt - - -
Periodens resultat -17 701 -15 991 -68 539

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,92 -0,84 -3,58

Genomsnittligt antal aktier under perioden 19 238 500 19 079 500 19 164 881

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspäd-
ning 20 091 500 19 529 500 20 055 881
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BALANSRÄKNING

TSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 32 132 41 313 34 427

Patent 1 766 1 575 1 740

Summa immateriella anläggningstillgångar 33 898 42 888 36 167

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 358 5 344 3 884

Inventarier, verktyg och installationer 136 156 149

Summa materiella anläggningstillgångar 3 494 5 500 4 033

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 842 842 842

Summa anläggningstillgångar 38 234 49 230 41 042

Omsättningstillgångar
Varulager mm

Produkter i arbete 3 820 3 127 2 949

Färdigvarulager 2 116 1 326 2 905

Summa varulager 5 936 4 453 5 854

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 008 245 1 045

Aktuella skattefordringar 333 240 0

Fordran koncernföretag 658 0 658

Övriga fordringar 756 744 859

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 023 663 2 790

Summa kortfristiga fordringar 5 778 1 892 5 352

Kassa och bank

Kassa och bank 61 864 121 724 77 954

Summa omsättningstillgångar 73 578 128 069 89 160
Summa tillgångar 111 812 177 299 130 202
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TSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (19 238 500 aktier) 962 954 962

Fond för utvecklingsutgifter 22 835 29 359 24 466

23 797 30 313 25 428

Fritt eget kapital

Överkursfond 271 267 267 789 271 267

Balanserad vinst eller förlust -174 885 -112 870 -107 977

Periodens resultat -17 701 -15 991 -68 539

Summa fritt eget kapital 78 681 138 928 94 751

Summa eget kapital 102 478 169 241 120 179

Långfristiga skulder
Skuld till koncernföretag 0 518 0

Summa långfristiga skulder 0 518 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 847 1 181 2 931

Skatteskulder 0 0 102

Övriga skulder 2 002 1 019 599

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 485 5 340 6 391

Summa kortfristiga skulder 9 334 7 540 10 023

Summa eget kapital och skulder 111 812 177 299 130 202
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

TSEK
AKTIE-

KAPITAL

FOND FÖR
UTVECKLINGS-

UTGIFTER
ÖVERKURS-

FOND
BALANSERAT 

RESULTAT

SUMMA 
EGET

KAPITAL

Eget kapital
2019-12-31 962 24 466 271 267 -176 516 120 179
Upplösning av avskrivning utvecklingsutgifter -1 631 1 631 0

Periodens resultat -17 701 -17 701

Eget kapital 
2020-03-31 962 22 835 271 267 -192 586 102 478

TSEK
AKTIE- 

KAPITAL

FOND FÖR
UTVECKLINGS-

UTGIFTER
ÖVERKURS-

FOND
BALANSERAT 

RESULTAT

SUMMA 
EGET

KAPITAL

Eget kapital
2018-12-31 954 30 990 267 789 -114 501 185 232
Upplösning av avskrivning utvecklingsutgifter -1 631 1 631 0

Periodens resultat -15 991 -15 991

Eget kapital 
2019-03-31 954 29 359 267 789 -128 861 169 214
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KASSAFLÖDESANALYS

TSEK
2020

JAN-MAR
2019

JAN-MAR
2019

HELÅR

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 810 -13 117 -56 859

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i 
rörelsekapitalet -16 007 -14 426 -60 701

Kassaflöde från investeringsverksamheten -83 -64 -526

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 2 967

PERIODENS KASSAFLÖDE -16 090 -14 490 -58 260

Likvida medel vid periodens ingång 77 954 136 214 136 214

Likvida medel vid periodens utgång 61 864 121 724 77 954
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NYCKELTAL

TSEK OM INGET ANNAT ANGES
2020

JAN-MAR
2019

JAN-MAR
2019

HELÅR

Nettoomsättning 2 150 550 5 508

Bruttomarginal 59% 40% 61%

Rörelseresultat -17 701 -16 014 -68 562

Resultat efter skatt -17 701 -15 991 -68 539

Kassaflöde, löpande verksamheten -14 810 -13 117 -56 859

Likvida medel, kortfristiga placeringar 61 864 121 724 77 954

Eget kapital 102 478 169 241 120 179

Balansomslutning 111 812 177 299 130 202

Resultat per aktie före utspädning, SEK* -0,92 -0,84 -3,58

Resultat per aktie efter utspädning, SEK* -0,92 -0,84 -3,58

Kassaflöde per aktie, SEK* -0,77 -0,69 -2,97

Antal aktier 19 238 500 19 079 500 19 238 500

Genomsnittligt antal aktier under perioden 19 238 500 19 079 500 19 164 881

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 20 091 500 19 529 500 20 055 881

Soliditet, %* 92 95 92

Eget kapital per aktie, SEK* 5,33 8,87 6,25

Medelantal anställda 35 28 33

*NYCKELTALSDEFINITIONER
Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden
Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med genomsnittligt 
antal aktier under perioden.
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.

Not 1 Rörelsens kostnader fördelad på kostnadsslag

TSEK
2020

JAN-MAR
2019

JAN-MAR
2019

HELÅR

Övriga rörelseintäkter 327 13 378

Råvaror och förnödenheter -887 0 -2 205

Övriga externa kostnader -7 948 -6 079 -28 246

Personalkostnader -8 413 -7 613 -32 040

Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -2 891 -2 874 -11 525

Övriga rörelsekostnader -38 -11 -432

Summa rörelsens kostnader -19 851 -16 564 -74 070

Not 2 Upplysningar om bolagets rörelsekostnader   

För perioden uppgår operations- och product management funktionen till 1 043 (627) TSEK
och avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar till 2 386 (2 374) TSEK. 
Med hänsyn till att Acconeer är i ett uppstartsskede och ännu inte nått fullskalig
produktion så inkluderas dessa kostnader i Försäljningskostnader respektive Forsknings- 
och utvecklingskostnader. 
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KORT OM ACCONEER

Baserat på universitetsforskning har Acconeer skapat en radarsensor som kombinerar det bästa hos befintliga radar-
tekniker och öppnar nya möjligheter för interaktion mellan människa och teknik. Radarsensorn kombinerar den låga 
strömförbrukningen hos pulsade radarsystem med den höga precisionen hos koherent radar – allt i en komponent 
på fem gånger fem millimeter. Acconeers radar är den första radarn som har storlek, kostnad samt effektförbrukning 
som möjliggör användningen av radar i konsumentelektronik. Användningsområdena för en radarsensor med dessa 
egenskaper är otaliga:

Inom alla dessa områden pågår intensiv utveckling av nya applikationer som kräver mer avancerade sensorer för till 
exempel geststyrning, 3D-avläsning och materialigenkänning. Endast fantasin tycks sätta gränsen för hur tekniken i 
vår vardag ser ut om några få år.

LOVANDE, ATTRAKTIV TILLVÄXT OCH AVKASTNING
Acconeers första produkt har satts i massproduktion. Fokus ligger nu på att öka försäljningsaktiviteterna. Användning-
en av Acconeers sensorer i konsumentprodukter med stora volymer kommer att skapa en lönsam affärsverksamhet. 

HUVUDKONTOR I LUND, MED ERFAREN LEDNINGSGRUPP   
Acconeer har en kompetent och erfaren ledningsgrupp samt styrelse. Företaget leds av vd Lars Lindell med en bak-
grund inom mobiltelefonindustrin såväl i nystartade som i stora internationella företag. Medgrundarna Mats Ärlelid och 
Mikael Egard ansvarar för utvecklingen av den nya radarteknologin och är meduppfinnare till flera patent.

NOTERADE PÅ FIRST NORTH GROWTH MARKET 
Acconeers aktier är sedan den 11 december 2017 noterade på First North Growth Market, Stockholm.

WEARABLES 
(mobiltelefoner, 

klockor, etc.)

INTERNET OF 
THINGS

(sakernas internet)

VERKTYG OCH 
INDUSTRI

MOTION OCH 
HÄLSA

FORDONS- 
INDUSTRIN

ROBOTAR OCH 
DRÖNARE

Klassificering av material kan användas av 
robotgräsklippare och robotdammsugare för 
att identifiera underlag de kör på. 

Positionering av objekt möjliggör t ex 
närvarodetektering och exakt styrning 
av maskiner och robotar.

Mätning av rörelser möjliggör t ex gest-
styrning, vibrationsmätning och mätning 
av andning och puls.

Avståndsmätning med mm-precision 
möjliggör t ex robusta givare för tanknivå 
och parkeringsplatser.

EN STOR OCH VÄXANDE MARKNAD
Acconeers marknad, 3D-sensorer, förväntas att fortsatt växa snabbt baserat på ett antal stora industritrender. Idag 
används främst sensorer baserade på ultraljud, infrarött ljus eller kamerateknik. Acconeer behöver inte skapa en ny 
marknad utan kan ersätta existerande lösningar som alla har sina svagheter. Intressanta områden är framförallt:
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