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DELÅRSRAPPORT JULI TILL SEPTEMBER 2022 
SAAS ARR ÖKADE MED 321% PÅ ÅRSBASIS UNDER TREDJE KVARTALET 
2022  

JULI TILL SEPTEMBER 2022 
— Nettoomsättningen uppgick till 12,4 MSEK (11,0), +12% 
— Återkommande intäkter uppgick till 10,9 MSEK (8,6), +27% 
— SaaS ARR uppgick till 23,6 MSEK (5,6), +321%  
— SaaS API-anropsvolymer 11,4 miljoner (0,7), +1 508% 
— Bruttomarginalen 58% (69) 
— Justerad EBITDA uppgick till -20,0 MSEK (-12,5) 
— Resultat per aktie (*) uppgick till -3,3 SEK (-3,7) 

JANUARI TILL SEPTEMBER 2022 
— Nettoomsättningen uppgick till 32,7 MSEK (29,1), +13% 
— Återkommande intäkter uppgick till 28,7 MSEK (21,4), +34% 
— SaaS ARR uppgick till 23,6 MSEK, +151% jämfört med december 2021  
— SaaS API-anropsvolymer 11,4 miljoner, +280% jämfört med december 2021 
— Bruttomarginalen minskade till 66% (69) 
— Justerad EBITDA uppgick till -60,2 MSEK (-42,9) 
— Resultat per aktie (*) uppgick till -9,6 SEK (-7,8) 

 
HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

— Artificial Solutions tilldelas Microsofts utmärkelse Årets svenska oberoende mjukvaruleverantör för 2022 –för att ha 
visat prov på ett stort kundfokus och framgångar genom ett omfattande samarbete med Microsoft 

— Förlängt SaaS-avtal med A1 Bulgarien, en telekomoperatör som kontrolleras av América Móvil 
— På ett webbinarium i juli presenterade Telefónica O2 sin röstsvarslösning som skapats med hjälp av Teneo  
— Lansering av ny lösning för stort multinationellt amerikanskt techföretag 
— Patrik Rosenberg utsedd till försäljningschef för EMEA 
— Funktion där vi är först i branschen: Teneo kan leverera vår SaaS-tjänst fullt ut med krypterad data 

 
 

HÄNDELSER EFTER KVARTALET  
— Första projektet lanserat med en av världens största vårdgivare 
— Nya finansiella mål meddelade för att förtydliga affärspotential och framtida nyckeltal 
— Bolaget har gett i uppdrag åt en finansiell rådgivare att utvärdera finansieringsalternativ 

NYCKELTAL (FÖR DEFINITIONER SE SIDAN 18)  

 
JUL–SEP 

2022 
JUL–SEP 

2021 
JAN–SEP 

2022 
JAN–SEP 

2021 
JAN–DEC 

2021 

Nettoomsättning (MSEK) 12,4 11,0 32,7 29,1 38,9 

Återkommande intäkter (MSEK) 10,9 8,6 28,7 21,4 30,2 

SaaS ARR (MSEK) 23,6 5,6 23,6 5,6 9,4 

SaaS API-anropsvolymer (miljoner) 11,4 0,7 11,4 0,7 3,0 

Bruttomarginal % 58% 69% 66% 69% 70% 

Justerad EBITDA (MSEK) -20,0 -12,5 -60,2 -42,9 -58,5 

Resultat per aktie, SEK (*) -3,3 -3,7 -9,6 -7,8 -10,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella 
poster och skatt (MSEK) 

-19,0 -11,6  -60,5 -20,6 -38,2 

(*) Bolaget slutförde en omvänd aktiesplit på 10 till 1 i juni 2022. Historiska aktiesiffror har justerats för att spegla spliten.  
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Bästa aktieägare, kollegor, kunder och partners! 

Under tredje kvartalet 2022 levererade vår SaaS-modell 
toppresultat med en ARR-tillväxt (årliga återkommande 
intäkter) på 321% och vi tilldelades utmärkelsen årets 
svenska oberoende mjukvaruleverantör (ISV) av Microsoft 
för vår tredje generations plattform som automatiserar 
röster, meddelanden och chatt med de största volymerna 
av alla leverantörer.  

 

Tillväxten av våra aktuella SaaS-
kunder visar på en förändring i 
konkurrenslandskapet 

Vårt tredje kvartal 2022 är en framgångssaga av konstant 
tillväxt i vår befintliga kundbas, samtidigt som 
konkurrenterna kämpar för att uppnå samma sak. Många 
huvudreferenser på marknaden för andra slags tekniker 
och metoder har stoppats de senaste kvartalen.  Varför? 
Vad är det som pågår?  

I takt med att kundkontaktdata blir allt viktigare för stora 
bolag försöker de i allt högre grad hitta en 
molntjänstleverantör och pålitlig partner som ansvarar för 
denna data. Den informationspotential inom 
kundkontaktdata som Teneo erbjuder håller på att rita om 
kartan. Med hjälp av Teneo kan du nu söka efter hur 
många kunder som frågar efter ingredienserna i sin 
måltidsplan eller bokar om möten. Uppgifterna är redan 
strukturerade. De tre konkurrerande plattformarna som 
vänder sig till denna marknad är Amazon, Google och 
Microsoft. Som redan framgått ingår vi i Microsofts lag.  

När det gäller större implementeringar (det vill säga av 
höga volymer) är vi förstahandsvalet för Microsofts 
säljteam. Det är därför vi utsågs till Årets svenska 
mjukvaruleverantör 2022 av Microsoft. Marknaden 
genomgår just nu en stor förändring, såtillvida att 
kontaktcentret har blivit en nyckelstrategi för kunderna och 

ett fokusområde för de tre molnleverantörerna (Microsoft, 
Amazon och Google).  

De kunder som har ställt om ökar nu sin användning 
mycket snabbt till följd av en tydlig avkastning på 
investeringen som det ger att inte ha människor i första 
linjen i kundkontakten. Avkastningen på investeringen 
beror både på besparingar för personal och på högre 
kundnöjdhet, eftersom kunderna inte behöver vänta på att 
få kundservice och Teneo rankades högre än en mänsklig 
operatör i en undersökning som gjordes av en av våra stora 
kunder. Strukturerad kundkontaktdata är russinen i kakan. 
Därför växer våra befintliga kunder och vi förväntar oss att 
det fortsätter. Det finns en tillväxtpotential på minst tjugo 
gånger för API-anrop hos våra kunder idag. Bara det 
kommer i sig att ge oss positivt kassaflöde från den 
löpande verksamheten.  

 

Nya kunder – nytt beteende 
Den nya trenden på marknaden med tre konkurrerande 
starka molnleverantörer innebär också att valet av en 
teknologi blir mer strategiskt. Det innebär en längre och 
mer involverande säljcykel. I vårt fall är vi tre runt bordet: 
vår implementeringspartner som har chansen att dra in 
stora konsultintäkter, Microsoft som vill plocka in 
funktionen i Azure och så vi själva. Vår strategi är att inrikta 
oss på några få stora kunder och har därför utformat en 
säljorganisation för detta i EMEA under Patrik Rosenberg 
och i USA under Sean McIlrath. Vi kommer att ta hem de 
första vinsterna av vårt förnyade USA-fokus under fjärde 
kvartalet.  

 

Releaser, tillväxt och 
bruttomarginal 
Under tredje kvartalet 2022 ökade API-anropsvolymerna i 
vår SaaS-plattform med 23% jämfört med andra kvartalet 
2022 och redovisar en ökning på nära 4 gånger (4x) sedan 
december 2021. Det innebär också att de årliga API-
anropsvolymerna i SaaS i september 2022 låg på 137 
miljoner och resulterande SaaS ARR under tredje kvartalet 
2022 uppgick till 23,6 MSEK. Det motsvarar en tillväxt på 
18% mot andra kvartalet 2022 och en tillväxt på 150% 
sedan december 2021 och totala ARR på 45,1 MSEK.  

Under kvartalets sista dagar lanserade två av våra stora 
kunder sina lösningar. Den ena kunden överförde sin 
lösning så att den också tar emot anrop i det centrala 
interaktiva röstsvaret (IVR) och den andra kunden kan nu 

Per Ottosson 
VD 
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erbjuda en enkel geopositioneringstjänst i sin allmänna 
frågelinje (hitta rätt plats så att användaren kan styra sin 
förfrågan därefter). Vi förväntar oss att dessa båda 
utvecklingar kommer att leda till en väsentlig ökning av 
API-användningen. Nu har vi över 70 användningsfall i drift 
i vår kundbas och vi utökar kontinuerligt antalet 
användningsfall, vilket ytterligare ökar API-
anropsvolymerna och SaaS ARR.  

Under tredje kvartalet 2022 publicerade vi en presentation 
med en analys av vad som skulle hända om två stora 
kunder ökade sin användning av vår plattform. När de ökar 
från sina aktuella API-anropsvolymer upp emot sin 
potential, ökar även vår bruttomarginal snabbt till 90% och 
slutar på 95% vid högre API-anropsvolymer. Det visar på 
den operativa hävstångsverkan i vår intäktsmodell, 
illustrerar varför stora kunder är vår målgrupp samt 
bekräftar potentialen och värdet hos vår befintliga 
kundbas. Vi kan fortsätta att växa med de befintliga 
kunderna utan att spendera lika mycket som många av 
våra konkurrenter på marknadsföring.    

SaaS-plattformen lanserades under tredje kvartalet förra 
året så dess historik är ännu kort, men det är ändå ett 
övertygande bevis för vår teknologi och affärsmodell. Vår 
bruttomarginal minskade under kvartalet, vilket är en följd 
av tidigare åtaganden om professionella tjänster som 
läggs ut på konsulter med mycket låg marginal för oss och 
stora inledande kostnader för de SaaS-kunder som ännu 
inte har kommit upp i större API-anropsvolymer. När de 
däremot kommer upp i volym så ökar bruttomarginalen 
snabbt med högre API-anropsvolymer.  

Nya finansiella mål  
Efter att ha analyserat våra kunders beteende de senaste 
18 månaderna i SaaS-modellen och identifierat den 
betydande potentialen för ökade API-anropsvolymer i vår 
befintliga kundbas ser vi att de ändrade kraven på 
marknaden tydligt gynnar vår Teneo-plattform av tredje 
generationen. Vi har också tagit hänsyn till 
försäljningscykeln i den aktuella marknadsmiljön och 
därefter identifierat och definierat de finansiella mål som 
har nära koppling till nyckeltalen.  
Våra nya finansiella mål – även markerade i tabellen 
nederst på sidan – ska uppnå följande:  

 

 

 >1 miljard API-anrop under 2024 

 >200 MSEK i ARR under 2025 

 Positivt kassaflöde från den löpande 
verksamheten under 2024 

 En långsiktig EBITA-marginal över 30% i ett 
moget skede    

Plattformen blir allt bättre 
Eftersom vi löpande tillför nya funktioner i Teneo levererar 
plattformen mer värde till kunderna varje månad. Ett 
specifikt tillägg under kvartalet som är avgörande för 
tillväxt för vissa kunder är att vi nu kan köra vår tjänst fullt 
ut med krypterad data. Det är vi först i branschen med och 
gör att alla kan använda en molnbaserad lösning, eftersom 
är en av de centrala frågorna inom SaaS är om någon 
annan kan komma åt datan än den som äger dem. Med 
den här lösningen kan även tungt reglerade branscher 
använda Teneo SaaS, eftersom ingen annan än den 
rättmätiga ägaren kan komma åt datan. Det är avgörande 
inom vård och telekom, men användbart även för alla 
andra branscher. 

Webbinarium med Telefónica 
Även om jag redan har nämnt det tycker jag att Sarahs 
Telefónica-webbinarium nedan är värt att lyssna på igen 
och en utmärkt sammanfattning. Bolaget hade redan infört 
andra generationens teknologi och uppnådde detta när de 
flyttade till tredje generationen med vår Teneo-plattform. 
Teneo hanterar idag över 900 000 samtal per månad för 
Telefónica.   

I början av juli 2022 presenterade Telefónica O2 i Tyskland 
sin lösning där de hade byggt en bot som svarar i telefon. 
De illustrerade mycket tydligt hur de hade utvecklats från 
vad de flesta kunder använder idag – ett interaktivt 
röstsvar och en separat chatbot – till en helhetslösning 
som använder naturligt språk även i telefon. En länk till 
webbinariet finns här: https://lnkd.in/esaXEB4h 

 
Per Ottosson, VD  

>1 miljard
Årstakt under 2024

> 200 MSEK
Nås under 2025

Positivt
Från verksamheten under 2024

Kommentar

• Annualiserade återkommande 
intäkter (ARR) överstigande 200 
MSEK under 2025

Kommentar

• Artificial Solutions siktar på att 
generera mer än en miljard API -
anrop i årstakt under 2024

Kommentar

• Generera positivt kassaflöde från 
verksamheten under 2024

> 30%
Långsiktigt

Kommentar

• Bolaget siktar på att uppnå en 
långsiktig EBITA-marginal på 30% i 
mogen stat

API calls ARR Kassaflöde EBITA-marginal

https://lnkd.in/esaXEB4h
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Försäljningsutveckling 
VÅR INTÄKTSMODELL OCH NYCKELTAL 
När SaaS-affärsmodellen introducerades under fjärde 
kvartalet 2020 låg fokus ursprungligen på återkommande 
intäkter från intäktsströmmarna 1 och 2 nedan samt 
förvärv av nya kunder. Eftersom vår SaaS-verksamhet och 
våra SaaS-kunder har mognat och skalat upp fokuserar vi 
nu på återkommande intäkter och tillväxt av 
återkommande intäkter från befintliga kunder, men även 
nyckeltal som månatliga API-anropsvolymer, SaaS ARR, % 
intäkter genererade från SaaS-kunder och % intäkter 
genererade från återkommande intäkter.   

SaaS-affärsmodellen innebär också att intäkter redovisas 
vartefter tjänsterna förbrukas. Intäktsredovisningen sker 
alltså vid den faktiska användningen/förbrukningen av 
produkten/tjänsten och eventuella ökningar/minskningar i 
månatliga återkommande intäkter återspeglas omedelbart 
i nyckeltalet SaaS ARR.  

Intäktsströmmarna i SaaS-verksamheten och 
leveransmodellen är främst:  

1. Abonnemangsintäkter från Teneo Studio – baserat 
på antal användare.  

2. API-anrop som genereras i Teneo Engine – baserat 
på antal API-anrop.  

3. Teneo Data – analysplattform för att utvärdera 
användarkonversationer och förbättra 
konversationell AI-lösningar. Intäkter baseras på 
sökbar data.  

 

Abonnemangsintäkterna i punkt 1 ovan är i viss mån 
kopplade till det som bolaget tidigare har redovisat som 
licensintäkter. API-anropsintäkter i punkt 2 är i viss mån 
kopplade till det som bolaget har rapporterat som 
användningsintäkter, men som framgent kommer vara 
direkt kopplade till faktisk användning. Teneo Data-
intäkterna i punkt 3 är baserade på sökbar data. Utöver 1–
3 kan intäkter även genereras från tillhandahållande av 
experttjänster.  

Professionella tjänster står inte längre i fokus för oss som 
bolag, eftersom vi hellre ser att våra samarbetspartners 
tillhandahåller de professionella tjänsterna till kunderna. 
Abonnemangsintäkter i punkt 1 ingår i Licenser & Support, 
API-anropsintäkter i punkt 2 och Teneo Data-intäkter i 
punkt 3 ingår i Användning, och experttjänster ingår i 
Övrigt. Återkommande intäkter består av Licenser & 

Support samt Användningsintäkter, där 1–3 ovan i SaaS-
modellen också ingår.  

ÅTERKOMMANDE INTÄKTER OCH ARR  
De återkommande intäkterna i kombination med vårt 
nyckeltal årliga återkommande intäkter (ARR) belyser 
styrkan i vår befintliga kundbas, det underliggande värdet i 
kundkontrakten samt ökningen/minskningen av dem. 
Eftersom bolaget har en mix av kunder med 
betalningsmodell enligt SaaS och utanför SaaS värderas 
återkommande intäkter efter historiska faktiska intäkter 
från våra befintliga kundkontrakt, medan ARR är mer 
framåtblickande (baserade på månatliga återkommande 
intäkter från SaaS x 12 månader). När vi ökar våra ARR 
belyser nyckeltalet ARR mer korrekt värdet i 
kundkontrakten.  

Effekten från undertecknade kundaffärer enligt SaaS-
affärsmodellen under 2021 och 2022 ökade i betydelse 
under tredje kvartalet 2022. Under andra kvartalet 2022 
utgjorde återkommande intäkter från SaaS-kunder 49% av 
totala återkommande intäkter. Återkommande intäkter från 
SaaS-kunder för tredje kvartalet 2022 uppgick till 5,6 MSEK 
och utgjorde 52% av totala återkommande intäkter, 
10,9 MSEK och 45% av nettoomsättningen. Denna siffra 
kommer att öka när vi lägger till fler kunder i SaaS-
modellen, utökar de befintliga kunderna i fråga om antalet 
API-anrop och fortsätter att konvertera befintliga kunder till 
SaaS-modellen.  

Ett viktigt nyckeltal att följa är utvecklingen av API-
anropsvolymer i SaaS-modellen, eftersom detta nyckeltal 
är kopplat till API-anropsintäkter som genereras av SaaS-
kunderna. Detta nyckeltal i kombination med SaaS ARR 
ingår också i våra nya finansiella mål. De redovisade API-
anropsvolymerna från SaaS-kunder är den sista månadens 
API-anropsvolymer under kvartalet. Över tid kommer det 
att ske en avstämning mellan redovisningen av SaaS ARR 
och API-anropsvolymer. De månatliga API-
anropsvolymerna ökade till 11,4 miljoner i september 2022 
från 9,3 miljoner i juni 2022, motsvarande en ökning om 
23% på bara ett kvartal, och 280% jämfört med december 
2021. Se diagrammet nedan från september 2021 för mer 
detaljer. Kunderna utanför SaaS hade en ökning av API-
anrop om 7% från de första nio månaderna 2021 till de 
första nio månaderna 2022. API-anrop genererade av 
kunder utanför SaaS är inte alltid direkt kopplade till 
användningsintäkter och för att undvika förvirring redovisar 
vi därför inte volymerna. 
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Vid utgången av tredje kvartalet 2022 hade vi 13 kunder 
inom SaaS-modellen. Det motsvarar 9 nya SaaS-kunder de 
senaste 12 månaderna. En SaaS-kund är en 
abonnemangskund som redovisar genererade API-anrop. 
Om vi lägger till en kund i slutet av ett kvartal kan de 
faktiska genererade intäkterna vara begränsade eller till 
och med noll.  

 

 

 

SaaS ARR (årliga återkommande intäkter) definieras som 
de månatliga (sista månaden i kvartalet) återkommande 
intäkter som genereras enligt SaaS-modellen multiplicerat 
med 12 (månader). SaaS ARR i september 2022 uppgick till 
23,6 (5,6) MSEK, en ökning från 20,0 MSEK i juni 2022, 
motsvarande en tillväxt på 18% under kvartalet, och en 
ökning från 5,6 MSEK i september 2021, motsvarande en 
tillväxt på 321%. Årliga återkommande intäkter för hela 
verksamheten uppgick till 45,1 MSEK i september 2022.

 

 
Återkommande intäkter (Användning+Licenser+Support) 
för tredje kvartalet 2022 uppgick till 10,9 MSEK (8,6), vilket 
motsvarar 88% (78) av den totala nettoomsättningen och 
en ökning om 27% jämfört med samma period föregående 
år. Användningsintäkter (Användning) för tredje kvartalet 
2022 uppgick till 4,9 MSEK (3,2), vilket motsvarar 39% (29) 
av den totala nettoomsättningen och en ökning om 53% 
jämfört med samma period föregående år. Av 
nedanstående tabell framgår kvartalsmässiga intäkter från 
tredje kvartalet 2021 till tredje kvartalet 2022, fördelat på 
Licenser & Support, Användning och Övrigt, samt 
sammanslagna återkommande intäkter.  

 

 

På rullande 12-månadersbasis uppgick återkommande 
intäkter (Användning+Licenser+Support) för tredje 
kvartalet 2022 till 37,5 MSEK (29,0), vilket motsvarar 88% 
(75) av den totala nettoomsättningen och en ökning om 
29% jämfört med samma period föregående år. Det 
jämförbara beloppet för 12 månader rullande 
återkommande intäkter uppgick under andra kvartalet 
2022 till 35,2 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 7%. 
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Q3´21 Q4´21 Q1´22 Q2´22 Q3´22

MSEK

Återkommande non-SaaS Återkommande SaaS

Återkommande intäkter (R12) ARR SaaS

JUL -SEP OCT-DEC JAN-M AR APR-JUN JUL  - SEP

2021 2021 2022 2022 2022

Licens och Support 5,3 5,5 5,6 5,5 6,0
Användningsintäkter 3,2 3,3 3,2 3,6 4,9
Övrig 2,4 1,0 1,4 1,1 1,5
Nettoomsättning 11,0 9,8 10,1 10,2 12,4
(*) Varav återkommande intäkter 8,6 8,8 8,8 9,1 10,9

MSEK
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JULI TILL SEPTEMBER 2022 

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till 
12,4 MSEK (11,0), vilket motsvarar en ökning om 13% 
jämfört med samma period föregående år. Återkommande 
intäkter (Användning+Licenser+Support) för tredje 
kvartalet 2022 uppgick till 10,9 MSEK (8,6), vilket motsvarar 
88% (78) av den totala nettoomsättningen och en ökning 
om 27% jämfört med samma period föregående år. En hög 
andel återkommande intäkter av den totala 
nettoomsättningen ger stabilitet och synlighet och utgör 
grunden i vår SaaS-modell. 

Personalkostnaderna för tredje kvartalet 2022 uppgick till -
21,1 MSEK (-16,7), en ökning om 26% jämfört med samma 
period föregående år. Ökningen beror på löneökningar 
under första kvartalet 2022 i kombination med 
nyrekryteringar. Antalet anställa har ökat från 66 i slutet av 
tredje kvartalet 2021 till 72 i slutet av tredje kvartalet 2022. 
Ökningen av antal anställda beror på fokus att stärka 
marknadsförings- och säljsidan för att främja tillväxt.  

Avskrivningar för tredje kvartalet 2022 uppgick till -
2,7 MSEK (-3,1). Aktiverade FoU-kostnader för samma 
period uppgick till 2,6 MSEK (3,0).  

Totala rörelsekostnader inklusive avskrivningar, uppgick 
för tredje kvartalet 2022 till -38,0 MSEK (-29,6). De ökade 
rörelsekostnaderna beror på löneökningar, nyrekryteringar 
samt högre marknadsförings- och IT-kostnader.  

Årliga rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och 
jämförelsestörande kostnader om -3,0 MSEK har ökat 
under tredje kvartalet från -106 MSEK under 2021 till -
140 MSEK under 2022. De genomsnittliga månatliga 
rörelsekostnaderna under tredje kvartalet 2022, exklusive 
avskrivningar och jämförelsestörande kostnader, uppgick 
till -11,7 MSEK. 

JANUARI TILL SEPTEMBER 2022 

Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2022 
uppgick till 32,7 MSEK (29,1), vilket motsvarar en ökning 
om 12% jämfört med samma period föregående år. 
Återkommande intäkter (Användning+Licenser+Support) 
för de första nio månaderna 2022 uppgick till 28,7 MSEK 
(21,4), vilket motsvarar 88% (74) av den totala 
nettoomsättningen. En hög andel återkommande intäkter 
av den totala nettoomsättningen ger stabilitet och 
synlighet och utgör grunden i vår SaaS-modell. 

Personalkostnaderna för de första nio månaderna 2022 
uppgick till -62,1 MSEK (-52,9), en ökning om 17% jämfört 
med samma period föregående år. Antalet anställa har 
ökat från 66 i slutet av tredje kvartalet 2021 till 72 i slutet av 
tredje kvartalet 2022. 

Avskrivningar för de första nio månaderna 2022 uppgick till 
-9,7 MSEK (-9,4). Aktiverade FoU-kostnader för samma 
period uppgick till 8,8 MSEK (7,8). Ökningen om 1,0 MSEK 
beror främst på timprisökningarna under första kvartalet 
2022. 

Årliga rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och 
jämförelsestörande kostnader om -11,2 MSEK har ökat 
under de första nio månaderna från -106 MSEK under 2021 
till -136 MSEK under 2022. De genomsnittliga månatliga 
rörelsekostnaderna under de första nio månaderna 2022, 
exklusive avskrivningar och jämförelsestörande kostnader, 
uppgick till -11,3 MSEK. 
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FINANSIELLA POSTER OCH SKATT 
Finansnettot för tredje kvartalet 2022 uppgick till 1,3 MSEK 
(-8,7).  

Räntekostnader för tredje kvartalet 2022 uppgick till -
8,1 MSEK (-11,1). Dessa kostnader är främst en följd av de 
aktiverade transaktionskostnaderna för den 5-åriga 
kreditfaciliteten med PIK-ränta (payment in kind) som 
undertecknades i december 2021 tillsammans med 
aktiverad ränta. Transaktionskostnaderna om -0,9 MSEK i 
kvartalet (återkommande under PIK-låneperioden) har 
aktiverats tillsammans med den nya kreditfaciliteten och 
redovisas månatligen som finansiella kostnader utöver de 
faktiska räntekostnaderna för själva kreditfaciliteten. 

De positiva finansiella nettoposterna för årets första nio 
månader är främst en följd av positiva 
valutakursdifferenser.  

 
Till följd av värdet på ackumulerade skatteförluster 
överförda i ny räkning finns det ingen skatt som ska 
betalas hänförligt till 2021 och tredje kvartalet 2022. 

KASSAFLÖDE, RÖRELSEKAPITAL OCH 
FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
finansiella poster och skatt uppgick för tredje kvartalet 
2022 till -19,0 MSEK (-11,6) och för de första nio 
månaderna till -60,5 MSEK (-20,6). Koncernen investerar 
mer i sin verksamhet under 2022 än 2021 och det är skälen 
till det ökade negativa kassaflödet från den löpande 
verksamheten under tredje kvartalet 2022 jämfört med 
samma kvartal föregående år. Dessutom påverkades 
kassaflödet från den löpande verksamheten före 
finansiella poster och skatt under 2021 positivt med 
24,5 MSEK under de första nio månaderna, främst till följd 
av resultateffekten, utan någon påverkan på kassaflödet 
från den frivilliga likvidationen av dotterbolaget i 
Storbritannien som inleddes under 2020 och slutfördes 
2021.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
finansiella poster och skatt uppgick för tredje kvartalet 
2022 till -19,3 MSEK (13,9) och för de första nio månaderna 
till -62,4 MSEK (-25,9). Den betalda räntan motsvarar 
främst transaktionskostnaden kopplad till den 
kreditfacilitet som erhölls i december 2021, och som 
betalades under första kvartalet 2022. Koncernen förväntar 
sig inga ytterligare väsentliga kontanta betalningar 

kopplade till krediten före förfallodatum.  

I januari 2022 erhöll bolaget kontant betalning om 6,4 
MSEK (7,3) från den spanska skattemyndigheten för 
genomfört FoU-arbete.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för 
tredje kvartalet 2022 till -3,3 MSEK (-3,3) och för de första 
nio månaderna till -9,6 MSEK (-10,5) och avser främst FoU-
kostnader. Kassaflöde från finansieringsverksamheten för 
de första nio månaderna 2022 uppgick till 0,1 MSEK 
(133,7). För att finansiera det negativa kassaflödet från den 
löpande verksamheten för de första nio månaderna 2021 
använde bolaget 20 MSEK från det befintliga 
konvertibelprogrammet och erhöll även 112,5 MSEK (efter 
avdrag för transaktionskostnader) från den riktade 
nyemissionen. Den 22 december 2021 erhöll bolaget en 
likvid om 242,4 MSEK (efter avdrag för startavgifter) från 
den 5-åriga kreditfaciliteten. Med dessa medel 
återbetalade bolaget nästan hela den befintliga skulden 
samt finansierade det negativa kassaflödet från den 
löpande verksamheten för år 2021. 

Bolagets kassa och bank uppgick per den 30 september 
2022 till 39,1 MSEK (96,3).  

I början av oktober 2022 drev bolaget in omkring 2,4 MSEK 
från kunder som förföll till betalning i september 2022. 
Justerat för detta skulle bolagets kassa och bank ha 
uppgått till omkring 41,5 MSEK i slutet av tredje kvartalet.   

Bolaget har gett i uppdrag åt en finansiell rådgivare att 
utvärdera finansieringsalternativ för bolaget.  

I och med de ovannämnda stegen är det styrelsens 
förväntan att koncernens likviditetsbehov har hanterats på 
ett korrekt sätt.  
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Övrig information 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten för koncernen och moderbolaget har 
upprättats med tillämpning av de redovisningsprinciper, 
format och så vidare som föreskrivs i årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen, om inte annat anges. Redovisningsprinciperna 
är oförändrade från föregående år. 

MODERBOLAGET 
Moderbolaget är Artificial Solutions International AB (publ). 

Under tredje kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 
0,3 MSEK (0,3), hela var återkommande intäkter. Dessa är 
intäkter från ett enda kundkontrakt som ingicks med 
moderbolaget. Rörelsekostnaderna för tredje kvartalet 
2022 uppgick till -5,7 MSEK (-3,6). 

Finansnettot för tredje kvartalet 2022 uppgick till -2,5 MSEK 
(0,6), varav 6,0 MSEK (1,0) beror på valutakursjusteringar 
och -8,5 MSEK (-0,4) är räntor och liknande lånekostnader. 
Bolaget löste in ett minoritetsintresse i ett av sina 
dotterbolag och effekten blev att koncernen nu äger det till 
100%.  

FINANSIERING 
Den 22 december 2021 tillkännagav bolaget avslutandet av 
5-årig kreditfacilitet om 250 MSEK med en räntemarginal 
om 10% och med PIK-ränta (payment in kind), dvs. 
räntekostnaderna aktiveras och kommer inte att resultera i 
några kontanta betalningar under löptiden. Likviden från 
kreditfaciliteten har använt för refinansiering av bolagets 
befintliga lån och konvertibler.  

Bolaget har återbetalat i princip hela den befintliga skulden. 
Efter att bolaget har mottagit likviden från den nya 
kreditfaciliteten och återbetalat lånet och det konvertibla 
lånet i december 2021 har bolaget ytterligare medel 
tillgängliga för att stödja dess fortsatt tillväxt och 
genomförande av strategin för den nya SaaS-modellen. 

I januari 2022 erhöll bolaget skatteåterbäring om 6,4 MSEK 
för forsknings- och utvecklingsarbete utfört under 2019, 
vilket ytterligare stärkte bolagets kassaställning.  

 

VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 
Genom sin verksamhet exponeras bolaget för ett antal 
operativa och finansiella risker. Dessa risker, inklusive dem 
hänförliga till den avtagande covid-19-pandemin, skulle 
också kunna få en väsentlig negativ påverkan på Artificial 
Solutions verksamhet, finansiella ställning och/eller 
resultat.  

Kriget mellan Ukraina och Ryssland startade i februari 
2022. Vårt bolag har ingen verksamhet och inte heller 
några kunder i Ukraina eller Ryssland och har inte upplevt 
någon negativ påverkan under tredje kvartalet 2022. Det 
går inte att utesluta att näringslivet i allmänhet och vår 
bransch kommer att påverkas, men bolaget förväntar sig 
ingen större negativ påverkan från kriget. 

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se 
sidan 40 i årsredovisningen för 2021 som återfinns på 
https://www.investors.artificial-solutions.com. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Under andra kvartalet 2022 avslutades leasingavtalet med 
Vencom Property Partners AB helt.  

Från och med 1 juni 2022 avslutades avtal om 
företagskonsulttjänster med ASH&Partner AB till en 
kostnad om 30 000 SEK per månad. 

Därmed har koncernen inga aktiva affärskontrakt med 
närstående. 

ANSTÄLLDA 
Antalet anställa i september 2022 var 71 (66). Antalet 
heltidsanställda i koncernen uppgick per den 30 september 
2022 till 69 (64). Utöver anställd personal har bolaget 
också åtaganden med specialiserade entreprenörer, totalt 
sju konsulter vid utgången av september 2022. 

 
  

https://www.investors.artificial-solutions.com/wp-content/uploads/Annual_Report_2020_ENG_Final.pdf
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HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

ORGANISATION 
Under tredje kvartalet 2022 har bolaget gått vidare med 
rekryteringen av nyckelpersoner för att stödja den nya 
affärs- och leveransmodellen och vår strategi. Patrik 
Rosenberg utsågs till försäljningschef för EMEA.  
 
Med rekryteringarna av Sean McIlrath, försäljningschef för 
USA, och Patrik Rosenberg, varav båda rapporterar till VD, 
har bolaget stärkt sitt fokus på företagskunder.  
 
Genom dessa åtgärder finns nu ett team på fem säljare 
med fokus på EMEA och sex säljare med fokus på USA-
försäljningen.      
 

KUNDER 
Artificial Solutions undertecknade ett förlängt SaaS-avtal 
med A1 Bulgaria, en telekomoperatör som kontrolleras av 
América Móvil. 

I början av juli 2022 presenterade Telefónica O2 Tyskland 
sin Conversational IVR-lösning byggd med Teneo. De har 
byggt en bot som svarar i telefon. De illustrerade mycket 
tydligt hur de hade utvecklats från vad de flesta kunder 
använder idag – en kombination av ett enkelt interaktivt 
röstsvar och en separat webbaserad chatbot – till en 
helhetslösning där kunderna kan använda naturligt språk 
för att få service i telefon. Klicka här för att se Telefónicas 
webbinarium.  

PARTNERS AVGÖRANDE FÖR VÅR STRATEGI  
Artificial Solutions verksamhetsmodell bygger på 
samarbeten med olika partners, främst systemintegratörer, 
som säljer, utvecklar och levererar olika typer av IT-/CX-
projekt till slutkunder som är företag.    

Artificial Solutions och CGI tagit fram och undertecknat ett 
nytt avtal om partnerskapsmodell: 1) CGI som 
tjänsteleverantör av conversational AI, 2) CGI som 
bemanningspartner till Artificial Solutions kunder och 3) 
Gemensam verksamhet med CGI. 

I augusti 2022 undertecknades också ett nytt 
partnerskapsåtagande med det amerikanska bolaget 
Master of Code.

 

UTMÄRKELSE FRÅN MICROSOFT: BÄSTA 
PARTNER 2022 
Artificial Solutions tilldelas Microsofts utmärkelse Årets 
svenska oberoende mjukvaruleverantör (Independent 
Software Vendor, ISV) för 2022. Utmärkelsen tilldelades på 
Partner Inspiration Day, som sändes torsdagen den 
29 september 2022.  
 
I Microsoft Partner of the Year Awards uppmärksammar 
Microsoft partners som har utvecklat och levererat unika 
Microsoft-baserade applikationer, tjänster och utrustning 
under det gångna året. Utmärkelserna delades in i olika 
kategorier, och pristagarna valdes ut bland flera inlämnade 
nomineringar. Artificial Solutions fick erkännande för att ha 
levererat unika lösningar och tjänster i kategorin Global 
Independent Software Vendor (oberoende 
mjukvaruleverantör).  
 
Utmärkelsen Årets svenska oberoende mjukvaruleverantör 
är ett erkännande till en oberoende mjukvaruleverantör 
med Microsoft-anknytning som visat prov på ett stort 
kundfokus och framgångar genom ett omfattande 
samarbete med Microsoft.  
 
Artificial Solutions blev den partner som vann genom att 
erbjuda ett värde och kundupplevelser som tydligt 
särskiljer sig, och som bygger på Microsofts 
molnplattform. Partnerlösningar utgör starka exempel på 
hur Microsofts molnplattform kan användas för att främja 
produktdifferentiering, innovativa lösningar och skapa nya 
affärsmodeller och -metoder. Dessutom illustrerar partnern 
hur dess samverkan med Microsoft har främjat 
affärstillväxten, särskilt genom att använda Microsofts 
program och erbjudanden för partners.   

TENEO: KRYPTERING  
Eftersom vi löpande tillför nya funktioner i Teneo levererar 
plattformen mer värde till kunderna varje månad. Ett 
specifikt tillägg under kvartalet som är avgörande för 
tillväxt för vissa kunder är att vi nu kan köra vår tjänst fullt 
ut med krypterad data. Det är vi först i branschen med och 
gör att alla kan använda en molnbaserad lösning. Det är 
avgörande inom vård och telekom, men användbart även 
för alla andra branscher. 

  

https://www.brighttalk.com/webcast/17594/548355?utm_campaign=TEF_Webinar&utm_source=AS-investors&utm_medium=ERQ422
https://www.brighttalk.com/webcast/17594/548355?utm_campaign=TEF_Webinar&utm_source=AS-investors&utm_medium=ERQ422
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HÄNDELSER EFTER KVARTALET  

KUNDER 
Under första kvartalet 2022 undertecknade Artificial 
Solutions ett SaaS-avtal med en av världens största 
nationella vårdgivare. Implementeringen har nu lanserats. 
Kunden har ett initialt åtagande om 36 månader. 

NYA FINANSIELLA MÅL 
• >1 miljard API-anrop under 2024 

• >200 MSEK i ARR under 2025 

• Positivt kassaflöde från den löpande 
verksamheten under 2024 

• En långsiktig EBITA-marginal över 30% i ett 
moget skede    

 

  

BOLAGETS STÖRSTA AKTIEÄGARE 

Artificial Solutions aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market Stockholm under kortnamnet ”ASAI”. 

Den 22 juni 2022 skedde en sammanläggning av aktier 
varvid antalet utestående aktier minskades med 1:10.  

Antal utestående aktier per den 30 september 2022 var 
6 570 538.  

Aktierna bytte ISIN-kod till SE0018397184 den 26 juli 2022.  

  

 30 SEP 
2022 

      30 SEP 
2021 

31 DEC 
2021 

Antal aktier vid 
periodens utgång 
(*) 6 570 538 

    
6 570 538  6 570 538 

Genomsnittligt 
antal aktier före 
utspädning (*) 6 570 538 5 631 244 5 867 998 
Genomsnittligt 
antal aktier efter 
utspädning (*) 7 057 838 6 036 932 6 297 312 

 

De 10 största aktieägarna per 30 september 2022 listas 
nedan: 

  Aktieägare Kapital % 
Scope 16,1% 
SEB-Stiftelsen 7,5% 
Nice & Green 6,2% 
Johan A. Gustavsson 3,0% 
C WorldWide Asset Management 2,9% 
Avanza Pension 2,6% 
Ulf Johansson 2,3% 
Nordnet Pensionsförsäkring 2,0% 
Theodor Jeansson 1,8% 
AFA Försäkring 1,5% 

 
  

(*) Bolaget slutförde en omvänd aktiesplit på 10 till 1 i juni 2022. Historiska aktiesiffror har justerats för att spegla spliten. 
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AKTIEINCITAMENTSPROGRAM  
 

INCITAMENTSPROGRAM 
SAMMANFATTNING 
Det finns fem pågående incitamentsprogram med följande 
löptider:  

 Program Antal 
teckningsoptioner 

Lösenkurs 
(SEK) 

2019/2024 824 709 328,70 
2020/2025:1 229 000 177,00 
2020/2025:2 126 966 177,00 
2021/2024:1 2 011 581 87,00 
2022/2025 258 779 32,94 

 

I oktober 2020 beviljade bolaget ett särskilt 
optionsprogram till några av sina finansiella långivare. Det 
totala antalet teckningsoptioner uppgår till 1 562 500 med 
rätt att teckna sig för 156 250 aktier till en lösenkurs om 
320 SEK per aktie. Teckningsperiodens sista dag är den 
31 mars 2023. 

Bolaget håller nu på att se över de gamla 
optionsprogrammen, även optionsprogrammet 
2020/2025:2, och överväger att byta ut gamla program 
som för närvarande är långt ifrån inlösta. En sådan åtgärd 
kommer att leda till att de teoretiska 
utspädningseffekterna minskar väsentligt.  

INCITAMENTSPROGRAM 2022/2025 
Den 30 maj 2022 godkände årsstämman det nya 
incitamentsprogrammet 2022/2025. Teckningskursen för 
aktierna när teckningsoptionerna löses in motsvarar 120 
procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för 
bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market från 
den 27 juni 2022 till den 8 juli 2022. Teckningskursen 
kanske dock aldrig blir lägre än aktiens kvotvärde. Om 
teckningskursen överstiger aktiens kvotvärde ska 
överkursen inkluderas i den fria överkursfonden i bolagets 
balansräkning. Bolaget ska emittera högst 258 779 
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren 
rätt att teckna sig för en (1) ny aktie i bolaget. 

Förutsatt att teckningsoptionerna i 
incitamentsprogrammet 2022/2025 löses in i sin helhet 
kan bolagets aktiekapital öka med högst 4 658 022,717470 
SEK (förutsatt ett kvotvärde efter den föreslagna omvända 
aktiespliten på omkring 18 SEK. 

Teckningsoptionerna i programmet har ännu inte tilldelats 
och styrelsen överväger att byta ut/dra in programmet mot 
bakgrund av den aktuella aktiekursen.  

 

REVISORSGRANSKNING 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig 
granskning av bolagets revisorer. 

 

FINANSIELL KALENDER 
— Delårsrapport fjärde kvartalet 2022: 22 februari 

2023 
— Delårsrapport första kvartalet 2023: 28 april 

2023 
— Årsstämma: 13 juni 2023 

 

Stockholm, 17 oktober 2022 

Per Ottosson, VD 

 
Artificial Solutions finansiella rapporter finns tillgängliga på 
bolagets webbplats: www.investors.artificial-
solutions.com/financial-reports. 

Denna information är sådan information som Artificial Solutions 
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 
oktober 2022 kl. 12:00 CET. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North 
Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified 
Adviser är Erik Penser Bank AB (https://www.penser.se, tfn +46 (0) 
8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se). 

 

 

 

 

 

 

https://www.investors.artificial-solutions.com/financial-reports
https://www.investors.artificial-solutions.com/financial-reports
https://www.penser.se/
mailto:certifiedadviser@penser.se
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

 
 

MSEK 
JUL–SEP 

 2022 
JUL–SEP  

2021 
JAN–SEP 

2022 
JAN–SEP 

2021 
JAN–DEC 

2021 

Nettoomsättning 12,4 11,0  32,7 29,1  38,9 

Aktiverat arbete för egen räkning 2,6 3,0  8,8 7,8  11,7 

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0  0,0 0,2  5,4 

Summa övriga rörelseintäkter 15,0 14,0  41,6 37,0  56,0 

Personalkostnader -21,1 -16,7  -62,1 -52,9  -70,8 

Övriga externa kostnader -14,1 -9,8  -41,1 -29,2  -41,6 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

-2,7 -3,1  -9,7 -9,4  -12,5 

Övriga rörelsekostnader - -  - 0,0  -1,7 

Summa rörelsekostnader -38,0 -29,6  -112,9 -91,5  -126,5 

Rörelseresultat -23,0 -15,6  -71,4 -54,4  -70,6 

Finansnetto 1,3 -8,7  8,5 3,4  1,1 

Resultat efter finansiella poster -21,7 -24,3  -62,8 -51,1  -69,5 

Skatt på periodens resultat 0,0 0,0  -0,0 0,0  -0,0 

PERIODENS RESULTAT -21,7 -24,3  -62,9 -51,1  -69,5 

FIN
A

N
SIELLA RAPPO

RTER 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

MSEK 
30 SEP 

2022 
30 SEP 

2021 
    31 DEC 

2021 

TILLGÅNGAR 
   

Anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för licensierad mjukvara och utveckling av innehåll 29,8 28,9 28,4 
Inventarier och installationer 1,0 1,0 0,9 
Övriga långfristiga fordringar 2,0 1,1 1,4 
Summa 
anläggningstillgångar  

32,8 
31,0  30,8 

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 23,7 12,0 25,7 

Kassa och bank 39,1 96,3  112,1 

Summa 
omsättningstillgångar 

62,8 
108,2  

137,8 

SUMMA TILLGÅNGAR 95,5 139,2  168,6 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Aktiekapital 118,3 118,3 118,3 
Överkursfond 1 311,0 1 311,2  1 311,1 
Övrigt eget kapital inklusive periodens resultat -1 639,1 -1 525,9  -1 548,7 
Summa eget kapital -209,8 -96,5  -119,3 
Långfristiga skulder    

Skulder till andra långivare 257,0 127,6 237,6 

Summa långfristiga skulder 257,0 127,6  237,6 

Kortfristiga skulder    

Skulder till andra långivare - 71,5 - 
Kortfristiga skulder 9,9 7,8  19,6 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38,4 28,8  30,7 

Summa kortfristiga skulder 48,3 108,1  50,4 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95,5 139,2  168,6 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

MSEK 
JUL–SEP 

2022 
JUL–SEP 

2021 
JAN–SEP 

2022 
JAN–SEP 

2021 
JAN–DEC 

2021 
Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -23,0 -15,6 -71,4 -54,4 -70,6 
Avskrivningar på tillgångar 2,7 3,1  9,7 9,4  12,5 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,3 -1,0  1,2 24,5  19,9 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella 
poster och skatt -19,0 -11,6  -60,5 -20,6  -38,2 

Betalda och erhållna räntor -0,3 -2,4  -8,0 -12,5  -65,2 
Betald/erhållen inkomstskatt - -  6,2 7,1  7,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
finansiella poster och skatt  -19,3 -13,9  -62,4 -25,9  -96,1 

Förändringar i rörelsekapitalet -1,9 -2,8  -1,0 -21,2  -22,7 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,2 -16,8  -63,4 -47,1  -118,9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,3 -3,3  -9,6 -10,5  -14,3 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,1 -  -0,1 133,7  225,2 
Förändring av likvida medel -24,5 -20,0  -73,0 76,2  92,0 

Likvida medel vid periodens början 63,6 116,3  112,1 20,1  20,1 
Likvida medel vid periodens slut 39,1 96,3  39,1 96,3  112,1 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

MSEK 
30 SEP 

2022 
30 SEP 

2021 
31 DEC 

2021 
Överfört i ny räkning -119,3 -172,7  -172,7 
Nyemission - 143,5  143,5 
Transaktionskostnader -0,1 -7,5  -7,6 
Överkurs, teckningsoptioner 0,3 2,8  2,8 
Periodens resultat -62,9 -51,1  -69,5 
Likvidation av bolag 8,5 - 0,1 
Omräkningsdifferens -36,4 -11,4  -15,9 

Överfört i ny räkning -209,8 -96,5  -119,3 
 

NYCKELTAL  

     MSEK JUL–SEP 
2022 

JUL–SEP 
 2021 

JAN–SEP 
2022 

JAN–SEP 
2021 

JAN–DEC 
2021 

Nettoomsättning 12,4 11,0  32,7 29,1  38,9 
Återkommande intäkter  10,9 8,6 28,7 21,4 30,2 
Återkommande intäkter % 88% 78% 88% 74% 78% 
SaaS ARR 23,6 5,6 23,6 5,6 9,4 
SaaS API-anropsvolym (miljoner) 11,4 0,7 11,4 0,7 3,0 
Bruttomarginal 7,2 7,6  21,5 20,1  27,2 
Bruttomarginal % 58% 69%  66% 69%  70% 
Justerad EBITDA -20,0 -12,5  -60,2 -42,9  -58,5 
Soliditet -2,20 -0,69 -2,20 -0,69 -0,7 
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FINANSIELLA RAPPORTER FÖR MODERBOLAGET 
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

 

 

MSEK 
JUL–SEP 

2022 
JUL–SEP 

2021 
JAN–SEP 

2022 
JAN–SEP 

2021 
JAN–DEC 

2021 
Nettoomsättning 0,3  0,3  1,0 1,7  2,0 

Övriga rörelseintäkter -  0,0  - 0,0  2,6 

Summa övriga rörelseintäkter 0,3  0,3  1,0 1,7  4,6 

Övriga externa kostnader -5,7 -3,6  -16,7 -10,2  -15,6 

Övriga kostnader - -  - -  0,0 

Summa rörelsekostnader -5,7 -3,6  -16,7 -10,2  -15,6 

Rörelseresultat -5,4 -3,3  -15,7 -8,5  -11,1 

Finansnetto -2,5 0,6  -1,2 2,8  -107,4 

Resultat efter finansiella poster -7,9 -2,6  -16,9 -5,7  -118,4 

Skatt på periodens resultat 0,0 -  0,0 -   -    

PERIODENS RESULTAT -7,9 -2,6  -16,9 -5,7  -118,4 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

MSEK 
30 SEP 

2022 
 

30 SEP 
2021 

31 DEC 
2021 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Fordringar hos koncernbolag 383,3 231,2 315,6 
Finansiella 
anläggningstillgångar 

282,2 283,0  
283,1 

Övriga långfristiga fordringar 0,5 0,5  0,5 
Summa 
anläggningstillgångar  

665,9 514,7  
599,1 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 1,5 1,2 1,9 

Kassa och bank 23,8 77,4  97,9 
Summa 
omsättningstillgångar 

25,3 
78,6  99,9 

SUMMA TILLGÅNGAR 691,2 593,3  699,0 
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

   

Eget kapital    

Aktiekapital 118,3 118,3 118,3 
Överkursfond 1 311,0 1 311,2  1 311,1 
Övrigt eget kapital inklusive periodens 
resultat 

-998,8 -868,2  -981,0 

Summa eget kapital 430,5 561,2  448,4 
Långfristiga skulder    

Skulder till andra långivare 255,1 14,3 235,7 
Summa långfristiga skulder 255,1 14,3 235,7 
Kortfristiga skulder    

Skulder till koncernbolag -          - 1,6 

Skulder till andra långivare - 14,3 - 

Kortfristiga skulder 1,6 0,7 11,1 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4,0 2,8 2,1 
Summa kortfristiga skulder 5,6 17,8  14,9 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

691,2 
593,3  699,0 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

MSEK 
JUL–SEP 

2022 
JUL–SEP 

2021 
JAN–SEP 

2022 
JAN–SEP 

2021 
JAN–DEC 

2021 
Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -5,4 -3,3 -15,7 -8,5 -11,1 

Avskrivningar på tillgångar -  -  0,0 -  - 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -0,0  -0,0  -2,3 0,1  0,3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella 
poster och skatt -5,4 -3,3  -18,0 -8,4  -10,8 

Betalda och erhållna räntor -0,2 -0,2 -8,7 -4,8 -20,6 

Betald/erhållen inkomstskatt - - - -  - 
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter finansiella 
poster och skatt 

-5,5 -3,5 -26,8 -13,2  -31,4 

Förändringar i rörelsekapitalet -10,3 -16,6  -47,3 -49,3  -120,8 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,7 -20,1  -74,1 -62,5  -152,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -  - -  -116,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,1 0,0  -0,1 132,5  358,8 
Förändring av likvida medel -15,8 -20,1  -74,2 69,9  90,5 

Likvida medel vid periodens början 39,6 97,4  97,9 7,4  7,4 

Likvida medel vid periodens slut 23,8 77,4  23,8 77,4  97,9 
 
 

 

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

MSEK 
30 SEP 

2022 
30 SEP 

2021 
31 DEC 

2021 

Överfört i ny räkning 448,4 429,6  429,6 

Nyemission 0,0 143,5  143,5 

Transaktionskostnader -0,1 -7,5  -7,6 

Teckningsoptioner -0,9 1,3  1,3 

Periodens resultat -16,9 -5,7  -118,4 

Överfört i ny räkning 430,5 561,2  448,4 
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DEFINITIONER AV NYCKELTAL SOM INTE HAR DEFINIERATS ENLIGT BFNAR 

FINANSIELLA MÅTT BESKRIVNING 

Nettoomsättning Redovisad nettoomsättning.  

Användningsintäkter Intäkter hänförliga enbart till användning av Teneo-plattformen. 

Återkommande intäkter Sammanlagda intäkter från Användning+Licenser+Support. Här ingår även 
återkommande intäkter från SaaS.  

Återkommande intäkter från SaaS Återkommande intäkter från kunder med SaaS-intäktsmodellen, baserade på 
intäkter från abonnemang, API-anrop och sökbar data.  

SaaS ARR  
Årliga återkommande intäkter baserade på återkommande intäkter från SaaS 
under kvartalets sista månad (månatliga återkommande intäkter från SaaS x 12 
månader). 

Bruttomarginal 
Beräknas som den totala nettoomsättningen minus total kostnad för tjänster, 
kommission och kostnad för anlitad personal hänförligt till avdelningen för 
kundframgångar (Customer Success). 

Bruttomarginal %  Beräknas som total bruttomarginal uttryckt som procent av totala intäkter under 
perioden. 

EBITDA Resultat före ränta, skatt och avskrivningar. 

Justerad EBITDA Resultat före ränta, skatt och avskrivningar, justerat för engångsposter och 
omstruktureringskostnader. 

Genomsnittligt antal aktier före 
utspädning Genomsnittligt antal aktier under perioden. 

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 

Genomsnittligt antal aktier under perioden inklusive antal aktier vid full 
utspädning. 

API Application Programming Interface (API) som möjliggör interaktion mellan två 
applikationer. 

API-anrop  Att göra ett API-anrop motsvarar den förfrågan som skickas genom en slutpunkt 
till servern. Volymerna redovisas i miljoner.  

SaaS API-anrop Specifika API-anrop enbart för SaaS-kunder. Volymerna redovisas i miljoner. 
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TELEFONKONFERENS 
Rapporten presenteras av Per Ottosson, VD samt Fredrik 
Törgren, CFO, via ett möte i Microsoft Teams den 
17 oktober 2022 kl. 17:00 CET.  
 
För att ansluta, använd denna länk.  

 
KONTAKTINFORMATION 

Per Ottosson, VD 

Tel: +46 (0) 8 663 54 50 

Huvudkontor: Artificial Solutions International AB, 
Stureplan 15, 111 45 Stockholm  

Tel: +46 (0) 8 663 54 50  

www.artificial-solutions.com  

Org. nr 556256-4657 
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http://www.artificial-solutions.com/
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/artificial-solutions @ArtiSol /artificialsolution /artificialsolutions 

OM ARTIFICIAL SOLUTIONS 

 

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är den ledande specialisten 
inom konversationell AI. Vi möjliggör kommunikation med 
applikationer, webbplatser och uppkopplade enheter med ett 
vardagligt, människoliknande och naturligt språk via röst, text, 
beröring eller gester. 

Artificial Solutions avancerade plattform för konversationell 
AI, Teneo®, gör det möjligt för företagsanvändare och 
utvecklare att på kort tid skapa sofistikerade och mycket 
intelligenta applikationer på 86 språk och dialekter, för flera 
plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra 
nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt 
integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade datainsikter om 
vad kunderna verkligen tycker och tänker. 

 
Artificial Solutions teknologi för konversationell AI gör det 
enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer 
med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, 
konversationella botar, talbaserade konversationsgränssnitt 
för smarta uppkopplade enheter med mera. Redan nu 
används tekniken dagligen av miljontals människor i 
hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig 
sektor över hela världen. 
 
Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North 
Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified 
Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-
463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se). För mer 
information, se www.artificial-solutions.com. 

 
 

 

86 

33% 
MÅNGFALD BLAND MEDARBETARNA 

Andel kvinnliga 
medarbetare i ledande 
befattningar; 37% i hela 
bolaget 

71 
30 Språk som talas  

internt 

medarbetare och 7 konsulter 
från 26 olika nationaliteter 

82%
HÅLLBARHET 

Genom att hjälpa våra kunder att 
flytta från serverbaserade miljöer till 
molnbaserade kan vi i genomsnitt 
minska koldioxidutsläppen med 
82% 

 

1,6 Mdkr
PATENT & IP 

Amazon, Apple, Baidu, Google, 
Microsoft, Nuance och IBM har alla gjort 

framåtciteringar på våra banbrytande 
patent 

 PARTNERSKAP 

Artificial Solutions och Microsoft möjliggör den mest 
avancerade CAI-teknologin för stora bolag och globala 
kontaktcenter. Teneo skalar upp högeffektivt i Azures 
infrastruktur och är djupt integrerat med Azurs kognitiva, 
kommunikativa och analytiska tjänster.  

86 
Teneo gör så att bolag kan bygga 

flerspråkiga lösningar på 86 
officiella språk, vilka täcker in 

närmare 40% av världens 
befolkning 

 FLERSPRÅKIGHET  

http://www.artificial-solutions.com/
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