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2021 var ett intensivt och föränderligt år för 
Acuvi. Genom förvärven av Sensapex i juni och 
det amerikanska bolaget The Precision Alliance 
Motion (TPA Motion) i december skapade vi 
en global koncern som är i en unik position 
att bli ett ledande bolag inom lösningar inom 
applikationer med höga precisionskrav kring 
rörelser och positionering. Pro forma uppgick 
gruppens försäljning för 2021 till 153 miljoner 
kronor med en stark EBITDA-marginal i fjärde 
kvartalet.

Genom dessa förvärv har vi fått en större kund-
bas och blivit relevanta för allt fler applikationer

Proforma omsatte vi 
på helåret 153 MSEK, 
det är ett helt nytt 
bolag med helt nya 
möjligheter att skapa 
tillväxt och vinst

VD kommenterar

Anders Kottenauer, VD
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och applikationsområden, både genom gemen-
samma produktplattformar, utökad försäljnings-
potential till befintliga kunder och även möjlig-
heter till snabbare expansion av vår kommer-
siella organisation. Våra bolag har potential 
till stora synergier och uppvisar också stark 
organisk tillväxt. Pro forma var den organiska 
tillväxten under 2021 35 procent, detta trots 
långa komponentledtider och att pandemin 
påverkade vissa delar av verksamheten. 

Vi agerar idag på väldigt intressanta, snabb-
växande marknader med hög efterfrågan på 
våra unika teknologilösningar. Vi har en hög 

grad av återkommande intäkter och en skal-
bar affärsmodell med en stark befintlig och
växande global kundbas. I tillägg till detta är vi 
även aktiva inom vissa högvolymapplikationer, 
delvis genom en licensmodell. 

Vår ambition är att fortsätta leverera hög till-
växt i kombination med god lönsamhet. Vi har 
en ambitiös plan för vår produktutveckling 
under 2022 och utöver det även en aktiv för-
värvsagenda för att möjliggöra ännu snabbare 
expansion inom nya applikationsområden. 

Jag vill passa på att tacka för det förtroende 
som givits oss av såväl gamla som nya ägare, 
speciellt vid de emissioner som genomfördes 
för att finansiera förvärven av Sensapex och 
TPA Motion. Min förhoppning är att ni vill fort-
sätta följa med när vi bygger en ledande 
bolagsgrupp kring de globala trenderna 
miniatyrisering och ökad precision. 

Anders Kottenauer, VD

Försäljningsutveckling, Acuvi
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Acuvi i korthet

Leverantör av kritiska och avancerade kom-
ponenter och systemlösningar för rörelser 
och positionering med mycket hög precision 
med primärt fokus mot Life Science, Med-
tech, Semicon and Advanced Industrial. Vår 
kundbas inkluderar välrenommerade OEM 
kunder och forskningsinstitut. 

Acuvi består idag av tre bolag som kompletterar 
varandra mycket väl, både vad gäller produkt-
erbjudande och kundbas.

153 3800+50+ 60
MSEK (pro forma)
omsättning 2021

Ägare, noterat på
Nasdaq First North 

Growth Market

Patent Ca antal anställda

Systemintegration och lösningar 
för linjära rörelser

System- och subsystemlösningar för OEM kunder

Piezo baserade aktuatorer och 
linjära motorer

Proprietära piezobaserade teknologier, ultra- 
precisa och kompakta

Motion control och plattformar 
för automation

Generella och applikationsspecifika auto-
mationsplattformar
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Acuvi i världen

Acuvis huvudkontor är beläget i Uppsala. Här 
finns också en produktionsanläggning för 
avancerade piezo actuatorer. I Uleåborg finns 
dotterbolaget Sensapex med en produktions 
och utvecklingsanläggning för avancerad 
lösningar för positionering. Acuvis amerikan-

ska dotterbolag, TPA Motion, är beläget nära 
Charlotte, North Carolina. I Schweiz finns idag 
en filial, ambitionen är att bygga upp en euro-
peisk sälj och produktledning som kan vara 
nära nyckelmarknaderna i Europa. 
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Fokusmarknader

Life Science Instrumentation

Genom att möjliggöra positionering med extremt 
hög precision kan Acuvis produkter bidra till 
exempelvis analys och hantering av celler. App-
likationer finns inom vitt skilda områden såsom 
cell- och vävnadsanalys, material vetenskap 
och in vitro-fertilisering (IVF).

Semicon

Inom halvledarindustrin finns behov av starka, 
precisa aktuatorer för till exempel litografi, 
wafer inspection och styrning av strålning. 
Primärt uppfyller Acuvis produkter avancerade 
rörelsekrav i maskiner som används i produk-
tion av halvledare.
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Fokusmarknader

Medtech

Inom medicinteknik och kirurgiska instrument 
krävs i många fall pålitliga produkter som möjlig-
gör hög precision. Acuvis produkter kan göras 
icke-magnetiska vilket möjliggöra automati-
sering av processer som fram till nu inte har kun-
nat göras annat än manuellt. Pålitligheten och 
den höga precisionen möjliggör minimalinvasiva 
ingrepp vilket minskar patienters lidande.

Advanced Industrial

Högre krav inom tillverkningsprocesser har drivit
på utvecklingen inom optiska system och rörelse-
kontroll inom industriautomation. Acuvis inte-
grerade system med delar som möjliggör hög 
precision möter många av de krav kunder ställer. 
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Rolf Kohler  
CCO

Anställd sedan 2020, har 
tidigare erfarenhet från 
schweiziska maxon group 
som Sales & Marketing Mana-
gement positioner i olika 
Industrial Automation före-
tag, Head of Industry Sector 
Business på IMI Engineering, 
IMI plc UK.
Utbildning: Electromechanical 
Engineering, Business Mana-
gement Sales & Marketing
Andra pågående uppdrag: Nej
Innehav i bolaget: 0

Bolagsledning

Anders Kottenauer 
CEO

Anställd sedan 2019. Mångårig 
erfarenhet från olika affärs-
ledande roller inom framför-
allt globala industriella bolag, 
exempelvis Laird och Assa 
Abloy.
Utbildning: Master of Science 
Finance, Master of Engineering
Andra pågående uppdrag: Nej
Innehav i bolaget: 105 000 
aktier, 200 000 tecknings-
optioner i bolaget

Olof Stranding  
CFO

Anställd sedan 2013, har tid-
igare erfarenhet från KPMG 
(revision) samt affärsnära 
controlling-positioner på 
Q-med, Johnson & Johnson 
Utbildning: Civilekonom, 
Uppsala universitet, 1999
Andra pågående uppdrag: 
Är styrelseledamot i Svensk 
Industriförening (SINF)
Innehav i bolaget: 62 500 
aktier, 40 000 tecknings-
optioner i bolaget
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Mikko Vähäsöyrinki 
CTO

Anställd sedan 2021. Grundare
av flera hight-tech bolag, 
senast Sensapex Oy.
Utbildning: PhD Biophysics
Andra pågående uppdrag: Nej
Innehav i bolaget: 719 826 
aktier

Mika Niemi   
COO

Anställd sedan 2021. Över 20 
års erfarenhet från globala 
high-tech bolag i olika seniora 
roller. Över 10 års erfarenhet 
från tillverkning i globala bolag 
såsom Nokia och Keysight. Har 
drivit stora mjukvaruprojekt.
Utbildning: Ms. Science in 
Automation Engineering
Andra pågående uppdrag: Nej
Innehav i bolaget: 0

Barry Bruhns  
General Manager 
North America

Anställd sedan 2021. Lång 
erfarenhet från tillverk-
ningsindustri. VD för TPA 
Motion vid förvärvstillfället. 
Lång erfarenhet av att driva 
change management med 
fokus på effektivitet och lön-
sam tillväxt.
Utbildning: BS in Mechanical 
Engineer & MS in Finance
Innehav i bolaget: 4 500
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Adam Dahlberg    
Styrelseordförande sedan 1999

Svensk investerare inom materialteknologi, Life 
Science och mjukvara. 

Innehav i bolaget: 3 315 839 aktier privat och 
via bolag

Ping Faulhaber     
Styrelseledamot sedan 2019

Amerikansk investerare. Ägare av Gaudium 
IVST LCC. 

Innehav i bolaget: 2 287 168 aktier

Styrelse
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Dr. Henrik Nittmar   
Styrelseledamot sedan 1998

VD på Corline Biomedical AB (publ), PhD i 
Innovation Management Handelshögskolan i 
Stockholm.

Innehav i bolaget: 17 608 aktier privat och via 
bolag

Joakim Stenberg    
Styrelseledamot sedan 2017

Joakim har arbetat i finansbranschen sedan 
1998. Efter magisterexamen i finansiering 
från Stockholms Universitet. Joakim har 
haft positioner såsom VD, affärsutvecklare, 
produktutvecklare och säljare inom finans-
branschen och varit verksam såväl i Sverige 
som internationellt.

Joakim är en av grundarna till Nordic Cross 
Asset Managment AB och har styrelseuppdrag 
för First North listade bolaget Acrinova AB och 
det onoterad IT bolaget Pure IT Group AB. 

Innehav i bolaget: 18 567 aktier privat och via bolag
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Vi levererar nästa generations  
lösningar för positionering 
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Behovet av miniatyrisering och precision 
ökar i världen. Mer funktionalitet och högre 
prestanda måste inrymmas i mindre geome-
trier i allt fler produkter. Acuvi är en växande 
bolagskoncern som svarar upp mot dessa 
globala trender. Koncernens slutkunder finns 
inom bland annat medicinteknik, semicon, 
optik, automation och konsumentelektronik.

Efter verksamhetsårets utgång har aktieägarna 
i PiezoMotor vid en extra bolagsstämma, be-
slutat byta namn på moderbolaget till Acuvi AB.

Under 2021 har Acuvi förvärvat två bolag – 
Sensapex baserat i Uleåborg, Finland och TPA 
Motion baserat i Charlotte, USA. Acuvis aktie 
handlas på Nasdaq First North Growth Market. 

Eftersom koncernen bildades under 2021 
finns inga jämförelsesiffror för 2020. 

Verksamhet inom forskning och 
utveckling

I huvudsak är utvecklingen inom Acuvi kund-
driven. De produkter som säljs kan modifieras 
men det är sällan stora resurser läggs på 
enskilda kundprojekt annat än att en kund 
betalar för utveckling som bedöms vara av 
strategiskt intresse för Acuvi. I dagsläget är 

Förvaltningsberättelse 2021

Verksamheten

det enda kundspecifika utvecklingsprojekt 
av denna karaktär det licensavtal som kom-
municerades 2021-08-12 och återfinns under 
avsnittet "Väsentliga händelser under 2021" 
i förvaltningsberättelsen. I korthet går pro-
jektet ut på att integrera motorer i en lösning 
för zoom, autofokus och bildstabilisering 
i mobiltelefoner. Projektet har under 2021 
kostat interna och externa resurser på totalt 
5,4 MSEK. Samtliga dessa har aktiverats som 
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten i 
balansräkningen.

Utländsk filial

Acuvi har sedan 2020 en filial i Schweiz. Filialen 
bedriver ingen extern verksamhet utan utför 
uppgifter för koncernens räkning. 

Väsentliga händelser under 2021

· 2021-01-14: Acuvi bekräftar arbete med 
motorer för mobiltelefonkameror

Under 2020 har Acuvi fått förfrågningar 
från flera mobiltelefontillverkare gällande 
mikromotorer för zoomfunktion i mobil- 
telefonkameror. Acuvi bekräftar idag 
följande:

Styrelsen och verkställande direktören för Acuvi AB får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret som 

avslutades 2021-12-31.  Om inte annat anges redovisas alla belopp i tusen kr (tkr).
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· Acuvi har utvecklat och presenterat olika 
initiala designalternativ baserade på bo- 
lagets allra minsta mikromotorer

· Designalternativen har utvärderats av två 
av världens största mobiltelefontillverkare

· Diskussioner kring prototypleveranser och 
förutsättningarna för detta har inletts

· 2021-01-21: Acuvi levererar prototyper för 
mobiltelefonkameror

Acuvi bekräftar att man beslutat producera 
och leverera prototyper av mikromotorer 
för mobiltelefonkameror till två av världens 
största aktörer på denna marknad. Leverans- 
erna planeras ske under första halvåret 2021. 
För att öka det potentiella värdet för bolaget 
har Acuvi valt att inledningsvis inte erbjuda 
exklusivitet till någon kund inom segmentet 
och leveranserna kommer därmed också att 
genomföras vederlagsfritt. 

· 2021-01-26: Acuvi inleder nästa fas i 
5G-projekt

Tester av massvolymmotorn LINK – som 
under 2020 genomförts av en av de största 
tillverkarna av utrustning för telekominfra-
struktur – har fallit väl ut och Acuvi har fått 
en beställning på ytterligare LINK- motorer 
samt elektronik för nästa fas. Applikationen 
utgörs av mikrovågsfilter för 5G.

· 2021-02-04: Acuvi vinner order inom vävnads- 
diagnostik

Acuvi har vunnit en order på mikromotorer 
och tillhörande elektronik för integrering i 
ett system för vävnadsdiagnostik baserat 
på nanomekanik. Systemet analyserar och 
karaktäriserar vävnad på molekylärnivå och 
möjliggör snabba resultat och optimerad 
behandlingsstrategi. Leverans av de första 
mikromotorerna sker under första halv-
året 2021 och avser förserieproduktion av 

diagnostiksystem. Fullskalig produktion av 
system planeras från och med 2023.

· 2021-02-05: Acuvi vinner order inom avan-
cerad mikroskopi

Ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK och 
leverans sker under första kvartalet 2021. 
Acuvi betraktar ordern som en första 
instegsorder med goda förutsättningar för 
uppföljningsbeställningar. Kunden är en 
ledande global tillverkare och leverantör av 
bland annat FIB Microscopy och Scanning 
Electron Microscopes (SEM).

· 2021-02-10: Acuvi vinner instegsorder inom 
halvledarindustrin

Acuvi vinner en instegsorder hos en kinesisk 
kund verksam inom halvledarindustrin. Leve-
rans sker under innevarande kvartal.

· 2021-02-25: Acuvi vinner order inom mik-
rofluidik

Ordervärdet uppgår till 250 KSEK och avser 
kundens förserieproduktion. Leverans sker 
under första kvartalet 2021. Uppföljnings- 
order förväntas under innevarande år. Full- 
skalig produktion av diagnostiksystemet 
väntas uppnås 2023 vilket uppskattas ge  
2 MSEK i årliga intäkter för Acuvi.

· 2021-03-16: Acuvi vinner uppföljningsorder 
från kinesisk kund inom halvledarindustrin

Ordervärdet uppgår till 1 MSEK och leverans 
sker under andra kvartalet 2021. Kunden 
tillverkar s.k. litografiutrustning och repre- 
senterar bra potential för framtida försäljnings 
tillväxt för Acuvi.

· 2021-03-19: Acuvi vinner uppföljningsorder 
från Ginolis

Ordern gäller lösningar inom mikrofluidik till 
ett produktionssatt system. Ordervärdet 
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uppgår till 0,5 MSEK med leverans under 
första kvartalet 2021. Ytterligare leveranser 
till denna kund förväntas ske under inne- 
varande år.

· 2021-04-21: Acuvi ingår avtal om att för-
värva Sensapex 

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i 
Sensapex uppgår till 138,1 MSEK (13,6 MEUR) 
på kassa- och skuldfri basis och med juste-
ring för avvikelse från normalt rörelsekapital. 
Köpeskillingen består av en kontant del om 
76,0 MSEK (7,5 MEUR) och en aktiedel i form 
av nyemitterade aktier av serie B i Acuvi till ett 
värde om ca 62,1 MSEK (6,1 MEUR).

Transaktionen innehåller en rörlig tilläggs-
köpeskilling som är baserad på Sensapex 
omsättning rullande tolv månader per 2022-
06-30 respektive 2023-06-30. För 2022 
kan tilläggsköpeskillingen uppgå till högst 
20,3 MSEK (2 MEUR), för 2023 kan tilläggs-
köpeskillingen uppgå till högst 20,3 MSEK 
(2 MEUR). Eventuell tilläggsköpeskilling kan 
utbetalas kontant eller genom aktier, för-
utom en del om högst ca 18 procent som 
kommer utbetalas kontant. Se detaljerad 
information i not 28.

Sensapex Oy utvecklar och tillverkar avan-
cerade system för positionering inom bland 
annat Life Science. Med en omfattande kund-
bas har man etablerat sig som en leverantör 
till många forsknings- och utvecklingsenheter 
världen över. Företaget står nu inför att 
lansera sin tredje generations system som 
möjliggör fullt ut automatiserade arbets- 
flöden inom avancerad mikroskopi. 

Förvärvet av Sensapex är första steget i 
Acuvis tidigare kommunicerade strategi 
att genom förvärv bygga en företagsgrupp 
som svarar upp mot marknadens behov 
av allt högre precision och miniatyrisering. 
Genom förvärvet av Sensapex kommer 
Acuvi att erbjuda systemlösningar för flera 

olika marknadsområden och applikationer. 
Värdet av systemen är högre än värdet av 
de enskilda komponenterna. Förvärvet av 
Sensapex stärker också Acuvis finanser och 
skapar stabilitet liksom utrymme för fortsatt 
tillväxt. 

Sensapex försäljning har vuxit med ca 20 
procent på årsbasis de senaste tre åren. 
2020 uppgick företagets försäljning till ca 
20,5 MSEK. Företagets resultat före ränte-
netto, skatt samt av- och nedskrivningar 
(EBITDA) för 2020 uppgick till ca 5,8 MSEK, 
motsvarande en EBITDA-marginal på ca 
28 procent. 

· 2021-04-21: Acuvi genomför två ny- 
emissioner som blir kraftigt övertecknade – 
bolaget tillförs ca 100 MSEK

Delar av emissionen gjordes som en kvot- 
värdesemission och har bokats som aktie- 
ägartillskott.

· 2021-05-27: Acuvi slutför förvärvet av 
Sensapex 

· 2021-06-04: Acuvi inleder exklusiv förhand-
ling avseende licensavtal för mobilkameror

Acuvi har under första halvåret 2021 
utvecklat olika lösningar för mobiltelefon- 
kameror baserade på bolagets unika mikro-
motorer. Ett flertal prototypleveranser och 
utvärderingar har genomförts. 

Acuvi har idag inlett förhandlingar med en 
stor asiatisk underleverantör till mobiltele-
fonindustrin. Förhandlingarna syftar till att 
bolagen skall ingå ett partner- och licens-
avtal avseende massproduktion av Acuvis 
PiezoWave-motorer för applikation i mobil-
telefonkameror. Förhandlingarna förs på 
exklusiv basis av båda parter med avsikt att 
ingå avtal senast under juli månad 2021.
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· 2021-08-12: Acuvi ingår exklusivt licensavtal

Acuvi meddelar idag att Bolaget har ingått 
ett exklusivt licensavtal med ett asiatiskt 
bolag (“Partnern”) för kommersialisering av 
Acuvis PiezoWave®-teknologi för kameraoptik 
inom mobiltelefoner, PCs, kroppsnära tek-
nik (sk. wearables) och bilindustri.

Partnern är en börsnoterad, väletablerad 
leverantör av integrerade lösningar i mycket 
höga volymer för Smart Devices, Internet- 
of-Things-applikationer samt elektronik till 
bilindustrin med kunder såsom till exempel 
Samsung, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, Dell, HP 
och LG.

Acuvi och Partnern kommer att samarbeta kring 
integrering av PiezoWave®-teknologin i 
mobilkameraapplikationer. Massvolymtill-
verkning skall etableras av Partnern eller 
annat bolag i dess nätverk.

Vid massvolymproduktion – vilken avses 
inledas tidigt 2023 – erhåller Acuvi royalty 
för varje såld enskild PiezoWave®-motor. 
Nivån på royaltyn offentliggörs ej, men den 
är marknadsmässig. Acuvis bedömning är att 
en marknadspenetration på omkring 10 % 
resulterar i royaltyintäkter till Acuvi om i stor-
leksordningen 200-400 MSEK per år.

· 2021-09-08: Acuvi vinner ytterligare upp-
följningsorder från halvledarindustrin

Ordern har lagts av Acuvis distributör i Kina 
och de LEGS-baserade produkterna kommer 
att integreras i så kallad litografiutrustning 
som används vid tillverkning av halvledare.

· 2021-10-25: Acuvi ingår avtal om att förvärva 
det amerikanska bolaget TPA Motion och eta-
blerar därmed egen närvaro i USA

TPA Motion designar och tillverkar positio-
neringssystem med hög precision för en 
mängd kunder inom flera olika marknads-

områden. Bolaget har omkring 100 kunder 
verksamma inom exempelvis robotkirurgi, 
diagnostik och optik. År 2020 omsatte TPA 
Motion ca 82 MSEK (9 MUSD). TPA Motions 
försäljning 2021 uppgick till ca 108 MSEK (12 
MUSD), motsvarande en tillväxt på mer än 
30 procent.

Köpeskillingen på koncernnivå uppgår till 
cirka 240 MSEK (26,5 MUSD). Förvärvet sker 
genom en fusion mot vederlag där ett av 
Acuvi startat ett förvärvsbolag som erlägger 
ett kontant fusionsvederlag om 142 MSEK, 
som Acuvi lånat ut till förvärvsbolaget, samt 
vederlagsaktier i förvärvsbolaget. Aktierna 
i förvärvsbolaget tillförs sedan per den 16 
december Acuvi som en apportegendom. I 
Acuvi är aktierna i TPA Motion LLC upptaget 
till ca 82 MSEK. Se detaljerad information i 
not 28. 

· 2021-10-25: Acuvi genomför en riktad ny- 
emission och tillförs ca 160 MSEK

· 2021-12-16: Acuvi slutför förvärvet av TPA 
Motion

I samband med detta emitterades 1 581 397 
aktier till säljaren som delbetalning. Aktierna 
motsvarar 6,5 % av rösterna i Acuvi och är 
föremål för s.k. lock-up i 6 månader.
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· 2021-12-29: Acuvi genomför apportemission 
till nyckelpersoner i dotterbolaget TPA Motion

Styrelsen beslutar om en nyemission om 
274 649 aktier av serie B till de två nyckel- 
personer som omfattas av s.k. stay on - 
bonusavtal samt bonus för 2021 såsom 
kommunicerat i pressmeddelande 2021-10-
25. Utspädningen uppgår till 1,12 procent. 
Apportemissionen godkändes av en extra 
bolagsstämma 2022-01-19. 

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång

· 2022-01-27: Acuvi inleder nästa fas i mobil-
kamerasamarbetet

Acuvi meddelar att det exklusiva licens-
avtal som bolaget ingick i augusti 2021 
med ett asiatiskt bolag för kommersialise-
ring av Acuvis PiezoWave®-teknologi har 
gått in i nästa fas där kameralösningen 
presenteras för potentiella kunder och 
samarbetspartners – däribland ledande 
kameramodultillverkare. Denna fas förvän-
tas pågå under första och andra kvartalet 
2022, med avsikt att ingå kommersiellt  
samarbete med en eller flera kameramodul- 
tillverkare. Acuvis asiatiska partner är en börs-
noterad, väletablerad leverantör av integrerade 
lösningar i mycket höga volymer för bland 
annat konsumentelektronik.

· 2022-01-29: En fastighet som följde med 
förvärvet av Sensapex Oy avyttrades för ca 
8,4 MSEK (833k euro).

I samband med försäljningen löstes ett lån 
knutet till fastigheten på ca 5,4 MSEK (529k 
euro) samt en checkkredit på ca 1,5 MSEK 
(150k euro).

· 2022-03-07: Bolaget meddelar avsikt att 
byta namn på koncernen till Acuvi

Det föreslagna namnbytet är resultatet av ett 
ingående strategi- och varumärkesarbete.

Under Acuvi består verksamheten idag av tre 
huvudsakliga bolag – PiezoMotor samt de 
under 2021 förvärvade bolagen Sensapex och 
TPA Motion. Dessa bolagsnamn behålls då de 
utgör välkända varumärken på bolagens res-
pektive marknader. Koncernens strategi är att 
genom lönsam organisk tillväxt i kombination 
med förvärv bygga en global ledare inom lös-
ningar inom många applikationer med ökande 
krav på precision och miniatyrisering.

· 2022-04-07: Bolaget byter namn till Acuvi 

Vid en extra bolagsstämma i PiezoMotor 
Uppsala AB (publ) den 7 april 2022 besluta-
des bland annat att bolagets företagsnamn 
ändras till Acuvi AB, att aktieslaget serie A 
tas bort, att samtliga aktier av serie B kon-
verteras till aktier utan seriebeteckning, att 
styrelsen kan besluta om att aktieägare ska 
kunna utöva sin rösträtt per post inför en 
bolagsstämma samt att styrelsen kan besluta 
om att bolagsstämmor ska hållas i Stockholm 
trots att bolagets säte är i Uppsala.

· 2022-05-16: Acuvi genomför apportemission 
till nyckelpersoner i dotterbolaget TPA Motion

Styrelsen beslutar om en nyemission om 
460 755 aktier av serie B till de två nyckel- 
personer som omfattas av s.k. stay on - bonus- 
avtal såsom kommunicerat i pressmeddelande 
2021-10-25. Utspädningen uppgår till 1,84 
procent. Apportemissionen behöver god-
kännas på årsstämman den 15 juni.  

·  2022-05-20: Väsentliga förändringar efter 
avlämnande av bokslutskommuniké 

I samband med revision av årsbokslutet har 
några förändringar gjorts av de förvärvs-
analyser som upprättats i samband med 
förvärven av TPA Motion och Sensapex.
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De väsentliga skillnaderna i bokslutskommu-
nikén jämfört med årsredovisningen är: 

· I bokslutskommunikén konsoliderades 
TPA Motion per 2021-12-01. I årsredovis-
ningen konsolideras TPA Motion per den 
dag bestämmande inflytande erhölls, dvs 
2021-12-16. Denna ändring har medfört jus-
teringar av såväl koncerns resultaträkning 
som balansräkning.

· Vad gäller förvärvsanalysen för TPA Motion 
har övervärden identifierats i  orderstock 
och lager vilket har påverkat goodwillpos-
ten. Vidare har viss omklassificering av 
poster på skuldsidan skett. Se mer detaljer 
nedan.  

· Vad gäller förvärvsanalysen för Sensapex 
har en del immateriella tillgångar identifie-
rats och det har fått till följd att övervärden 
omlokaliserats från goodwill till Balanserade 
utgifter för utvecklingsarbete. 

Sammanfattningsvis har nettoomsättningen 
för koncernen för 2021 minskat med 5,9 MSEK 
till 51,4 MSEK (57,3) och bruttoresultatet minskat 
med 0,4 MSEK från -9,1 MSEK till -9,5. Koncernens 
resultat för 2021 har justerats ner med -1,8 MSEK 
till -46,9 (-45,1). Eget kapital har minskat med 
2 MSEK till 286,3 MSEK (288,3 MSEK).

Effekter på koncernens resultat 
för 2021

Skillnaderna mellan koncernens resultaträkning 
i årsredovisningen och bokslutskommunikén 
framgår av tabellen nedan. 

I bokslutskommunikén konsoliderades TPA 
Motion per 2021-12-01. I årsredovisningen 
konsolideras TPA Motion per den dag bestäm-
mande inflytande erhölls, dvs 2021-12-16. Detta 
innebär att alla poster i resultaträkningen på- 
verkas i viss mån. Den största påverkan är på 

nettoomsättningen som minskat från 57,3 MSEK 
till 51,4 MSEK. Bruttoresultatet har minskat från 
-9,1 MSEK till -9,5 MSEK. 

Totalt sett har koncernens resultat för 2021 
justerats ner med -1,8 MSEK till -46,9 (-45,1).

MSEK ÅR BK
Skill-

nad

Nettoomsättning 51,4 57,3 -5,9

Kostnad för sålda varor -60,9 -66,4 5,5

Bruttoresultat -9,5 -9,1 -0,4

Försäljningskostnader -7,4 -7,7 0,3

Administrations-
kostnader -17,4 -17,7 0,3

Övriga rörelsekostnader -5,1 -3,1 -2

Rörelseresultat -46,9 -45,1 -1,8

Resultat efter finan-
siella poster -47,9 -46,0 -1,9

Resultat per aktie före 
utspädning -2,59 -2,04 -0,55

Resultat per aktie 
efter utspädning -2,59 -2,04 -0,55

Effekter på koncernens balans-
räkning per 2021-12-31

Skillnaderna mellan koncernens balansräkning 
i årsredovisningen och bokslutskommunikén 
framgår av tabellen nedan. 

TPA Motion
En del av övervärdet i förvärvsanalysen för TPA 
Motion har hänförts till orderstocken vilket 
har minskat goodwillposten. I koncernbalans-
räkningen redovisas detta i posten Övriga 
fordringar. Förändringen har även påverkat 
uppskjuten skatt. Vidare har viss omklassifi- 
cering av poster på skuldsidan skett. Upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter har minskat 
med 77,2 MSEK till följd av att tilläggsköpeskilling 
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på 18,1 MSEK redovisats som Avsättning och 
att stay on - bonusen till två nyckelpersoner 
har flyttats till lång respektive kort skuld (20 
respektive 44 MSEK). 

Sensapex
Vad gäller förvärvsanalysen för Sensapex har 
en del av övervärdet hänförts till Balanserade 
utgifter för utvecklingsarbete vilket har mins-
kat goodwillposten. Förändringen har även 
påverkat uppskjuten skatt.  3,2 MSEK har flyt-
tats från patent till balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete. 

MSEK ÅR BK
Skill-

nad

Balanserade utgifter 
för utvecklingsutgifter 49,2 22,0 27,2

Patent 2,2 5,4 -3,2

Goodwill 366,3 408,8 -42,5

Maskiner och in-
ventarier 17,2 17,9 -0,7

Övriga fordringar 31,3 4,8 26,5

Eget kapital 386,3 388,3 -2,0

Uppskjuten skatt 13,0 3,0 10,0

Övriga avsättningar 18,1 0 18,1

Långfristiga skulder 
till kreditinstitut 8,0 9,6 -1,6

Övriga långfristiga 
skulder 28,9 0,0 28,9

Kortfristiga skulder 
till kreditinstitut 8,6 13,2 -4,6

Leverantörsskulder 11,8 11,6 0,2

Övriga skulder 50,2 14,7 35,5

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter 12,3 89,5 -77,2

Balansomslutning 537,1 530,0 7,1

Effekter på koncernens kassaflöde 
per 2021-12-31

På grund av förändringar i förvärvsanalyser 

och omklassificeringar i balansräkningen så 
har även kassaflödesanalysen uppdaterats. 
Nedan i sammandrag.

MSEK ÅR BK
Skill-

nad

Löpande verksam-
heten -24,1 4,4 -28,5

Investeringsverk-
samheten -235,3 -24,7 -210,6

Finansieringsverk-
samheten 250,6 5,1 245,5

Periodens kassaflöde -8,7 -15,2 6,5

Intäkter och resultat i koncernen

Nettoomsättningen uppgick till 51,4 MSEK vars 
moderbolag (Acuvi) omsatte totalt 33,2 (27,4) 
MSEK. TPA Motions omsättning 16 – 31 decem-
ber, den tid då bolaget ingått i koncernen, 
uppgick till 4,4 MSEK. Sensapex omsättning 
under perioden 1 juni till 31 december uppgick 
till 13,8 MSEK. Under 2021 hade koncernen 
goodwillavskrivningar motsvarande 14,8 MSEK. 
Dessa redovisas som kostnad såld vara och 
påverkar således bruttoresultatet. Övriga av-
skrivningar uppgick under perioden till 3,8 MSEK.

Bruttoresultatet 2021 uppgick till -9,5 MSEK. 
Bruttomarginalen uppgick till -18 procent. 
Exklusive avskrivningar uppgick bruttoresultatet
till 12,1 MSEK. Bruttomarginalen exklusive 
avskrivningar uppgick till 25 procent. Rörelse-
resultatet för perioden uppgick till -46,9 
MSEK. Exklusive avskrivningar (EBITDA) upp-
gick resultatet till -24,2 MSEK. Ökningen av 
försäljningskostnaderna beror både på att 
Acuvi har ökat sin direktförsäljning och att 
de nya bolagens, primärt Sensapex, sälj-
kostnader har tillkommit i koncernen jämfört 
med föregående år. Ökningen av administra-
tionskostnaderna med 2,7 MSEK jämfört med 
2020 beror delvis på att de nya bolagen i 
koncernen nu räknas med i koncernens kost-
nadsmassa, men också att det uppstått extra 
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kostnader på cirka 1,0 MSEK kring förvärvet 
av TPA Motion och Sensapex. Dessa kostna-
der bedöms vara av engångskaraktär. Övriga 
rörelseintäkter och kostnader uppgick till 7,1 
respektive -5,1 MSEK. Huvuddelen av dessa 
härrör sig från valutaeffekter.

Kassaflöde, likviditet och  
finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens 
anläggningstillgångar till 445 MSEK och 
består främst av goodwill som uppstått till 
följd av de två förvärv som genomförts under 
året. Vid årets utgång uppgick likvida medel 
till 8,6 MSEK. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändringar i rörelsekapital 
uppgick till -25,2 MSEK. 

Personal

Antal anställda uppgick per 2021-12-31 till 58 
personer. I not 6 anges fördelning på geogra-
fisk spridning samt mellan män och kvinnor 
samt kostnader för personal och ledning.

Företagsförvärv

Under 2021 har två företagsförvärv genom-
förts. I maj förvärvades det finländska bolaget 
Sensapex Oy och i december det amerikanska 
bolaget TPA Motion, Inc. Bolagen presenteras i 
not 15. 
 

Bolagsstyrning
Acuvi är ett svenskt aktiebolag noterat på 
Nasdaq First North Growth Market. Acuvis 
bolagsstyrning baseras därför på svensk lag-
stiftning och svenska regelverk såsom aktie-
bolagslagen, bolagsordningen och andra 
relevanta regler och riktlinjer. 

Aktieägare och aktien

Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB. 
Antalet aktieägare uppgick per 2021-12-31 till 
drygt 3 900. Antalet aktier i bolaget var då 
24 280 816 varav 0 A-aktier och 24 280 816 
B-aktier.

2021-12-31 var Adam Dahlberg (privat och 
genom helägt bolag) största ägare och tillika 
styrelseordförande med ca 13,7 procent av 
bolagets samtliga utestående aktier. Adam 
Dahlberg är medlem av familjen Crafoord och 
har varit engagerad i Acuvi sedan starten 
1998. Det finns ingen annan aktieägare med 
röstetal överstigande 10 procent av totala 
antalet röster. En finansiell placerare, Ping 
Faulhaber, bosatt i USA, innehar 9,4 procent 
av bolagets utestående aktier (genom sitt 
helägda bolag Gaudium IVST, LCC). Samtliga 
aktier ger samma rätt till bolagets tillgångar 
och vinst och berättigar till lika stor utdelning.

Styrelsen

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för 
bolagets organisation och förvaltning samt 
för kontrollen av redovisningen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska för-
hållanden i övrigt. Styrelsen fastställer bola-
gets övergripande strategi, mål och policies. 
Styrelsen beslutar även i frågor om förvärv, 
avyttringar och större investeringar. Styrelsen 
godkänner årsredovisningar och delårsrap-
porter samt föreslår utdelning och riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare 
för beslut på årsstämman. Styrelsen i Acuvi 
ska bestå av lägst tre och högst åtta ordi-
narie ledamöter och högst åtta suppleanter 
valda av årsstämman. Styrelsen består för 
närvarande av fyra ordinarie ledamöter. På 
styrelsesammanträdena kan tjänstemän inom 
bolaget föredra ärenden. Två ledamöter, Henrik 
Nittmar och Joakim Stenberg, är oberoende 
i förhållande till bolagets större ägare och 
till bolaget. Henrik Nittmar har dock ett nära 
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samarbete med Adam Dahlberg inom ramen 
för Corline Biomedical AB (publ) där Nittmar är 
VD och Dahlberg är styrelseordförande. Under 
2021 höll Acuvis styrelse elva protokollförda 
styrelsemöten. Vid styrelsemötena följs för-
säljnings- och lönsamhetsutvecklingen, mål 
och strategier för verksamheten.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbets-
ordning för sitt arbete som bland annat 
reglerar följande:

· Antalet styrelsemöten.  

· Tid för och innehåll i kallelse till styrelsemöte.

· De punkter som normalt ska finnas på dag-
ordningen för respektive styrelsemöte.

· Protokollföring från styrelsemöten. 

· Delegering av beslut till VD.

Styrelsens arbetsordning revideras årligen 
och vid behov uppdateras den. VD-instruk-
tionen klargör arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören samt 
dennes ansvar och befogenheter.

Extern revision

Vid årsstämman 2021 valdes Grant Thornton 
(”GT”) till revisor fram till årsstämman 2022. 
Huvudansvarig revisor är Michael Palm.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens risker består av bland annat 
affärsmässiga och finansiella risker. Affärs-
mässiga risker kan exempelvis vara stort 
beroende av kunder och/eller leverantörer. 
Koncernen hade 2021 ca 500 kunder. Finansiella 
risker avser främst valutarisker, kreditrisker och 

Aktieägare per 2021-12-31 B-aktier* Röster och kapital, %

Adam Dahlberg 3 315 839 13,7

Gaudium IVST, LLC 2 287 168 9,4

Swedbank Robur Ny teknik 2 123 966 8,7

Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 013 054 8,2

Handelsbanken Microcap Sverige 1 891 364 7,8

Management** 1 070 016 4,4

Fritz Faulhaber GmbH 706 157 2,9

Margareta Nilsson 451 030 1,9

Gunvald Berger 328 503 1,4

Tibia Konsult AB 315 672 1,3

Summa 10 största ägare 14 502 769 59,7

Summa övriga (ca 3 000 st.) 9 778 047 40,3

Totalt antal aktier 24 280 816 100,0

* Endast aktier av serie B är utgivna. 

** Mikko Vähäsöyrinki (CTO) med familj, 902 516. Anders Kottenauer (CEO), 105 000. Olof Stranding (CFO), 62 500.
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risker för bolagets finansiering. För att han-
tera finansiella risker försöker bolaget matcha 
intäkter mot kostnader så att stora intäkter i en 
valuta möts av inköp i samma valuta. 

Historiskt har kundförlusterna varit försum-
bara. Försäljning som sker direkt sker mot 
förskottsbetalning om inte kunden har en 
upparbetad affärsmässig relation med något 
av koncernbolagen. Koncernen har lång-
siktiga stabila ägare som i vissa fall under 
mer än 20 år har deltagit i och arbetat med 
finansieringen av bolaget. De affärsmässiga 
riskerna hanteras genom att bredda kundbasen 
och arbeta för att ha flera leverantörer av 
kritiska komponenter.

Acuvi har liksom andra företag stått inför 
utmaningen med spridningen av COVID-19 
(Corona-viruset). Det har hittills inte note-
rats tydliga signaler om att situationen kring 
spridningen av sjukdomen påverkar orderin-
gången men detta är något som bevakas och 
hanteras om så skulle vara fallet. Risken för 
kundförluster bedöms vara låg.

Det pågående kriget i Ukraina bedöms för 
närvarande inte påverka Acuvis resultat. 

Risken är att det blir svårare att hitta viss 
typ av material på grund av globala leve-
ransstörningar. Primärt gäller detta inköp av 
elektronik. Styrelsen följer aktivt utveck-
lingen och vidtar löpande åtgärder för att 
begränsa effekten.

För närvarande har bolaget inga försörjnings-
problem av material men för säkerhets skull 
har lagren av vissa kritiska komponenter utö-
kats något. Ökad sjukfrånvaro är en framtida 
risk men denna är för stunden inget som 
äventyrar nödvändig produktionstakt och 
leveranser inom prioriterade projekt.

Fortlevnad

Vid utgången av 2021 uppgick koncernens 
likvida medel till 8,6 MSEK. Tillgängliga likvida 
medel och kassaflödena från verksamheten 
beräknas täcka moderbolagets behov de 
kommande 12 månaderna. Ytterligare even-
tuella investeringar eller satsningar kommer 
att balanseras mot de finansiella medel som 
kan göras tillgängliga vid var tidpunkt. Acuvis 
ledning och styrelse arbetar kontinuerligt 
med att säkerställa att bolaget har en ända-
målsenlig finansiering. 

Acuvi-aktiens utveckling under 2021 (SEK)
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Flerårsjämförelse, koncern
(KSEK) 2021

Nettoomsättning 51 441

Rörelseresultat -46 917

Balansomslutning 537 118

Soliditet 72 %

Flerårsjämförelse, moderbolag
(KSEK) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 33 227 27 382 30 696 25 962 25 022

Rörelseresultat -27 871 -23 960 -15 768 -20 774 -15 147

Balansomslutning 431 080 59 736 59 122 80 336 24 753

Soliditet* 94 % 81 % 81 % 78 % 39 %

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 686 047 360 

Balanserade vinstmedel -279 441 682

Årets resultat -28 654 232

SEK 377 951 446

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 377 951 446

SEK 377 951 446

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar.

* Se definition av nyckeltal i not 1.
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Koncernens Resultaträkning
(KSEK) Not

2021-01-01 
2021-12-31

Nettoomsättning 3 51 441

Kostnad för sålda varor -60 927

Bruttoresultat -9 486

Försäljningskostnader -7 377

Administrationskostnader -17 444

FoU-kostnader -14 535

Övriga rörelseintäkter 7 065

Övriga rörelsekostnader -5 140

Rörelseresultat 4, 5, 6, 7 -46 917

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande  
finansiella kostnader

 
-189

Resultat efter finansiella poster -47 106

Skatt på periodens resultat 8, 17 -752

Årets resultat -47 858

Resultat per aktie före utspädning 19 -2,59

Resultat per aktie efter utspädning 19 -2,59

Genomsnittligt antal aktier (tusen) 19 18 463

Antal aktier vid periodens slut (tusen) 19 24 281
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Koncernens Balansräkning
Tillgångar Not 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 9 49 165

Patent 10 2 176

Goodwill 11 366 273

Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 1 280

Summa immateriella anläggningstillgångar 418 894

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 8 445

Maskiner och inventarier 14 17 191

Summa materiella anläggningstillgångar 25 636

Summa anläggningstillgångar 444 531

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 10 348

Varor under tillverkning 12 495

Färdiga varor 5 208

Summa varulager 28 053

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 201

Aktuell skattefordran 132

Övriga fordringar 31 345

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4 285

Summa kortfristiga fordringar 55 963

Kassa och bank 8 571

Summa omsättningstillgångar 92 587

Summa tillgångar 537 118
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(KSEK) Not 2021-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 12 140

Övrigt tillskjutet kapital 421 997

Annat eget kapital inkl årets resultat -47 858

Summa eget kapital 19 386 279

Avsättningar 21

Uppskjuten skatt 12 969

Övriga avsättningar 18 057

Summa avsättningar 31 026

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 22 8 049

Övriga skulder 23 28 940

Summa långfristiga skulder 36 989

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 24 8 586

Leverantörsskulder 11 790

Övriga skulder 23 50 183

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 12 264

Summa kortfristiga skulder 82 823

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 537 118
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Förändring i koncernens eget kapital (KSEK)

Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet

kapital
Ack valuta-

kursdifferenser

Annat eget 
kapital inkl. 
årets resultat Summa

Moderbolagets ingående 
anskaffningsvärden 7 740 40 936 0 0 48 676

Årets resultat -47 858 -47 858

Omräkningsdifferenser -239 -239

Nyemission 4 400 334 276 338 676

Erhållna aktieägartillskott 60 372 60 372

Emissionsutgifter -13 348 -13 348

Eget kapital 2021-12-31 12 140 422 236 -239 -47 858 386 279
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Koncernens Kassaflödesanalys

(KSEK) Not
2021-01-01 
2021-12-31

Resultat före finansiella poster -46 917

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av-/nedskrivningar 22 278

Övrigt -583

27 21 695

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -25 222

Förändringar i rörelsekapital

Lager 3252

Rörelsefordringar -3 565

Rörelseskulder 1 480

1 167

Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 055

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anl.tillg.  9, 10, 11, 12 -6 865

Förvärv av andelar i koncernföretag 15, 27 -227 592

Förvärv av materiella anl.tillg. 13, 14 -867

Kassaflöde från inv.verksamheten -235 324

Finansieringsverksamheten

Nyemission netto efter fusionsutgifter 187 948

Erhållna aktieägartillskott 60 372

Nyupptagna lån  3 427

Amortering av lån  -1 117

Kassaflöde från fin.verksamheten 250 630

Periodens kassaflöde -8 749

Likvida medel vid periodens början 17 320

Likvida medel vid periodens slut 8 571
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Moderbolagets Resultaträkning

(KSEK) Not
2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Nettoomsättning 3 33 227 27 382

Kostnad för sålda varor -29 920 -23 117

Bruttoresultat 3 307 4 265

Försäljningskostnader -5 801 -1 860

Administrationskostnader -15 442 -14 783

FoU-kostnader -11 576 -10 806

Övriga rörelseintäkter 6 969 976

Övriga rörelsekostnader -5 328 -1 753

Rörelseresultat 4, 5, 6, 7 -27 871 -23 960

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande  
finansiella kostnader

 
-32

 
-118

Resultat efter finansiella kostnader -27 903 -24 078

Skatt på periodens resultat 8, 17 -752 0

Årets resultat -28 655 -24 078

Resultat per aktie före utspädning * -1,60

Resultat per aktie efter utspädning * -1,60

Genomsnittligt antal aktier (tusen) * 15 060

Antal aktier vid periodens slut (tusen) * 15 480

* 2021 redovisas i koncernen.
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Moderbolagets Balansräkning
Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 9 15 631 9 606

Patent 10 1 899 2 070

Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 1 280 1 655

Summa immateriella anläggningstillgångar 18 810 13 331

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 14 5 207 5 555

Summa materiella anläggningstillgångar 5 207 5 555

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 226 078 0

Fordringar hos koncernföretag 16 142 257 0

Uppskjuten skatt 17 0 752

Summa finansiella anläggningstillgångar 368 335 752

Summa anläggningstillgångar 392 352 19 638

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 7 370 6 201

Varor under tillverkning 952 4 271

Färdiga varor 3 218 631

Summa varulager 11 540 11 103
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Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 807 6 612

Aktuell skattefordran 60 492

Övriga fordringar 4037 1 968

Fordringar hos koncernföretag  7 268 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4 285 2 604

Summa kortfristiga fordringar 21 457 11 676

Kassa och bank 5 731 17 320

Summa omsättningstillgångar 38 728 40 099

Summa Tillgångar 431 080 59 736
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Eget kapital Not 2021-12-31 2020-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19, 20 12 140 7 740

Fond för utvecklingsutgifter 15 631 9 606

Summa bundet eget kapital 27 771 17 346

Fritt eget kapital

Överkursfond 686 047 365 119

Balanserat resultat - 279 441 -309 710

Årets resultat -28 655 -24 078

Summa fritt eget kapital 377 951 31 330

Summa eget kapital 405 722 48 676

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 24 93 1 210

Leverantörsskulder 8 863 5 236

Övriga skulder 23 6 817 1 296

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 9 585 3 318

Summa kortfristiga skulder 25 358 11 060

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 431 080 59 736
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Förändring i moderbolagets eget kapital (KSEK)

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktie-
kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond

Balans-
erat 

resultat
Årets 

resultat Summa

Eget kapital 2021-01-01 7 740 9 606 365 119 -309 710 -24 078 48 676

Disposition av föregående  
års resultat -24 078 24 078

Utvecklingsutgifter 6 025 -6 025

Nyemission 4 400 334 276 338 676

Aktieägartillskott 60 372 60 372

Emissionsutgifter -13 348 -13 348

Årets resultat -28 655 -28 655

Eget kapital 2021-12-31 12 140 15 631 686 047 -279 441 -28 655 405 721
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Moderbolagets Kassaflödesanalys

(KSEK) Not
2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Resultat före finansiella poster -27 902 -24 078

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet

Av-/nedskrivningar 1 822 1 308

Övrigt 432 0

Summa justeringar 27 2 254 1 308

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändringar i rörelsekapital -25 648 -22 770

Förändringar i rörelsekapital

Lager -437 1 366

Rörelsefordringar -10 214 2 419

Rörelseskulder 9 415 1 934

Förändringar i rörelsekapital -1 236 5 719

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten efter förändringar i rörelsekapital -26 884 -17 051

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anl.tillg.  9, 10, 11, 12 -6 086 -4 021

Förvärv av materiella anl.tillg. 13, 14 -868 -1 812

Förvärv av dotterbolag 15, 27 -88 698 0

Lån till koncernföretag 28 -142 257 0

Kassaflöde från inv.verksamheten -237 909 -5 833

Finansieringsverksamheten

Nyemission efter emissionsutgifter 187 949 25 538

Erhållna aktieägartillskott 60 372 0

Nyupptagna lån  6 000 0

Amortering av lån  -1 117 -2 243

Kassaflöde från fin.verksamheten 253 204 23 295

Periodens kassaflöde -11 589 411

Likvida medel vid periodens början 17 320 16 908

Likvida medel vid periodens slut 5 731 17 319
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Allmänt

Koncernens och moderföretagets finan-
siella rapporter har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tillämpade principer är oförändrade jämfört 
med föregående år. De viktigaste redovis-
nings- och värderingsprinciperna som har 
använts vid upprättande av de finansiella 
rapporterna sammanfattas nedan. I de fall 
moderföretaget tillämpar avvikande principer 
anges dessa under Moderföretagets värde-
ringsprinciper nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningens grunder
Företaget upprättar koncernredovisning. 
Uppgifter om koncernföretag finns i noten 
om andelar i koncernföretag. Dotterföretagen 
inkluderas i koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytan-
det överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernredovisningen presenteras i valutan 
SEK som också är moderföretagets redovis-
ningsvaluta. Resultat för dotterföretag som 

förvärvats eller avyttrats under året redovisas 
från det datum förvärvet träder i kraft alter-
nativt till det datum då avyttringen träder i 
kraft, enligt vad som är tillämpligt.

Belopp som redovisas i de finansiella rappor-
terna för dotterföretag har justerats där så 
krävs för att säkerställa överensstämmelse 
med koncernens redovisningsprinciper.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna transaktioner och balansposter
elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive 
orealiserade vinster och förluster på trans-
aktioner mellan koncernföretagen. I de fall 
orealiserade förluster på koncerninterna till-
gångar återförs vid konsolidering, prövas även 
den underliggande tillgångens nedskrivnings-
behov utifrån ett koncernperspektiv.

Förvärvsmetoden
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt 
då det bestämmande inflytandet erhålls. 

Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys 
per förvärvstidpunkten för att identifiera kon-
cernens anskaffningsvärde, dels för andelarna, 
dels för dotterföretagets tillgångar, avsätt-
ningar och skulder. Rörelseförvärvet redovisas 
i koncernen från och med förvärvstidpunkten.

Noter

1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten 
beräknas som summan av köpeskillingen, dvs.

· verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna 
och övertagna skulder samt emitterade 
egetkapitalinstrument

· utgifter som är direkt hänförliga till rörelse-
förvärvet

· tilläggsköpeskilling eller motsvarande om 
detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt

Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de 
förvärvade identifierbara nettotillgångarna 
vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet 
inklusive värdet av minoritetsintresset, och 
värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Omräkning av utlandsverksamheter 
Vid konsolidering omräknas tillgångar och 
skulder, inklusive goodwill och andra koncern-
mässiga över- och undervärden, till SEK enligt 
balansdagens kurs. Intäkter och kostnader 
omräknas till SEK enligt en genomsnittlig kurs 
under rapportperioden vilket utgör en app-
roximation av transaktionskursen.

Valutakursdifferenser som uppstår vid om-
räkning av utlandsverksamheten redovisas i 
eget kapital. 

Resultaträkningen

Intäkter
Intäkter uppkommer från försäljning av varor 
och utförande av tjänster i form av projekt, 
och redovisas i posten Nettoomsättning i 
resultaträkningen. Intäkter värderas till det 
verkliga värdet av den ersättning som er-
hållits eller kommer att erhållas för varor och 
tjänster, d.v.s. till försäljningspris med avdrag 
för rabatter och liknande prisavdrag samt 
mervärdesskatt. Försäljning av produkter 
intäktsredovisas då inkomsten kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt och när i allt väsentligt 
alla risker och rättigheter som är förknippade 
med produkten övergått till köparen. Detta 
sker normalt vid leverans.

Tjänsteuppdrag till fastpris avseende projekt-
uppdrag redovisas enligt principen om 
successiv vinstavräkning innebärande att 
intäktsredovisning sker enligt uppdragens 
respektive färdigställandegrad. När utfallet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redo-
visas uppdragsinkomsten och hänförliga 
uppdragsutgifter i resultaträkningen med 
utgångspunkt från färdigställandegraden av 
aktiviteterna i avtalet på balansdagen.

Färdigställandegraden fastställs genom att 
jämföra nedlagda uppdragsutgifter med 
totala uppdragsutgifter. När koncernen inte 
kan beräkna utfallet av ett uppdrag på ett 
tillförlitligt sätt redovisas uppdragsintäkter 
med ett belopp som motsvarar uppkomna 
uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren.

Vid alla tillfällen då det är sannolikt att de 
totala uppdragsutgifterna kommer att över-
stiga den totala uppdragsinkomsten, redo-
visas den befarade förlusten omgående i 
resultaträkningen.

När det inte längre är sannolikt att betalning 
kommer att erhållas för belopp som redan har 
redovisats som intäkt, redovisas det belopp 
som sannolikt inte kommer att erhållas som 
kostnad.

Intäkt från tjänsteuppdrag med ett obestämt 
antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod 
redovisas linjärt över denna tidsperiod.

Det bruttobelopp som ska betalas av kun-
der avseende uppdrag, redovisas i posten 
upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter för alla pågående uppdrag där upp-
dragsutgifter och redovisade vinster (efter 
avdrag för redovisade förluster) överstiger 
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fakturerade belopp. Det bruttobelopp som 
ska betalas till kunder avseende uppdrag, 
redovisas i posten förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter för alla pågående upp-
drag för vilka fakturerade belopp överstiger 
uppdragsutgifter plus redovisade vinster 
(minskat med redovisade förluster).

Kostnader
Som kostnad såld vara redovisas sådana 
kostnader som är direkt hänförliga till fram-
ställande av vara samt fasta kostnader och 
avskrivningar som tillhör produktionen. Indi-
rekta kostnader som anses hänförliga till 
produktionen redovisas också som kostnad 
såld vara. Till detta kommer avskrivningar 
för balanserade utvecklingsutgifter. I de fall 
balanserade utvecklingsutgifter skrivs ner 
eller utrangeras så anses detta tillhöra funk-
tionen FoU-kostnader. Ingenjörsresurser för 
att driva större projekt redovisas som kostnad 
såld vara.

 
Balansräkningen

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumu-
lerade av- och nedskrivningar. Acuvi balanserar 
utgifter för utvecklingsarbete. 

För att balanseras krävs att

· det är tekniskt möjligt att färdigställa till-
gången så att den kan användas eller säljas

· koncernen har för avsikt att färdigställa till-
gången och att använda eller sälja den

· koncernen har förutsättningar att använda 
eller sälja tillgången

· det är sannolikt att tillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar

· det finns tillräckliga resurser att färdigställa 
tillgången och för att använda eller sälja den

· utvecklingsutgiften kan mätas på ett till- 
förlitligt sätt

Utgifter för utvecklingsarbete balanseras 
i den period då de uppkommer förutsatt 
att ovan kriterier är uppfyllda. Motsvarande 
belopp överförs till fond för utvecklingsut-
gifter. Anskaffningsvärdet för balanserade 
utgifter inkluderar utgifterna för tillgång-
ens framtagande. Direkt hänförliga utgifter 
inkluderar personalkostnader uppkomna i 
utvecklingsarbetet samt en lämplig andel 
indirekta kostnader. Utvecklingsutgifter som 
inte uppfyller kriterierna kostnadsförs i den 
period då de uppkommer. Minst en gång per 
år kontrollerar Acuvi om kriterierna för att 
aktivera utvecklingsutgifterna fortfarande 
är uppfyllda, eller om det finns indikationer 
på att tillgångens verkliga värde understiger 
det redovisade. Om återvinningsvärdet, som 
beräknas som det högsta av verkligt värde 
exklusive försäljningskostnader och nyttjan-
devärdet, skulle visa sig understiga redovisat 
värde görs en nedskrivning. Är kriterierna för 
att balansera tillgången inte längre uppfyllda 
sker en utrangering av tillgången.

Goodwill representerar skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv och 
det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser.

Utgifter för framtagande, inköp och instal-
lation av hemsidor är bokförda som övriga 
immateriella anläggningstillgångar och akti-
verade. 

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av 
linjärt över respektive tillgångs förväntade 
nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången 
tas i bruk. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag.
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Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Balanserade utvecklingsutgifter 10-20 %

Patent 5-10 %

Goodwill 20 %

Byggnader 2-5 %

Immateriella anläggningstillgångar tas bort 
från balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring. Vid avyttring bestäms realisations-
resultatet som skillnaden mellan försäljnings-
pris och tillgångens redovisade värde, och 
redovisas i resultaträkningen som ”övriga 
rörelseintäkter” eller ”övriga rörelsekostnader”.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas uti-
från anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspris och andra direkt hänförliga 
utgifter så som för leverans, hantering, instal-
lation, montering och konsulttjänster.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av lin-
järt över respektive tillgångs förväntade nytt-
jandeperiod och påbörjas när tillgången tas 
i bruk. Nyttjandeperioden omprövas per varje 
balansdag.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Bärbar datorutrustning 33 %

Övrig datorutrustning 20 %

Övriga maskiner och inventarier 10 %

Materiella anläggningstillgångar tas bort från 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring. 
Vid avyttring bestäms realisationsresultatet 
som skillnaden mellan försäljningspris och 
tillgångens redovisade värde, och redovisas i 
resultaträkningen som ”övriga rörelseintäkter” 
eller ”övriga rörelsekostnader”.

Operationell leasing
Bolagets leasingavgifter redovisas såsom 
operationella leasingavtal och fördelas linjärt 
över avtalsperioden, vilket bedöms bäst åter-
spegla den ekonomiska nyttan över tiden.

Prövning av nedskrivningsbehov av immateri-
ella och materiella anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av 
huruvida det föreligger någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redo-
visade värde. Finns det en sådan indikation 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om 
återvinningsvärdet understiger redovisat värde 
görs en nedskrivning som kostnadsförs. En 
internt upparbetad immateriell anläggnings-
tillgång som ännu inte är färdig att användas 
eller säljas per balansdagen, nedskrivnings-
prövas alltid.

Återanskaffningsvärdet för en tillgång eller 
en kassagenererande enhet är det högsta av 
verkligt värde, med avdrag för försäljnings-
kostnader, och nyttjandevärdet.

Verkligt värde med avdrag för försäljnings-
kostnader utgörs av det pris som koncernen 
/ moderföretaget beräknar kunna erhålla vid 
en försäljning mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och som har intresse 
av att transaktionen genomförs. Avdrag görs 
för sådana kostnader som är direkt hänförliga 
till försäljningen.

Nyttjandevärdet utgörs av de framtida 
kassaflöden som en tillgång eller en kassa-
genererande enhet väntas ge upphov till.

Vid nedskrivningsprövning grupperas till-
gångarna i kassagenererande enheter. En 
kassagenererande enhet är den minsta identi-
fierbara grupp med i allt väsentligt oberoende 
inbetalningar. Följden är att vissa tillgångars 
nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa 
prövas på nivån kassagenererande enhet. 
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Goodwill fördelas på de kassagenererande 
enheter som förväntas dra fördel av synergi-
effekterna i de hänförliga rörelseförvärven, 
och representerar den lägsta nivå i koncer-
nen där goodwill bevakas.

Nedskrivningar avseende kassagenererande 
enheter minskar först det redovisade vär-
det för den goodwill som är fördelad på den 
kassagenererande enheten. Eventuell åter-
stående nedskrivning minskar proportionellt 
de övriga tillgångarna i de kassagenererande 
enheterna.

Med undantag av goodwill görs en ny bedöm-
ning av alla tillgångar för tecken på att en 
tidigare nedskrivning inte längre är motiverad. 
En nedskrivning återförs om tillgångens eller 
den kassagenererande enhetens återvinnings-
bara värde överstiger det redovisade värdet 
och fördelas proportionellt över samtliga till-
gångar (förutom goodwill).

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta är 
upptagna till balansdagens kurs. Acuvi har 
valt att inte säkra för valutarisker. Omkring 70 
procent av koncernens fakturering sker i USD.

Kostnadsmassan är övervägande i SEK men 
för materialinköp sker en stor del av köpen i 
USD eller EUR.

Såsom kortfristiga skulder räknas sådana som 
förfaller inom ett år. Övriga skulder räknas 
som långfristiga. De delar av lån som förfaller 
inom ett år har redovisats som kortfristiga 
medan resterande del anses vara långfristiga.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärden där inget annat anges.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas när bolaget 

blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor, 
och värderas såväl vid första redovisnings-
tillfället som i efterföljande värdering utifrån 
anskaffningsvärdet. Varje kvartal gör bolaget 
en bedömning av huruvida det föreligger 
någon indikation på nedskrivningsbehov av 
finansiella tillgångar. Bedömningen görs indi-
viduellt post för post. Skulle ett sådant behov 
föreligga så görs en nedskrivning av redo-
visat värde till det högsta av verkligt värde, 
med avdrag för försäljningskostnader, och 
nuvärdet av tillgångens förväntade framtida 
kassaflöden.

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets 
princip till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffnings-
värdet inkluderar alla utgifter hänförliga till 
tillverkningsprocessen samt en skälig andel 
indirekta tillverkningskostnader baserat på 
normal kapacitet.

Anskaffningsvärdet beräknas enligt principen 
om först in - först ut. Nettoförsäljningsvärdet 
definieras som det uppskattade pris till vil-
ket varan kan säljas inom linjerna för normal 
verksamhet, med avdrag för eventuella till 
transaktionen direkt hänförliga försäljnings-
kostnader.

Inkomstskatter
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultat-
räkningen utom då den underliggande trans-
aktionen redovisas i eget kapital, varvid även 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den 
skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt balans-
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räkningsmetoden. Enligt denna redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skatte-
mässiga värden för tillgångar och skulder 
samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och dis-
ponibla tillgodohavanden hos banker.

Eget kapital
Koncernens eget kapital består av följande 
poster:

· Aktiekapital bestående av det nominella vär-
det för emitterade och registrerade aktier

· Övrigt tillskjutet kapital innefattande premier 
som erhållits vid nyemission av aktiekapital 
samt tillskott från kvotvärdesemission. Even-
tuella transaktionskostnader hänförliga till 
nyemission av aktier dras från överkursen med 
hänsyn till eventuella inkomstskatteeffekter.

· Annat eget kapital inklusive årets resultat, 
i Acuvis fall balanserat resultat och årets 
resultat

Avsättningar
Avsättningar för tilläggsköpeskilling, uppskjutna 
skatter eller andra krav redovisas när koncernen 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av 
en inträffad händelse, när det är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen samt när beloppet kan upp-
skattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller 
beloppet för utflödet kan fortfarande vara oviss.

Avsättningar redovisas inte för utgifter hän-
förliga till framtida verksamhet.

Avsättningar uppskattas initialt till det belopp 
som krävs för att reglera den befintliga förplik-
telsen, baserat på de mest tillförlitliga uppgifter 
som finns tillgängliga på balansdagen.

Avsättningen tas endast i anspråk för de 
utgifter som avsättningen ursprungligen var 
avsedd för.

Avsättningen omprövas varje balansdag och 
justeras i resultat- och / eller balansräkningen. 

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas:

· en möjlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, vars förekomst endast kommer 
att bekräftas av att en eller flera osäkra 
händelser, helt eller delvis utanför koncernens 
kontroll, inträffar eller uteblir, eller

· en befintlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen eller för att för- 
pliktelsens storlek inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av 
ersättningar som företaget lämnar till de an-
ställda. Företagets ersättningar innefattar 
bland annat löner, betald semester, betald från-
varo och ersättningar efter avslutad anställ-
ning (pensioner). Redovisning sker i takt med 
intjänandet. Ersättningar till anställda efter 
avslutad anställning avser avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer 
klassificeras planer där fastställda avgifter 
betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig 
legala eller informella, att betala något ytter-
ligare utöver dessa avgifter. Företaget har inga 
övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Kassaflödesanalys

Indirekt metod används för kassaflöde- 
sanalysen. Detta innebär att nettot av in- och 
utbetalningar från den löpande verksam-
heten redovisas, till skillnad från den direkta 
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metoden där transaktionerna redovisas post 
för post. Nettot beräknas genom att rörelse-
resultatet justeras för poster som inte har 
någon effekt på kassaflödet, exempelvis av-
skrivningar.

Kassaflödesanalysen presenteras nedbruten 
i tre delar; kassaflöde från den löpande verk-
samheten, kassaflöde från investeringsverksam-
heten samt kassaflöde från den finansiella 
verksamheten.

Moderföretagets värderings-
principer

Moderföretaget tillämpar samma värderings-
principer som koncernen med följande 
undantag:

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag värderas till anskaffnings-
värde. Tillgångens värde prövas och skrivs ned 
vid en eventuell indikation på värdeminskning.

Omräkning av utländska filialer
Utländska filialers resultat- och balans-

räkningar omräknas enligt dagskursmetoden, 
dvs. resultaträkningen till genomsnittskurs 
och balansräkningen till balansdagens kurs. 

Beräkning av nyckeltal

Soliditet beräknas genom att ta det egna 
kapitalet dividerat med balansomslutningen.

EBITDA beräknas genom att ta rörelseresultatet 
exklusive avskrivningar.

EBITDA marginal beräknas genom att ta EBITDA 
dividerat med nettoomsättningen.

Resultat per aktie före utspädning beräknas 
genom att ta resultat efter finansiella poster 
delat med periodens genomsnittliga utestående 
aktier.

Resultat per aktie efter utspädning beräknas 
genom att ta resultat efter finansiella poster 
delat med periodens genomsnittliga utestående
aktier plus optioner som är "in the money" 
(dvs har en teckningskurs över bokslutsdagens 
stängningskurs för Acuvi AB).
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2 Uppskattningar och bedömningar

När finansiella rapporter upprättas måste 
styrelsen och den verkställande direktören 
utifrån tillämpade redovisnings- och vär-
deringsprinciper göra vissa uppskattningar, 
bedömningar och antaganden som påverkar 
redovisning och värdering av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. De områden där sådana 
uppskattningar och bedömningar kan ha stor 
betydelse för koncernen, och som därmed 
kan påverka resultat- och balansräkningarna i 
framtiden, beskrivs nedan.

Betydande bedömningar

Följande är betydande bedömningar som har 
gjorts vid tillämpning av de av koncernens 
redovisningsprinciper som har den mest be-
tydande effekten på de finansiella rapporterna.

Aktivering av immateriella tillgångar
Acuvi har balanserade utvecklingsutgifter. 
Dessa har prövats genom att bedöma de
framtida kassaflöden de har antagits 
generera. Efter aktivering kontrolleras att 
redovisningskraven för utvecklingsutgifter 
fortsatt uppfylls. Vid en indikation på att 
tillgången kan ha minskat i värde nedskriv-
ningsprövas den. 

Värdet av goodwill och aktier i dotterbolag 
prövas genom att bedöma diskonterade 
kassaflöden från tillgångarna. I de fall det dis-
konterade värdet understiger det bokförda 
värdet sker nedskrivning av tillgången. 

Även balanserade ej färdigställda immateriella 
tillgångar nedskrivningsprövas varje kvartal. 
För att detta ska vara möjligt görs en upp-
skattning av framtida kassaflöden hänförliga 
till tillgången.

Redovisning av uppskjutna skattefordringar
Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna 

skattefordringar kan redovisas baseras på en 
bedömning av sannolikheten av koncernens 
framtida skattepliktiga intäkter mot vilka 
uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas. 
Dessutom krävs väsentliga överväganden vid 
bedömning av effekten av vissa rättsliga och 
ekonomiska begränsningar eller osäkerheten i 
olika jurisdiktioner.

Bedömning av osäkra fordringar
Kundfordringar värderas till det kassaflöde 
som de förväntas generera. En genomgång av 
post för post görs i samband med bokslut för 
att säkerställa att ingenting behöver justeras 
eller skrivas ned.

Fastprisuppdrag
Acuvi har ett pågående uppdrag som är ett 
fastprisuppdrag där bolaget har ett kontrakt 
med en partner att utveckla en lösning för 
högvolymsapplikationer. Projektet går enligt 
plan men ledningen har tillämpat en redo-
visningsmässigt konservativ bedömning av 
projektet.

Osäkerhet i uppskattningen

Nedan uppskattningar och antaganden 
bedöms ha betydande effekt på redovisning 
och värdering, och utfallet från dessa kan 
avvika väsentligt.

Nedskrivningar
För att bedöma nedskrivningsbehovet be-
räknas återvinningsvärdet för varje tillgång 
eller kassagenererande enhet baserat på dess 
förväntade framtida kassaflöde och med an-
vändning av en lämplig ränta för att kunna 
diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i 
antaganden om framtida kassaflöde och fast-
ställande av en lämplig diskonteringsränta.
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Varulager
Varulagret värderas utifrån ett antagande 
om nettoförsäljningsvärdet givet de mest 
tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga. 
Framtida försäljningsvärde kan dock komma 
att påverkas av framtida teknologi och andra 
förändringar på marknaden, vilket skapar en 
osäkerhet i bedömningen.

Tilläggsköpeskilling
Acuvi har under året förvärvat samtliga andelar 
i Sensapex Oy. I avtalet framgår att Acuvi har att 
erlägga tilläggsköpeskilling för det fall Sensapex 
Oy ökar sin försäljning med cirka 75 procent per 
år. Tilläggsköpeskillingen baseras på Sensapex 
försäljning rullande 12 månader 2022-06-30 
och 2023-06-30 och är begränsad till totalt 
ca 40,6 MSEK (4 MEUR). I bokslutet 2021-12-31 
har det bedömts att förutsättningar för att 
någon tilläggsköpeskilling kommer att erläggas 
ej föreligger och i redovisningen har inte någon 
avsättning eller reservering bokförts.

Acuvi har, genom dotterbolag, förvärvat TPA 
Motion LLC genom fusion mot vederlag. 
Vederlaget erlades både genom aktier och 
kontanter. I fusionsavtalet framgår att TPA 
Motion LLC har att erlägga tilläggsköpeskilling 
efter 1 respektive 2 år efter förvärvstillfället. 
Tilläggsköpeskillingen har redovisats som en 
avsättning. 

Stay on-bonus
I det av Acuvi förvärvade dotterbolaget TPA 
Motion LLC finns ett avtal om stay on-bonus 
för två nyckelpersoner. I koncernbokslutet 
har det bedömts som sannolikt att bonusen 
kommer att erläggas, och den del av skulden 
som förfaller under 2022 har redovisats som 
en övrig kortfristig skuld i koncernbokslutet 
2021-12-31. Den del som förfaller under 2023 
har bokats som en övrig långfristig skuld.

3 Nettoomsättningens fördelning
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Sverige 1 381 1 381 57

Övriga Europa 23 357 17 898 19 275

USA 16 999 7 057 3 099

Övriga världen 9 703 6 891 4 952

Total omsättning 51 441 33 227 27 382
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5 Ersättningar till revisorer 
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Grant Thornton

Revisionsuppdrag 994 994 0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 269 269 0

Övriga tjänster 882 882 0

Total ersättning 2 145 2 145 0

PWC

Revisionsuppdrag 299 299 415

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 50

Total ersättning 299 299 465

Revnor Oy

Revisionsuppdrag 25 0 0

Total ersättning 25 0 0

4 Leasingavtal
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Under året har bolagets  
leasingkostnader uppgått till:

 
4 271

 
3 893

 
2 415

Bolaget har ingått leasingavtal  
avseende lokalhyra, maskiner
och inventarier enligt följande:

Avgifter som förfaller:

år 2022 3 846 3 468 1 689

år 2023 – 2026 13 480 12 724 5 066

år 2027 – 2 181 2 181 0

Noten avser fakturerade ersättningar
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6 Löner och övriga ersättningar till anställda
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Medelantal anställda

Kvinnor 15 14 13

Män 31 25 22

46 39 35

Löner, ersättningar och  
sociala kostnader 2021-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Löner/fakturerat arvode och andra ersättningar 
till styrelse och VD 2 402 2 402 1 929

Sociala avgifter på ersättningar 
till styrelse och VD 415 415 679

Löner och andra ersättningar  
till övriga anställda 21 615 18 308 15 780

Pensionskostnader till  
styrelse och VD 0 0 0

Pensionskostnader till  
övriga anställda 2 413 1 781 1 766

Övriga sociala kostnader 6 228 6 104 5 168

Totala löner, ersättningar  
och sociala kostnader 33 073 29 010 25 322

I styrelsen finns två oberoende ledamöter; 
Henrik Nittmar och Joakim Stenberg. På års-
stämman i juni 2021 beslutades att dessa två 
skulle ersättas med två prisbasbelopp exklusive 
sociala avgifter vilket motsvarar 95 200 SEK. 

Övriga styrelseledamöter uppbär ingen 
ersättning. 

Avgångsvederlag för VD uppgår till nio 
månadslöner i det fall uppsägning sker på 
bolagets initiativ. Detta skulle motsvara en 
kostnad på 1 350 000 SEK.
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Könsfördelning i företagsledningen Koncern

2021-12-31

Styrelse

Kvinnor 1

Män 3

Företagsledning

Kvinnor 0

Män 6

Antal anställda koncernen

2021-12-31

Sverige 37

Finland 10

Schweiz 2

USA 9

Totalt 58

7 Avskrivningar
Avskrivningar per funktion

Koncern 
2021-12-31

Moderbolag 
2021-12-31

Moderbolag 
2020-12-31

Kostnad såld vara 21 158 803 570
varav goodwill 14 806 0 0

Försäljningskostnader 0 0 20

Administrationskostnader 961 809 627

FoU-kostnader 217 211 90

22 336 1 823 1 307
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8 Skatt på årets resultat
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Aktuell skatt 0 0 0

Förändring av uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag -752 -752 0

Summa redovisad skatt -752 -752 0

Genomsnittlig effektiv skattesats 0% 0% 0%

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt -47 106 -27 903 -24 078

Skatt på redovisat resultat enligt gällande 
skattesats -9 588 -5 748 -5 152

Skatteeffekt av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader 28 28 129

Underskottsavdrag vars skattevärde
ej redovisats som en tillgång 10 312 6 472 5 023

Återföring av tidigare års uppskjutna 
skattefordran -752 -752 0

Summa redovisad skatt -752 -752 0

Effektiv skattesats 0% 0% 0%
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9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0 34 852 32 660

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden 34 852

Årets investeringar 6 025 6 025 2 192

Årets investeringar genom rörelseförvärv 38 855 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 732 40 877 34 852

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 0 -18 298 -18 298

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden -18 298

Årets avskrivningar -5 321 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -23 619 -18 298 -18 298

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0 -6 948 -6 948

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden -6 948

Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 948 -6 948 -6 948

Redovisat värde 49 165 15 631 9 606
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10 Patent
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0 9 975 9 280

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden 9 975

Årets investeringar 0 0 695

Årets investeringar genom rörelseförvärv 453

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 428 9 975 9 975

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 0 -6 738 -6 593

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden -6 738

Årets avskrivningar -347 -171 -145

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 085 -6 909 -6 738

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 0 -1 166 -1 166

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden -1 166

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 166 -1 166 -1 166

Redovisat värde 2 176 1 899 2 070
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12 Övriga immateriella anläggningstillgångar
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0 2 165 1 031

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden 2 165

Årets investeringar 61 61 1 134

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 226 2 226 2 165

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 0 -510 -181

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden -510

Årets avskrivningar -436 -436 -329

Utgående ackumulerade avskrivningar -946 -946 -510

Redovisat värde 1 280 1 280 1 655

11 Goodwill
Koncern

2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 0

Årets investeringar 381 535

Valutakursdifferenser -456

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 381 079

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 0

Årets avskrivningar -14 806

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 806

Redovisat värde 366 273
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13 Byggnader och mark
Koncern

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0 0 0

Årets investeringar genom rörelseförvärv 8 655 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 655 0 0

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 0 0 0

Årets avskrivningar -210 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -210 0 0

Redovisat värde 8 445 0 0

14 Maskiner och inventarier
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0 16 409 14 597

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden 16 409 0 0

Inköp 868 868 1 812

Valutakursdifferens -693

Årets investeringar genom rörelseförvärv 12 677 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 261 17 277 16 409

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 0 -10 854 -10 021

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden -10 854

Årets avskrivningar -1 216 -1 216 -833

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 070 -12 070 -10 854

Redovisat värde 17 191 5 207 5 555
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15 Andelar i koncernföretag
Moderbolag

2021-12-31
Moderbolag
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Inköp 226 078 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 226 078 0

Redovisat värde 226 078 0

TPA Motion LLC

Säte Fort Mill, SC 29708, USA

Org nr 87382-7536

Antal andelar 4 003 537

Rösträttsandel 100%

Bokfört värde 81 895

Sensapex Oy

Säte Uleåborg, Finland

Org nr 3459-6759

Antal andelar 8 977 012

Rösträttsandel 100%

Bokfört värde 144 183

Bolag ägt av Sensapex Oy

Sensapex Inc

Säte Wilmington, DE, USA

Org nr 46556-9441

Antal andelar 100

Rösträttsandel 100%
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17 Uppskjuten skattefordran  
Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader och outnyttjade underskotts-
avdrag enligt följande:

Koncern 
2021-12-31

Moderbolag 
2021-12-31

Moderbolag 
2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 752 752

Moderbolagets ingående anskaffningsvärden 752

Återförda skattefordringar -752 -752 0

Redovisat värde 0 0 752

16  Fordringar hos koncernföretag  
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Nya fordringar 142 257 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 142 257 0

Redovisat värde 142 257 0

Ackumulerade underskottsavdrag i bolaget 
uppgick t.o.m. 2020-12-31 till 391 847 491 SEK. 
Tillsammans med årets skattemässiga förlust 
om 27 766 984 SEK uppgår ackumulerade 

skattemässiga underskott i bolaget till  
419 614 475 SEK per 2021-12-31. Dessa under-
skotts avdrag kan användas till att reducera 
skatten på framtida vinster.  

Lånet lämnades i samband med förvärvet av TPA Motion LLC (se även not 28).

18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Hyra 824 824 781

Försäkringar 192 192 340

IT system 418 418 644

Patent, kostnad för årsavgift 143 143 214

Förutbetald intäkt 1 204 1 204 0

Personal 142 142 496

Övrigt 1 362 1 362 129

4 285 4 285 2 604
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Antal tecknade optioner Löptid t.o.m. Lösenpris per aktie

VD 200 000 3 maj – 30 juni 2022 98,60 SEK

Övriga ledande
befattningshavare 90 000 3 maj – 30 juni 2022 98,60 SEK

Övriga anställda 80 500 3 maj – 30 juni 2022 98,60 SEK

Totalt antal 370 500

19 Aktiekapital, antal aktier och resultat per aktie
Antalet aktier var per 2021-12-31 24 280 816 
varav 0 A-aktier och 24 280 816 B-aktier. Kvot-
värdet är 0,5 SEK per aktie. Totalt finns det 
370 500 utställda optioner. Lösenpriset på 
dessa uppgår till 98,6 SEK och programmet 
löper ut i juni 2022. 
 
Genomsnittligt antal aktier under året är 
18 462 554 B-aktier.  
 
Resultat per aktie är beräknat genom att divi-
dera periodens resultat med genomsnittligt 
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier är 
vägt antal utestående aktier under året efter 

återköp av egna aktier. Ingen utspädnings-
effekt finns. Vid bolagsstämman i maj 2019 
beslutades att ett teckningsoptionsprogram 
för personalen skulle inrättas genom emission 
av teckningsoptioner. Programmet omfattar 
450 000 teckningsoptioner där varje option 
ger rätt till nyteckning av en aktie till ett lösen-
pris på 98,60 SEK per aktie. Programmet löper 
på 3 år. Av emitterade teckningsoptioner 
har 370 500 optioner tecknats enligt nedan 
och överlåtits för en köpeskilling framräknad 
enligt Black & Scholes optionsvärderings-
modell om 2,15 SEK per option. 

20 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 686 047 360

Balanserade vinstmedel - 279 441 682

Årets resultat -28 654 232

SEK 377 951 446

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 377 951 446

SEK 377 951 446
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21 Avsättningar
De redovisade värdena för avsättningar och förändringar av dessa är enligt följande; 

Koncernen
2021-12-31

Avsättningar för uppskjuten skatt

Belopp vid årets ingång

Årets avsättningar  14 026 

Under året ianspråktagna belopp -1 057 

Summa  12 969 

Avsättningar för tilläggsköpeskillingar

Belopp vid årets ingång

Årets avsättningar  18 057

Under året återförda belopp 0

Summa  18 057

Totala avsättningar  31 026

22 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 8 049 0 0

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 0 0 0

8 049 0    0

23 Övriga skulder
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Långfristiga 

Stay on-bonus 28 940

28 940

Kortfristiga

Stay on-bonus 43 410

Övrigt 6 773 6 817 1 296

50 183 6 817 1 296
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25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Löner/semesterlöner 2 918 2 225 1 889

Sociala avgifter 699 699 594

Advokatkostnader före closing, TPA Motion  2 610 0 0

Konsultkostnader 366 366 279

Övriga poster 5 671 6 295 556

12 264 9 585 3 318

27 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Av-/nedskrivningar 22 278 1 822 1 308

Erlagd ränta -187

Betald inkomstskatt -395 432

21 695 2 254 1 308

26 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 
0% (0) omsättning mot andra koncernföretag. 

Av rörelsekostnaderna utgjorde 0% (0) kost-
nader mot andra koncernföretag.

24 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Kortfristig del av långfristiga lån 8 586 93 1 210

8 586 93 1 210
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Sensapex OY TPA Motion LLC Summa

Verkligt värde av överförd ersättning

Belopp som regleras kontant 84 291 146 423 230 714

Belopp som reglerats genom eget 
kapitalinstrument 59 892 77 488 137 380

Värde av överförd ersättning 0 18 057 18 057

Summa 144 183 241 968 386 151

Redovisade belopp på identifierbara tillgångar

Imateriella tillgångar 38 965 0 38 965

Materiella tillgångar 11 315 10 017 21 332

Summa anläggningstillgångar 50 280 10 017 60 297

Varulager 9 224 10 678 19 902

Kundfordringar och liknande fordringar 2 727 38 056 40 783

Likvida medel 1 214 1 908 3 122

Summa omsättningstillgångar 13 165 50 642 63 807

28 Förändringar i koncernens sammansättning
Sensapex OY
Den 27 maj förvärvade PiezoMotor AB 100% 
av aktierna i Sensapex Oy, ett företag base-
rat i Uleåborg, Finland. Sensapex Oy ägde i 
sin tur 100% av aktierna i det Delaware, USA, 
-baserade bolaget Sensapex Inc. I och med 
förvärvet av Sensapex uppstod en koncern 
med PiezoMotor som moderbolag. Förvärvet 
gjordes för kunna erbjuda kunder en mer kom-
plett helhetslösning, med integrerade motorer, 
elektronik och sensorer, vilket i sin tur ökar vär-
det på bolagets produkterbjudande. 

Förvärv av TPA Motion LLC december 2021 
Den 16 december förvärvades 100% av akti-
erna i TPA Motion ett amerikanskt bolag 
baserat i South Carolina nära Charlotte. För-

värvet gjordes för att etablera närvaro i USA 
som är en av bolagets strategiskt viktigaste 
marknader. I och med förvärvet etablerades 
en lönsam koncern med starka kassaflöden.  
 
Köpeskillingen på koncernnivå uppgår till 
cirka 240 MSEK (26 502 MUSD). Förvärvet 
sker genom en fusion mot vederlag där ett av 
Acuvi startat ett förvärvsbolag som erlägger 
ett kontant fusionsvederlag om 142 MSEK, 
som Acuvi lånat ut till förvärvsbolaget, samt 
vederlagsaktier i förvärvsbolaget. Aktierna 
i förvärvsbolaget tillförs sedan per den 16 
december Acuvi som en apportegendom. I 
Acuvi är aktierna i TPA Motion LLC upptaget 
till ca 82 MSEK. 
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Uppskjutna skatteskulder 6 475 7 551 14 026

Upplåning 15 950 28 940 44 890

Summa långfristiga skulder 22 425 7 551 29 976

Övriga skulder 3 045 51 619 54 664

Leverantörsskulder 1 116 4 314 5 430

Summa kortfristiga skulder 4 161 55 933 60 094

Identifierade nettotillgångar 36 860 -31 765 5 095

Goodwill vid förvärv 107 323 273 732 381 055

Överförd ersättning i likvida medel 84 291 146 423 230 714

Förvärvade likvida medel -1 214 -1 908 -3 122

Nettokassaflöde vid förvärv 83 077 144 515 227 592

29 Transaktioner med närstående
Närståenderelationer
Under 2021 har ingen försäljning skett till 
någon part som kan anses vara närstående.

 
 

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande 
ställning
Utöver vad som angivits i not 5 Anställda och  
personalkostnader har inga transaktioner 
med närstående fysiska personer ägt rum. 
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· 2022-01-27: Acuvi inleder nästa fas i mobil-
kamerasamarbetet

Acuvi meddelar att det exklusiva licens- 
avtal som bolaget ingick i augusti 2021 
med ett asiatiskt bolag för kommersialise-
ring av Acuvis PiezoWave®-teknologi har 
gått in i nästa fas där kameralösningen 
presenteras för potentiella kunder och 
samarbetspartners – däribland ledande 
kameramodultillverkare. Denna fas för- 
väntas pågå under första och andra kvar-
talet 2022, med avsikt att ingå kommersiellt 
samarbete med en eller flera kameramodul- 
tillverkare. Acuvis asiatiska partner är en 
börsnoterad, väletablerad leverantör av 
integrerade lösningar i mycket höga volymer 
för bland annat konsumentelektronik.

· 2022-01-29: En fastighet som följde med 
förvärvet av Sensapex Oy avyttrades för ca 
8,4 MSEK 833k euro.

I samband med försäljning löstes ett lån 
knutet till fastigheten på ca 5,4 MSEK 529k 
euro samt en checkkredit på ca 1,5 MSEK 
150k euro. 

· 2022-03-07: Bolaget meddelar avsikt att 
byta namn på koncernen till Acuvi

Det föreslagna namnbytet är resultatet av ett 
ingående strategi- och varumärkesarbete.

Under Acuvi består verksamheten idag av 
tre huvudsakliga bolag – Acuvi samt de 
under 2021 förvärvade bolagen Sensapex 
och TPA Motion. Dessa bolagsnamn behålls 
då de utgör välkända varumärken på bo- 
lagens respektive marknader. Koncernens 
strategi är att genom lönsam organisk till-
växt i kombination med förvärv bygga en 
global aktör inom lösningar inom många 
applikationer med ökande krav på precision 
och miniatyrisering.

· 2022-04-07: Bolaget byter namn till Acuvi 

Vid en extra bolagsstämma i PiezoMotor  
Uppsala AB (publ) den 7 april 2022 beslut- 
ades bland annat att bolagets företags-
namn ändras till Acuvi AB, att aktieslaget 
serie A tas bort, att samtliga aktier av serie 
B konverteras till aktier utan seriebeteck-
ning, att styrelsen kan besluta om att 
aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per 
post inför en bolagsstämma samt att sty-
relsen kan besluta om att bolagsstämmor 
ska hållas i Stockholm trots att bolagets 
säte är i Uppsala.

· 2022-05-16: Acuvi genomför apportemission 
till nyckelpersoner i dotterbolaget TPA Motion

Styrelsen beslutar om en nyemission om 460 755 
aktier av seri B till de två nyckelpersoner 
som omfattas av s.k. stay on - bonusavtal 
såsom kommunicerat i pressmeddelande 
2021-10-25. Utspädningen uppgår till 1,84 
procent. Apportemissionen behöver god- 
kännas på årsstämman den 15 juni.  

· 2022-05-16: Acuvi genomför apportemission 
till nyckelpersoner i dotterbolaget TPA Motion

Styrelsen beslutar om en nyemission om 460 755 
aktier av serie B till de två nyckelpersoner 
som omfattas av s.k. stay on - bonusavtal 
såsom kommunicerat i pressmeddelande 
2021-10-25. Utspädningen uppgår till 1,84 
procent. Apportemissionen behöver god-
kännas på årsstämman den 15 juni.  

·  2022-05-20: Väsentliga förändringar efter 
avlämnande av bokslutskommunike

I samband med revision av årsbokslutet har 
några förändringar gjorts av de förvärvs-
analyser som upprättats i samband med 
förvärven av TPA Motion och Sensapex.

30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
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De väsentliga skillnaderna i bokslutskommu-
nikén jämfört med årsredovisningen är: 

· I bokslutskommunikén konsoliderades TPA 
Motion per 2021-12-01. I årsredovisningen 
konsolideras TPA Motion per den dag be- 
stämmande inflytande erhölls, dvs 2021-12-16. 
Denna ändring har medfört justeringar av såväl 
koncerns resultaträkning som balansräkning.

· Vad gäller förvärvsanalysen för TPA Motion 
har övervärden identifierats i  orderstock 
och lager vilket har påverkat goodwillposten. 
Vidare har viss omklassificering av poster på 
skuldsidan skett. Se mer detaljer nedan.  

· Vad gäller förvärvsanalysen för Sensapex har 
en del immateriella tillgångar identifierats  
och det har fått till följd att övervärden om- 
lokaliserats från goodwill till till Balanserade 
utgifter för utvecklingsarbete. 

Sammanfattningsvis har nettoomsättningen 
för koncernen för 2021 minskat med 5,9 MSEK 
till 51,4 MSEK (57,3) och bruttoresultatet 
minskat med 0,4 MSEK från -9,1 MSEK till -9,5. 
Koncernens resultat för 2021 har justerats ner 
med -1,8 MSEK till -46,9 (-45,1). Eget kapital 
har minskat med 2 MSEK till 286,3 MSEK (288,3 
MSEK).

Effekter på koncernens resultat 
för 2021

Skillnaderna mellan koncernens resultaträkning 
i årsredovisningen och bokslutskommunikén 
framgår av tabellen nedan. 

I bokslutskommunikén konsoliderades TPA 
Motion per 2021-12-01. I årsredovisningen 
konsolideras TPA Motion per den dag bestäm-
mande inflytande erhölls, dvs 2021-12-16. Detta 
innebär att alla poster i resultaträkningen på-
verkas i viss mån. Den största påverkan är på 
nettoomsättningen som minskat från 57,3 MSEK 
till 51,4 MSEK. Bruttoresultatet har minskat från 
-9,1 MSEK till -9,5 MSEK. 

Totalt sett har koncernens resultat för 2021 
justerats ner med -1,8 MSEK till -46,9 (-45,1).

MSEK ÅR BK
Skill-

nad

Nettoomsättning 51,4 57,3 -5,9

Kostnad för sålda varor -60,9 -66,4 5,5

Bruttoresultat -9,5 -9,1 -0,4

Försäljningskostnader -7,4 -7,7 0,3

Administrations-
kostnader -17,4 -17,7 0,3

Övriga rörelsekostnader -5,1 -3,1 -2

Rörelseresultat -46,9 -45,1 -1,8

Resultat efter finan-
siella poster -47,9 -46,0 -1,9

Resultat per aktie före 
utspädning -2,59 -2,04 -0,55

Resultat per aktie 
efter utspädning -2,59 -2,04 -0,55

Effekter på koncernens balans-
räkning per 2021-12-31

Skillnaderna mellan koncernens balansräkning 
i årsredovisningen och bokslutskommunikén 
framgår av tabellen nedan. 

TPA Motion
En del av övervärdet i förvärvsanalysen för TPA
Motion har hänförts till orderstocken vilket 
har minskat goodwillposten. I koncernbalans-
räkningen redovisas detta i posten Övriga 
fordringar. Förändringen har även påverkat 
uppskjuten skatt. Vidare har viss omklass-
ificering av poster på skuldsidan skett. Upp-
lupna kostnader och förutbetalda intäkter 
har minskat med 77,2 MSEK till följd av att till-
läggsköpeskilling på 18,1 MSEK redovisats som 
Avsättning och att stay on - bonusen till två 
nyckelpersoner har flyttats till lång respektive 
kort skuld (20 respektive 44 MSEK). 
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31 Ställda säkerheter
och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Koncern 

2021-12-31
Moderbolag 

2021-12-31
Moderbolag 
2020-12-31

Företagsinteckning 7 250 7 250 7 250

Spärrade bankmedel 425 425 425

Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

Sensapex
Vad gäller förvärvsanalysen för Sensapex har 
en del av övervärdet hänförts till Balanserade 
utgifter för utvecklingsarbete vilket har mins-
kat goodwillposten. Förändringen har även 
påverkat uppskjuten skatt.  3,2 MSEK har flyt-
tats från patent till balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete. 

MSEK ÅR BK
Skill-

nad

Balanserade utgifter 
för utvecklingsutgifter 49,2 22,0 27,2

Patent 2,2 5,4 -3,2

Goodwill 366,3 408,8 -42,5

Maskiner och in-
ventarier 17,2 17,9 -0,7

Övriga fordringar 31,3 4,8 26,5

Eget kapital 386,3 388,3 -2,0

Uppskjuten skatt 13,0 3,0 10,0

Övriga avsättningar 18,1 0 18,1

Långfristiga skulder 
till kreditinstitut 8,0 9,6 -1,6

Övriga långfristiga 
skulder 28,9 0,0 28,9

Kortfristiga skulder 
till kreditinstitut 8,6 13,2 -4,6

Leverantörsskulder 11,8 11,6 0,2

Övriga skulder 50,2 14,7 35,5

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter 12,3 89,5 -77,2

Balansomslutning 537,1 530,0 7,1

På grund av förändringar i förvärvsanalyser 
och omklassificeringar i balansräkningen så 
har även kassaflödesanalysen uppdaterats. 
Nedan i sammandrag.

Effekter på koncernens kassaflö-
de per 2021-12-31

MSEK ÅR BK
Skill-

nad

Löpande verksam-
heten -24,1 4,4 -28,5

Investeringsverk-
samheten -235,3 -24,7 -210,6

Finansieringsverk-
samheten 250,6 5,1 245,5

Periodens kassaflöde -8,7 -15,2 6,5
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Acuvi AB
Org.nr. 556539-6396
 

Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Acuvi AB för år 
2021. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår på sidorna 16-65 i detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av 
dessas finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revi-
sorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen 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.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2020 
har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 18 maj 2021 med 
omodifierat uttalande i Rapport om årsredo-
visningen.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan informa-
tion än årsredovisningen, och koncernredo-
visningen och återfinns på sidorna 2-15. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information Vårt 
uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med be-
styrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt ver-
kar 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 rap-
portera 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 och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer 
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är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fort-
sätta 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 direktö-
ren 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 huruvida årsredovisningen och koncern-
redovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra ut-
talanden. 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 upp-
täcka 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Dessutom:

· identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, ut- 

formar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentlig- 
heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentlig- 
heter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

· skaffar vi oss en förståelse av den del av bo- 
lagets interna kontroll som har betydelse för 
vår revision för att utforma gransknings- 
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till om- 
ständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

· utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings- 
principer som används och rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och till- 
hörande upplysningar.

· drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revi-
sionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp- 
lysningar är otillräckliga, modifiera ut- 
talandet om årsredovisningen och koncern- 
redovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till 
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datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

· utvärderar vi den övergripande presenta- 
tionen, strukturen och innehållet i års- 
redovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om års- 
redovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

· inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella infor-
mationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga 
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och in-
riktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttag-
elser under revisionen, däribland de eventu-
ella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Acuvi AB för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen 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 moderbolaget och 
koncernen 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 ut-
delningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets och koncernens egna kapital, konsoli-
deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisa-
tion är utformad så att bokföringen, med-
elsförvaltningen 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 med-
elsförvaltningen ska skötas på ett be-
tryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed vårt uttalande om 
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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 för-
lust, 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 för-
summelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet 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 revi-
sionssed i Sverige använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder 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 väsent-
liga 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 rele-
vanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrel-
sens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uppsala den dag som framgår av den 
elektroniska underskriften

Grant Thornton Sweden AB

Michael Palm
Auktoriserad revisor
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