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2019	var	ett	positivt	år	för	Artificial	Solutions,	då	vi	
gjorde	stabila	kommersiella,	operativa	och	finansiella	
framsteg mot våra uppsatta mål.

KUNDFRAMGÅNGAR 
Teneo	är	en	avancerad	utvecklingsplattform	för	
Conversational AI som hjälper kunder att hantera 
många	olika	lösningar	inom	ett	flertal	branscher.	
Vi	begränsas	inte	av	bransch,	språk	eller	plattform.	
Under	2019	slöt	vi	ett	rekordstort	antal	nya	avtal.	Vi	
fick	12	nya	kunder	däribland	Scania,	den	amerikanska	
regeringens	avdelning	för	Health	Resources	and	
Services	Administration	(HRSA)	och	Swisscom,	samt	
flera	andra	amerikanska	och	europeiska	globala	bolag	
och	myndigheter.	Dessa	företag	och	organisationer	
håller redan på att implementera en rad olika lösningar 
som	visar	på	Teneos	branschledande	plattform	för	
företagsmarknaden. Jag är glad att vi längre fram 
i denna årsredovisning kan lämna mer detaljerad 
information om hur några av dessa kunder använder 
sig av Teneo. 

Stabila	kommersiella,	
operativa	och	
ekonomiska framsteg

LAWRENCE FLYNN
VD
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I takt med att våra kunder lanserar sina lösningar 
och	sedan	utökar	användningen	så	ökar	våra	
användningsintäkter. Tillkännagivandet av en 
viktig	avtalsförlängning	med	vår	befintliga	kund	
Swisscom	i	det	första	kvartalet	2020	är	ett	exempel	
på	detta.	Senare	i	årsredovisningen	förklarar	vi	
närmare	hur	och	med	hur	mycket	vi	förväntar	oss	att	
användningsintäkterna kommer att öka.

PARTNERTILLVÄXT 
En	annan	viktig	del	i	vår	strategi	är	vårt	partnernätverk	
som	använder	sig	av	egna	konsultteam	för	att	bygga	
Teneo-lösningar.	2019	lanserade	vi	Teneo	Developer,	
som ökade möjligheten för våra partners att utbilda 
och	bygga	testlösningar	för	sina	kunder.	Vi	har	nu	
ett	partnernätverk	vi	är	väldigt	stolta	över	och	som	
vi	fortsätter	att	öka	affärsvolymerna	genom.	Våra	
partners stod för 45% av intäkterna under 2019.  Vi 
anser	också	att	det	finns	flera	tekniska	partners	där	ett	
samarbete skulle ge ömsesidiga fördelar inom många 
av	de	branscher	vi	verkar	i.		

Både	leverantörer	av	Robotic	Process	Automation	
(RPA)	och	Interactive	Voice	Response	(IVR)	kan	
förbättra kundupplevelsen genom att integrera 
Conversational	AI	i	sina	lösningar.	Därför	är	jag	mycket	
nöjd	med	de	nya	sammarbetena	med	UI-Path	och	Blue	
Prism,	två	ledande	leverantörer	inom	RPA	samt	Vonage	
och	Twilio	ledande	inom	IVR.	Jag	ser	fram	emot	
de	nya	sammarbetena	som	kommer	leda	till	ökade	
användarvolymer.

NY MÅLSÄTTNING
Eftersom	vi	utvecklar	och	äger	alla	våra	immateriella	
rättigheter har låga eller inga försäljningskostnader 
när	vi	säljer	licenser	eller	användning,	är	därmed	dessa	
två	intäktsströmmar	mycket	lönsamma	jämfört	med	
andra.	I	takt	med	att	fler	kunder	lanserar	sina	lösningar	
kommer användningsintäkterna öka väsentligt. 

Vi förväntar oss att se effekten av detta i 
orderingången	och	intäktsmixen	de	närmaste	åren.	
För	att	spegla	detta	har	vi	lagt	till	ett	nytt	finansiellt	mål	
i samband med företrädesemissionen. Vi förväntar 
oss att de mest lönsamma användningsintäkterna ska 
uppgå till 80% av intäkterna i slutet av 2022. 

FINANSIERING
Under de senaste tolv månaderna har vi framgångsrikt 
slutfört	två	finansieringsrundor.	I	juni	slutförde	vi	en	
riktad	aktieemission	om	65,7	MSEK	och	en	fulltecknad	
företrädesemission slutfördes i februari 2020 som 
inbringade	ytterligare	120	MSEK.	 
 
Jag	vill	tacka	såväl	gamla	som	nya	aktieägare	för	
deras	fortsatta	stöd.	Utöver	de	extra	finansiella	medlen	
håller vi på att omförhandla våra lån för att säkerställa 
att vi har den rätta strukturen för att kunna stötta 
verksamheten	mot	ett	positivt	kassaflöde.	Samtidigt	
som jag har ägnat tid under året åt kapitalanskaffning 
fortsätter vi att göra stora framsteg inom två 
huvudområden:	kundframgångar	och	partnertillväxt.	

COVID-19
I	skrivande	stund	befinner	vi	oss	dock	mitt	i	Covid-
19-krisen	som	har	påverkat	både	marknaderna	och	
omvärlden	i	lika	stor	utsträckning.	För	oss	som	företag	
har det varit mindre utmanande än för många andra att 
hantera	de	dagliga	effekterna	av	krisen,	eftersom	vi	är	
ett teknikföretag vars anställda är vana vid att arbeta 
på	distans.	När	beslutet	fattades	att	officiellt	stänga	
våra kontor fortsatte därför arbetet i stort som vanligt 
och	kunderna	fortsatte	att	använda	våra	produkter	och	
tjänster utan någon större förändring.  
 
Men de kortsiktiga effekterna av krisen är kännbara för 
alla	företag,	och	våra	befintliga	och	potentiella	kunder	
utgör	inga	undantag.	När	marknaderna	nu	öppnas	upp	
igen	tror	vi	att	företagen	kommer	att	skydda	sig	mot	
kontinuitetsrisker genom att minska sitt beroende av 
medarbetare	och	i	stället	öka	digitaliseringen.

Därför	kan	den	långsiktiga	påverkan	påskynda	
tillväxten	för	Conversational	AI		vilket	kommer	medföra	
ökade	möjligheter	för	Artificial	Solutions.

TYDLIG POSITIONERING EFTER COVID-19 
Vi	har	redan	från	början	varit	tydliga	med	vårt	fokus	
att	leverera	avancerade	Conversational	AI	lösningar	
till	storbolag	och	offentliga	organisationer.	Vår	Teneo-
plattform har tagits fram med företagens behov i 
åtanke,	den	kan	enkelt	sättas	upp	för	minst	35	språk,	
på	flera	plattformar	och	kanaler,	den	stödjer	olika	
inmatningsmetoder,	däribland	röst,	text	och	beröring	
och	ger	professionell	skalbarhet,	motståndskraft	 
och	datasäkerhet.	
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En	av	de	stora	fördelarna	med	våra	Teneo-baserade	
lösningar är möjligheten att hantera en stor mängd 
kundförfrågningar	och	andra	interaktioner	utan	
mänsklig inblandning – något som visat sig avgörande 
när många företag nu kämpar med en hög belastning 
på	sina	kundcenter	på	grund	av	Covid-19-krisen	och	
det kommer sannolikt vara ett krav när de ekonomiska 
effekterna	av	krisen	kommer	tvinga	företag	och	
organisationer att sänka sina kostnader 

SAMMANFATTNINGSVIS 
Vi	har	gjort	positiva	framsteg	under	året,	signerat	ett	
betydande	antal	nya	kunder	och	ytterligare	stärkt	vår	
partnerportfölj.	Covid-19	är	en	stor	utmaning	för	2020,	
men	min	uppfattning	är	att	det	också	tvingar	företagen	
att	se	över	hur	de	kommunicerar	med	sina	kunder	och	
förbereda	sig	för	kriser	i	framtiden,	vilket	utgör	nya	
spännande	möjligheter	för	Artificial	Solutions.	Jag	ser	
fram emot att arbeta ihop med vårt fantastiska team 
och	vår	växande	partnerportfölj	för	att	bygga	vidare	på	
de viktiga steg som togs under 2019.

Lawrence	Flynn 
VD

Vi förväntar oss att de mest lönsamma 
användningsintäkterna kommer att 
svara för mer än 80% av intäkterna i 
slutet av 2022  
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Artificial	Solutions	och	dess	kunder	har	alla	känt	av	
pandemin på något sätt. Den verkliga effekten av 
pandemin	är	ännu	inte	tydlig	på	global	skala	då	det	
utan	tvekan	kommer	att	uppstå	en	ny	normalitet	när	
krisen	så	småningom	är	över.	För	Artificial	Solutions	
innebär	detta	kortsiktiga	utmaningar,	till	vilka	vi	
har	tagit	fram	åtgärder,	men	framför	medför	det	
möjligheter på medellång sikt.

Lämpliga åtgärder vidtagna
På	Artificial	Solutions	är	vi	vana	med	teknik	för	
distansarbete.	När	beslutet	fattades	att	officiellt	stänga	
våra kontor i mars fortsatte därför arbetet i stort 
som	vanligt	och	kunderna	fortsatte	att	använda	våra	
produkter	och	tjänster	utan	någon	större	förändring.	

Vi vidtog omedelbart åtgärder för att säkerställa likvida 
medel genom en rad åtgärder såsom att förhandla 
längre	betalningstider	för	en	rad	poster,	däribland	
hyror	och	skatter.	Eftersom	personalkostnaderna	
svarar för omkring 70% av de löpande utgifterna 
fattade	vi	också	det	strategiska	beslutet	att	permittera	
vissa	medarbetare	och	använda	de	olika	statliga	
stödsystemen	i	de	geografiska	regioner	där	vi	är	
verksamma. Utöver permitteringar har många 
andra	medarbetare	accepterat	att	skjuta	upp	sin	lön,	
däribland	ledningen,	för	att	minska	belastningen	och	
bidra till bolagets uthållighet.  

Det nya normala
Över hela världen kämpar storbolag med utmaningar 
som	de	inte	har	planerat	för,	även	i	sina	mest	extrema	
kontinuitetsscenarier.	HR-	och	IT-avdelningar	har	haft	
enorma utmaningar med att se till att medarbetare 
kan	arbeta	på	distans.	Vidare,	speciellt	för	stora	B2C	
organisationer som möttes av enorma problem med 
att	tillhandahålla	kundservice	och	säljstöd	till	kunder	
då	deras	callcenter	stängdes	ner	eller	tvingades	till	
utlandsentreprenad.

När	nedstängningarna	börjar	lätta	kommer	
företagsledarna för storbolagen att mötas av en helt 
ny	omvärld.	De	kommer	att	utmanas	att	använda	
tekniken	så	att	även	deras	företag	återfinns	bland	
framtidens vinnare. 

De kommer att behöva digitalisera verksamheterna 
så	att	de	inte	är	lika	beroende	av	utlandsentreprenad,	
stora	callcenter	eller	av	människor	som	tidigare.	Det	
kommer	att	kräva	ett	helt	nytt	sätt	att	tänka	i	fråga	
om	deras	IT-infrastruktur	och	det	kommer	naturligtvis	
att medföra positiva effekter för både Business 
Process	Automation	(BPA)	och	Conversational	AI.
För	Artificial	Solutions	är	detta	mycket	viktigt.	Vår	
uppfattning är att Conversational AI kommer att bli en 
del	av	kärnteknologin	i	digitaliserade	verksamheter,	
för	att	de	ska	kunna	erbjuda	ett	intelligent,	
människoliknande,	automatiserat	sätt	för	människor	
att samverka med organisationer. Integration 
med	RPA	(Robotic	Process	Automation)	teknologi	
gör	att	Conversational	AI	kan	medföra	ytterligare	
automatisering	och	effektivisering	och	möjliggöra	full	
interaktion	mellan	människa	och	företags	processer.

Samtidigt	ger	Conversational	AI-data	insikter	
i kundens beteende som kan användas för att 
individanpassa	samtalet,	underhålla	systemet	och	
leverera användbara data till verksamheten. Detta 
är nödvändig information som hjälper företagen att 
navigera	i	en	synnerligen	föränderlig	omvärld.

Påverkan på Artificial Solutions
Även om det sannolikt sker en kortsiktig ekonomisk 
avmattning överlag på grund av Covid-19 är det 
sannolikt på medellång till lång sikt en positiv effekt 
för	Artificial	Solutions	marknad	när	företagsledare	
beslutar om sina tekniska strategier för framtiden. 
De kommer sannolikt öka digitaliseringen av 
kundinteraktioner när nedstängningarna lättar 
och	bygga	in	motståndskraft	och	uthållighet	i	sina	
affärsmodeller. 

Vidare	är	Artificial	Solutions	av	uppfattningen	att	
Teneo-plattformen är idealiskt positionerad för att 
våra kunder skall kunna leverera sina tjänster med 
Conversational	AI	vilket	kommer	efterfrågas	i	en	ny	
värld att lära sig att leva med påverkan av Covid-19.

Covid-19: Utmaningar och Möjligheter
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TYPER AV CONVERSATIONAL AI

Conversational AI-plattformar hjälper 
organisationer att bygga olika lösningar, till 
exempel:

 > Chattbottar
 > Intelligenta virtuella assistenter
 > Digitala medarbetare
 > Virtuella agenter
 > Avatarer
 > Chattagenter

Dessa lösningar kan användas i 
flera olika områden

 > Kundtjänst
 > Försäljning
 > Support	och	eftermarknad
 > Röstgränssnitt till smarta hemapparater
 > Callcenter
 > Internt	-	HR,	IT	med	mera

Conversational AI är 
en form av artificiell 
intelligens som 
möjliggör för människor 
att kommunicera 
med applikationer, 
webbplatser och 
IoT med vardagliga, 
människolika naturliga 
språk via röst, text, 
beröring eller gester

VARFÖR ANVÄNDA CONVERSATIONAL AI? 
Conversational AI möjliggör för människor att 
kommunicera	med	applikationer,	webbplatser	och	
IoT	med	vardagliga,	människolika	naturliga	språk	via	
röst,	text,	beröring	eller	gester.	Det	är	ett	engagerande	
och	intuitivt	sätt	att	samspela	med	tekniken	och	
revolutionerar hur människor förhåller sig till datorer. 
Conversational	AI-baserade	röst-	och	textgränssnitt	är	
den mest naturliga kommunikationsformen: kundens 
intuitiva	val.	Det	är	effektivt	och	snabbt	och	gör	att	
företag kan hjälpa sina kunder på ett mer intelligent 
och	lyhört	sätt.	

Vad är 
Conversational AI?
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Möjligheten med 
Conversational AI
Alla större analys- och teknikföretag förutspår en 
stark och varaktig tillväxt för AI-marknaden.

77,6 miljarder 
USD

25%

400%

37,3% CAGR

40% av 
alla AI-utgifter

Utgifter för kognitiva 
system	och	AI-
system	20221 Prognosperioden 

2017–20221 

Conversational AI-applikationer samt 
applikationer för djupinlärning	och	

maskininlärning1

En	fjärdedel	av	de	som	
arbetar digitalt kommer 
att använda virtuella 
assistenter dagligen 
20213

ökning av 
kundtjänstinteraktioner 
som hanteras av AI5

Global	marknadstillväxt	för	
Conversational AI 
till 20242

kundtjänst	och	supportverksamhet	
kommer att innehålla kanaler för virtuell 
kundassistansteknik4

4,2 miljarder USD     
15,7 miljarder USD
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Marknaden för 
Conversational AI
Det	finns	tre	huvudsakliga	användningsområden	
för	Conversational	AI	för	företag,	nämligen	kunder,	
medarbetare	och	enheter:

 > Mellan företag och kunder: Välfungerande 
konversationsapplikationer gör att företagen 
kan ge sina kunder smidiga kundupplevelser 
när de interagerar i en rad olika digitala kanaler 
och	enheter.	Vissa	utvecklingsplattformar	
ger	företagen	möjlighet	att	registrera	och	
analysera	hela	konversationer	(med	hänsyn	
till	dataskyddsregler)	för	att	förstå	kundens	
verkliga	önskemål	och	öppnar	därmed	för	nya	
intäktsmöjligheter för företagen.

 > Mellan företag och medarbetare: Conversational 
AI-system	möjliggör	för	företagen	att	effektivisera	
verksamheten	och	öka	produktiviteten,	och	
gör att organisationer kan göra mer utan att 
anställa	fler.	Till	exempel	används	Conversational	
AI i allt högre grad för att förstärka 
automatisering	av	robotprocesser	(RPA),	så	
att	RPA	och	andra	AI-lösningar	kan	integreras	i	
konversationsapplikationer för att ge lösningar 
”utan	ingripande”	för	högvolymprocesser.

 > Mellan användare och enheter: Conversational 
AI	används	allt	mer	inom	hemautomatisering,	
spel,	fritid	och	fordonsindustrin	där	beroende	
av	gammaldags	menysystem	för	att	styra	olika	
enheter ses som ett hinder för interaktionen. 
Conversational	AI	med	sin	kapacitet	att	förstå	
komplexa	meningar,	möjlighet	till	flexibel	
integration	och	öppen	eller	modulär	arkitektur	
passar perfekt för dessa marknader på grund av 
de	nästan	oändliga	möjligheterna	att	dra	nytta	av	
röststyrda-	och	konversationsgränssnitt.

I vissa fall kan en 
Conversational AI-
applikation 
stödja mer än  
en typ av användning.  
 
Till exempel en
extern app för teknisk 
support riktad till kunder 
kan användas av intern 
HR- eller IT-personal 
eftersom den kan ge ett 
snabbare svar än deras 
egna system.
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Hur Artificial Solutions 
levererar Conversational AI
Artificial	Solutions	Teneo-plattform	är	en	teknik	som	
vunnit	flera	priser	och	är	byggd	specifikt	för	att	klara	
storskaliga affärskrav på Conversational AI. Teneo är 
utvecklad	för	den	globala	organisationen	och	gör	det	
möjligt	för	företagen	att	samarbeta	med	utvecklare	
för	att	skapa	sofistikerade	och	mycket	intelligenta	
Conversational	AI-applikationer	som	kan	köras	i	flera	
plattformar	och	kanaler	på	över	35	språk.
 
Teneo	använder	standard	teknikstackar	och	har	en	
öppen	arkitektur,	vilket	innebär	att	den	passar	in	i	
annan	programvaruinfrastruktur	i	företagen,	och	
strategiska Conversational AI-implementeringar  
kan hanteras som en integrerad del av ett bredare 
IT-system.

Teneos	patenterade	hybridutformning	har	sin	grund	
i en stor förståelse för att alla företag har olika 
utgångspunkt. Teneo fungerar oavsett om de från 
början	har	mängder	av	ordentligt	klassificerade,	
sorterade	och	känd	data,	eller	om	de	börjar	från	noll,	
eftersom Teneo använder både maskininlärning 
och	språkinlärning	för	att	utveckla	och	optimera	
gränssnitten	och	sedan	generera	data	från	 
verkliga inmatningar.
 

Teneo	respekterar	också	behovet	av	datasekretess.	
Företagen kan känna sig säkra på att den information 
som	samlas	in	enbart	når	dem	själva	och	att	den	är	
enkel	att	hantera.	Teneo	kan	analysera	och	dra	nytta	
av de enorma mängderna konversationsdata som 
alstras	av	lösningarna	i	Teneo,	vilket	ger	 
oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen 
tycker	och	tänker.	Och	om	kunderna	vill	utnyttja	
rätten till sina personuppgifter kan de i Teneo 
radera	personligt	identifierbar	information	på	några	
sekunder,	och	samtidigt	spara	de	värdefulla	insikterna	
och	slutsatserna.

Utvecklad	ur	årtionden	av	erfarenhet	av	
implementeringar	från	verkliga	livet	och	tilldelad	
olika	utmärkelser	som	Stevies,	Techies	och	
Glomos,	är	Teneo	sannolikt	en	av	de	mest	prisade	
AI-plattformar	som	finns.	Denna	oberoende	
ackreditering	kompletteras	av	många	patent	för	
själva	teknologin,	ett	kundregister	med	några	av	
världens	största	varumärken	och	erkänt	partnerstöd	
från	många	av	dagens	ledande	systemintegratörer.	
Som	transformativ	teknologi	innehåller	Teneo	flera	
funktioner	som	särskiljer	plattformen	i	branschen.

KONVERSERANDE

Levererar en 
människoliknande,	

intelligent 
användarupplevelse

FÖRETAG

Teneo är den 
enda plattformen 

utformad för 
företag

HYBRID

Använder språklig 
inlärning	och	

maskininlärning 
för optimal 
prestanda

DATA

Drar	nytta	av	
konversationsdata 

för en stärkt 
konkurrenskraft 

BEPRÖVAD

Prisbelönt	och	
redan i bruk hos 
företag över hela 

världen
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Chattbottar och virtuella 
assistenter har väckt stort 
intresse som de vanligaste 
användningsområdena för AI. Men 
för att förbättra kundupplevelsen 
och minska kostnaderna måste rätt 
konversationsplattform väljas som 
grundläggande teknik för att utveckla 
chattbottar och virtuella assistenter.

Källa:	Gartner	Market	Guide	for 
Conversational	Platforms,	juli	2019
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Att	bygga	upp	människolika	och	kapabla	
konversationslösningar är inte enkelt. Människor är  
oförutsägbara,	vi	säger	inte	alltid	det	vi	förväntas	säga,	
vi	använder	vår	egen	terminologi,	vi	rör	oss	från	ämnet	
och	kommer	sen	tillbaka,	vi	utelämnar	avgörande	fakta	
och	siffror	och	ber	om	förtydliganden.
 
När	allt	detta	kombineras	med	flera	språk	och	olika	
kanaler,	såsom	internet,	mobilen,	textmeddelanden,	
smarta	hemapparater	med	mera,	samt	stöd	för	olika	
inmatningstekniker	som	röst,	text	och	beröring	och	
olika	branscher	blir	det	oerhört	utmanande.	

Dessutom har få Conversational AI-
utvecklingsplattformar	byggts	med	företagen	i	åtanke.	
Därför saknas funktioner som du kan förvänta dig 
såsom	versionskontroll,	inbyggd
testning	och	arbetsflöden	samt	användardefinierade
roller	för	att	hantera	samarbete	mellan	flera	
team.	När	det	gäller	skalbarhet	avser	de	flesta	
utvecklingsverktygen	för	naturligt	språk	endast	trafik	
eller bandbredd. 

Teneo	är	å	andra	sidan	optimerat	för	att	bygga	
storskaliga	projekt	med	hundratals	eller	till	och	med	
tusentals	affärsprocessdialoger	samt	”bottar”	för	ett	
syfte	(single-purpose	bots). 
 
Den	har	de	nödvändiga	inbyggda	
utvecklingsfunktionerna	som	korrekt	och	detaljerad	
sökning,	stöd	för	arbetsflöde,	användarhantering	m.m.	
Teneo	erbjuder	inte	bara	avancerade	komponenter	för	
behandling	av	naturliga	språk	(NLP),	utan	också	en	
anpassningsbar	och	modulär	arkitektur	som	gör	det	
möjligt	för	utvecklaren	att	bygga	vidare	utifrån	dessa	
komponenter	och	om	lämpligt	enkelt	införliva	externa	
naturligt	språkresurser	och	möjligheter.

Företagen	behöver	verktygslådor,	specialiserade	
utvecklarplattformar,	som	innehåller	alla	nödvändiga	
komponenter	för	att	bygga,	lansera	och	underhålla	
Conversational	AI-system.	Teneo	har	utformats	särskilt	
för	stora	organisationer	för	att	ge	professionella,	
intelligenta,	människolika	konversationslösningar.

Varför behöver företag en 
plattform för Conversational AI?
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Conversational AI används av välrenommerade 
multinationella bolag som oftast riktar sig till 
privatkunder. Dessa organisationer har miljontals 
kunder	som	de	behöver	kommunicera	med,	förstå,	
hjälpa	och	sälja	till.	Deras	behov	går	i	slutänden	ut	
på	att	öka	kundnöjdheten	och	lojaliteten,	minska	
kostnaderna,	få	värdefulla	insikter	och	minska	
kundomsättningen. 

Globala	organisationer	kräver	också	lösningar	
som	fungerar	på	flera	språk	och	i	flera	geografiska	
regioner,	och	därför	förstår	de	vikten	av	en	robust	och	
beprövad affärsplattform.

Conversational	AI	är	branschoberoende	och	kan	
tillämpas i alla organisationer som vill erbjuda ett 
intelligent konversationsgränssnitt till en stor  
mängd användare.

Vem använder 
Conversational AI?

Conversational AI 
erbjuder möjligheten 
att förstärka 
kundupplevelsen för 
olika företag, vilket 
leder till ett ökat 
engagemang, en mer 
personlig kundtjänst 
och en förbättrad 
kundnöjdhet.
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Att ställa frågor om teknik medför 
risken att få hundratals eller 
tusentals irrelevanta svar, vanligen 
baserade på en ogenomtänkt 
användning av mängder av sökord. 
Eftersom Conversational AI förstår 
innehållet, betydelsen och avsikten 
med en fråga kan den få fram rätt 
svar nästan varje gång. Oavsett om 
en fråga har ställts en gång eller en 
miljon gånger får användarna ett 
korrekt, relevant och snabbt svar 
varje gång.

Användarna är trötta på att 
vänta i telefonkö på en mänsklig 
handläggare, eller vänta på svar 
på ett webbformulär som kanske 
aldrig kommer. I och med de 
höga förväntningarna på både 
hastighet och bekvämlighet kan en 
Conversational AI-lösning uppfylla 
behovet av automatiserad, snabb 
och alltid tillgänglig service, även 
under en hög belastning,  
oväntade situationer eller 
nödsituationer, eller helt enkelt 
när ett företag är stängt, vilket är 
mycket viktigt för användare som 
vill få ett snabbt svar.

Människor föredrar olika 
kommunikationskanaler, utifrån 
personlighet, omständigheter och 
det aktuella ärendet. Att tvinga 
kunder att använda en kanal som 
de inte vill använda är onödigt. 
Genom att erbjuda flera alternativa 
kanaler går företagen sina kunder 
tillmötes och ger dem möjlighet 
att kommunicera på det sätt som 
passar dem bäst.

KORREKTA 
SVAR

TILLGÄNGLIGHET 
24/7/365

LÄMPLIGA KANALER

Fördelar med Conversational 
AI för användarna
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En interaktiv dialog med 
vardagligt språk är ett intuitivt och 
naturligt sätt att kommunicera 
och bidrar till en trevlig och 
friktionsfri användarupplevelse.  
Conversational AI kan förstå 
betydelsen och avsikten med 
en fråga, vilket betyder att 
användaren bara behöver fråga 
en gång, med ord de känner 
till, i stället för att de måste 
lära sig ”affärsspråk”. Denna 
konversationsförmåga ger 
också användarna en personlig 
upplevelse och möjlighet att få 
saker gjorda – uppdatera konton, 
lägga beställningar, boka möten, 
starta serviceärenden med mera.

Att kunna erbjuda 
en konverserande 
kommunikationskanal på lokala 
språk och dialekter kan ha en 
enorm betydelse för användarna.  
När de kan tala på sitt modersmål 
blir allt lättare, i stället för att 
kämpa med ett andra eller tredje 
språk. Vidare kan dessa lokala 
lösningar också ge användarna 
skräddarsydd information för just 
deras region eller land, exempelvis 
i fråga om lagar, tullar eller bara 
social evenemang. 

Verkligt konverserande 
Conversational AI beter sig precis 
som en människa skulle göra.  
Det betyder att den kommer ihåg 
användarna från en konversation 
till nästa och mellan olika kanaler 
och enheter, och fortsätter 
konversationen utan att repetera 
information, autentisering eller 
ärende. Genom att erbjuda en 
enhetlig upplevelse i alla kanaler ger 
Conversational AI användarna en 
trevlig och smidig upplevelse som 
passar användaren, inte lösningen.

Interaktiv dialog SERVICE PÅ FLERA 
SPRÅK

KONVERSATIONS 
MINNE
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Intelligenta 
konversationsgränssnitt vägleder 
kunderna i deras inköpsprocess, 
vilket främjar till köp och intäkter. 
Rådgivare i automatiserad 
e-handel kommer ihåg kundernas 
preferenser och ger råd, tips 
och hjälp samtidigt som de 
ökar merförsäljningen på ett 
försynt sätt.  Anonymiserad 
konversationsdata kan användas 
för att förstå trender och bättre 
tolka kundernas känsloläge, vilket 
ger ovärderliga insikter till dem 
som utvecklar produkter och 
tjänster. Textbaserade bottar för 
meddelande plattformar erbjuder 
nya kanaler för automatiserade 
säljkonversationer som engagerar 
kunderna och ger personliga råd 
och support.

Genom att automatisera en 
del samtal, e-mail SMS och 
meddelanden från sociala medier 
och chattar som annars skulle 
ha krävt en mänsklig inblandning 
frigör Conversational AI-lösningar 
tid som gör att de anställda kan 
fokusera på kundåtaganden av 
högre värde eller komplexitet. 

Automatiserade kundtjänstbottar 
är också aktiva dygnet runt, vilket 
utesluter behovet av att stänga 
kundtjänsten vissa tider och kan 
avsevärt minska antalet samtal till 
kundtjänstcenter.

Det finns fall där ett 
konversationsgränssnitt helt 
enkelt är ett bättre alternativ. Att 
automatisera en kundtjänst med 
hjälp av en virtuell assistent som 
kan hantera miljontals användare 
gör exempelvis att kundernas 
frågor kan besvaras på ett effektivt 
men ändå människoliknande sätt, 
dygnet runt. En underhållstekniker 
som bär skyddskläder kan få 
tillgång till tekniska manualer med 
hjälp av rösten och samtidigt ha 
båda händerna fria. En artificiellt 
intelligent chattbot kan ge råd och 
support inom en rad olika ämnen 
och branscher.

DRIVA 
INTÄKTER

MINSKA 
KOSTNADER

ÖKAT ENGAGEMANG

Fördelar med Conversational 
AI för företagen
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Leverera en enhetlig strategi 
genom att använda en 
Conversational AI-plattform 
som en enda röst för företaget.  
Användningsområdena kan 
vara interna eller externa 
kontakter och göra det möjligt för 
företaget att undvika data- och 
informationssilos; eller separata 
bottar som är verksamma 
oberoende av varandra.

Stärka varumärkesvärdet och 
särskilja sig genom att säkerställa 
att meddelanden, tilltal och 
innehåll är enhetligt, och en 
friktionsfri användarupplevelse för 
kunden på alla språk, i alla kanaler 
och gränssnitt. En total virtuell 
upplevelse med en  artificiell 
intelligent röst som gränssnitt är 
ett starkt innovationsbudskap. 
Ett röstgränssnitt är en intuitiv 
ersättning för en komplex meny 
för automatisering och säkerhet  
i hemmet.

Utveckla avancerade Centers 
of Excellence för pågående 
Conversational AI-styrning 
internt; eller använda externa 
strategiska teknikpartners 
för att leverera sofistikerade 
konversationslösningar utan att 
behöva anställa nya specialister.
  Använda denna kompetens 
för att automatisera ännu fler 
kundtjänstförfrågningar genom att 
integrera administrativa system i 
Conversational AI-lösningar.

ENHETLIG 
STRATEGI

VARUMÄRKES 
VÄRDE

MAXIMERA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDENA
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Våra kunder och samarbetspartners 

KUNDCASESTUDIER

En internationell 
fordonskoncern ...

Ett globalt 
medicinteknikbolag ...

... har infört en intelligent Teneo-baserad virtuell assistent som 
redan	har	förbättrat	kundupplevelsen	med	400%.	Som	en	följd	
av	detta	kommer	Teneo	nu	att	användas	av	ett	centralt	team	i	
koncernen	för	att	ta	fram	högintelligenta	konversationsgränssnitt	
i	hela	organisationen	för	att	bygga	upp	avancerade	
chattbotapplikationer	på	flera	språk	för	en	rad	interna	och	externa	
användningsområden.

... använder aktivt Teneo-baserade assistenter inom både interna 
projekt	så	som	HR	och	IT-support	och	externa	kundapplikationer	
avsedda	att	förbättra	kundupplevelsen.	Det	globala	licensavtalet	
gör	att	deras	innovationscenter	kan	införa	konversationslösningar	
inom	flera	användningsområden,	och	flera	språk	har	tillhandahållits	
genom ett samarbete med en av bolagets globala partners.
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En leverantör av 
finansiella tjänster i USA ...
...	med	1	miljard	USD	i	förvaltade	tillgångar	har	byggt	upp	ett	
Conversational AI-gränssnitt som gör att kunderna kan genomföra 
transaktioner	dygnet	runt,	året	runt.	Den	Teneo-baserade	lösningen	
har	avsevärt	minskat	förfrågningarna	till	deras	nationella	callcenter	
samtidigt som integrationen med kundens automatiserade 
robotprocessflöden	har	bidragit	till	hög	kundnöjdhet,	och	i	vissa	fall	
minskat administrationstiden från 
7 dagar till 1 timme.

Ett av USA:s 500 största 
bolag ...
...	som	redan	har	infört	Teneo	inom	fyra	användningsområden	
har	utökat	sitt	kontrakt	genom	köp	av	fler	Teneo-licenser	som	
gör	att	de	kan	använda	tekniken	inom	nya	områden.	Denna	kund	
har	redan	genererat	stora	intäkter	och	möjligheten	för	framtida	
tillväxt	är	avsevärd.	Inom	en	avdelning	har	bolaget	nyligen	gjort	
Teneo-lösningen tillgänglig för 120 miljoner telekomkunder till 
vilka	de	erbjuder	support	vilket	kommer	att	öka	användningen	och	
intäkterna.
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En betydande europeisk 
telekomjätte

En internationell 
detaljhandelskedja ...

...	har	använt	Teneo	både	för	att	lansera	sin	kundservice-bot	och	använt	
Teneo som sin föredragna Conversational AI-plattform för att driftsätta 
chatbottar	hela	sin	service-	och	konsultavdelning.	Den	taldrivna	boten	gör	
det	möjligt	för	kunderna	att	styra	ett	antal	olika	TV-funktioner,	däribland	
att	byta	kanal,	leta	efter	innehåll	eller	skapa	en	spellista	på	Spotify,	samt	
styra	smarta	apparater	i	hemmet	integrerade	via	den	länkade	Home-
appen,	såsom	ljuskällor.

...	utvecklade	en	intelligent,	konverserande	digital	assistent	som	kunde	
svara	på	många	olika	sorters	frågor	på	ett	flertal	språk	för	en	nordisk	
filial	av	sina	närbutiker	och	bensinstationer.	Den	digitala	assistenten	har	
minskat	samtalsvolymerna	samtidigt	som	den	erbjuder	kundsupport	
24/7	efter	att	ha	utvecklats	på	bara	några	månader	–	och	beskrivs	av	
bolaget som ett av de snabbaste projekt man någonsin har genomfört.
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Accenture	är	ett	av	världens	ledande	företag	inom	professionella	
tjänster	inom	strategi,	konsultverksamhet,	digitalisering,	teknik	och	
drift.		De	har	redan	levererat	ett	flertal	Teneo-drivna	conversational	
AI-lösningar för så vitt skilda projekt som en Conversational AI  
mobilapplikation till ett ledande svenskt försäkringsbolag som gör 
det	möjligt	för	kunderna	att	få	ersättning	snabbare	och	enklare,	till	
en	bot	för	bilkonfiguration	och	automatiserad	schemaläggning	för	
testkörningar till världens största bilföretag.

Deloitte	är	det	största	professionella	servicenätverket	i	världen.	Deras	
expertis	inom	företagsomvandlingar	gör	det	möjligt	för	företagen	att	dra	
nytta	av	de	rika	mått	av	information	som	Conversational	AI	levererar	när	
kunderna	förflyttar	sig	mellan	olika	avdelningar	och	ett	flertal	gränssnitt,	
ett	mål	som	har	gjort	att	Teneo	har	driftsatts	hos	två	av	USA:s	större	
myndigheter.

Blue	Prisms	RPA-teknologi	(Robotic	Process	Automation)	revolutionerar	
företagens digitala omvandlingsresa genom att göra det möjligt för 
företag	att	vara	mer	flexibla	och	kostnadseffektiva	genom	att	använda	
autonoma digitala assistenter för att genomföra verksamhetskritiska 
processer,	samtidigt	som	det	ger	den	mänskliga	arbetsstyrkan	utrymme	
att	fokusera	på	att	driva	verksamheten	framåt.	Med	hjälp	av	Teneo,	
Artificial	Solutions	prisbelönta	Conversational	AI-utvecklingsplattform,	
kan de automatiseringarna enkelt kopplas direkt till slutanvändarna 
genom ett gränssnitt för naturlig språkbehandling.

PARTNER CASE STUDIES

22ARTIFICIAL SOLUTIONS | 2019	ÅRSREDOVISNING



AFFÄRSSTRATEGI
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Strategi
BAKGRUND
Artificial	Solutions	har	skapat	verktygen	som	behövs	
för att leverera Conversational AI till företag i mer 
än	tio	år,	med	ett	ständigt	mål	–	Make	Technology	
Think.	Bolaget	använder	artificiell	intelligens	(AI)	
för att lära sig från miljardtals människa/dator-
konversationer.	Bolaget	har	lärt	sig	och	kartlagt	
språkets	grundläggande	DNA	och	byggt	upp	ett	
detaljerat	nätverk	av	relationerna	mellan	ord,	meningar,	
synonymer	och	mer	därtill	i	över	35	språk.	Artificial	
Solutions	har	alltid	varit	en	innovatör	på	marknaden	
för Conversational AI. Vi har en lång historia av att vara 
ledare	inom	området,	med	många	viktiga	”först	med”.

TILLVÄXTSTRATEGI
Såsom	det	anges	i	de	finansiella	målen	har	bolaget	
utvecklat	en	tydlig	tillväxtstrategi	för	att	driva	en	hög	
användning med hög marginal. Det omfattar bland 
annat: 

 > Att	utnyttja	sina	referenskonton	för	att	
växa	ytterligare	inom	samma	områden	och	
användningsfall 

 > Utveckla	nya	möjligheter	inom	befintliga	
kundkonton:

 - Öka frekvensen för hur ofta en Teneo-baserad 
lösning används av slutanvändarna – genom 
att	lägga	till	fler	språk,	nya	kanaler	eller	
ytterligare	kunskapsområden,	etc.

 - Implementera	nya	användningsområden	
inom	organisationen	–	till	exempel	i	en	ny	
affärsenhet,	ett	dotterföretag	eller	en	funktion.	

HÖG MARGINAL, ÅTERKOMMANDE INTÄKTER
Företagskunderna får tillgång till hela Teneos 
Conversational AI-plattform genom en årlig 
licensavgift.	När	ett	företag	väl	har	fått	en	licens	kan	
de	bygga	och	fungera	som	värdar	för	flera	lösningar	
på samma plattform. Detta har två viktiga drivkrafter: 

1. Licensavgiften	har	en	hög	marginal	och	att	
den betalas årligen innebär att den därmed ger 
återkommande intäkter.

2. Att	göra	det	möjligt	att	bygga	ett	flertal	lösningar	
utifrån samma plattform uppmuntrar till att 
implementera Teneo-baserade lösningar i hela 
företaget.

FÖRSÄLJNINGSSTRATEGI
Bolaget	har	utvecklat	en	stark	partnerkanal	av	
globala	systemintegratorer	och	digitala	byråer	Dessa	
partners levererar en internationell försäljningskanal 
med direkt åtkomst till kontakter på hög nivå i 
målföretagen	och	erbjuder	serviceresurser	och	
skalbarhet i driftsättningen plus värdefulla belägg för 
att	expandera	kanalen	ytterligare.		

Artificial	Solutions	har	kvar	sitt	direktförsäljningsteam:	
det	ger	stöd	till	partners	inom	upphandlingar	och	
säljer	direkt	till	strategiska	nya	kunder.	Därutöver	
har bolaget ett konsultteam. De får i allt högre 
grad en rådgivande roll med att stödja en partners 
kompetenser	och	levererar	mer	komplexa	projekt	
direkt till kunderna.

ANVÄNDNINGSBASERADE FRAMGÅNGAR
Artificial	Solutions	debiterar	kunderna	per	användning,	
och	där	det	är	möjligt	är	det	en	framgångsrik	metod.	
Det	kan	mätas	som	en	interaktion,	en	session,	en	
konversation,	en	uppkopplad	enhet	eller	något	
annat	mått	som	matchar	kundens	värde.	I	takt	med	
att Conversational-lösningen används mer ökar 
användningsintäkterna.

Bolagets målkunder är större globala företag med 
ett	betydande	antal	kunder	och	med	ett	behov	av	att	
kunna	kommunicera	effektivt	med	dem	med	hjälp	
av	skalbara,	intelligenta,	automatiserade	kanaler	
som	Teneo.	Den	stora	B2C-profilen	bland	Artificial	
Solutions	målkunder	bidrar	därmed	också	till	att	
driva användningen. Av den anledningen kommer en 
betydande	tillväxt	med	hög	marginal	komma	från	
användningsbaserade intäkter hos storbolag.
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Orderingången på medellång och lång 
sikt borde växa mer än marknaden Bruttomarginalen över 70% från 2020

Orderingången är värdet av ingångna ordrar erhållna 
från	kunder	under	perioden	och	är	ett	viktigt	mått	på	
våra kunders framtida åtaganden. Bedömningar av den 
förväntade	marknadstillväxten	brukar	variera	beroende	
på	analytiker,	men	under	2019	låg	bedömningarna	i	
allmänhet	på	mellan	30%	och	40%	per	år	på	medellång	
till lång sikt. Under 2019 ökade vår orderingång med 
13%	från	55,4	MSEK	till	62,7	MSEK.	I	januari	2020	
tillkännagav	vi	att	en	betydande	order	från	en	befintlig,	
större	amerikansk	kund	som	Artificial	Solutions	hade	
räknat med att slutföra före årsskiftet hade skjutits 
upp.	Effekten	på	2019	års	orderingång	blev	väsentlig.	
Om	ordern	hade	undertecknats	skulle	bolaget	ha	
uppnått	en	orderingångstillväxt	under	2019	i	linje	med	
målsättningen. 

Om	vägledningen	för	orderingången	ska	uppfyllas	
beror	på	genereringen	av	de	mycket	lönsamma	
licens-	och	användningsintäkterna	samt	utrullningen	
av lösningar i kundernas organisationer. Under 2019 
gjorde vi stora framsteg i att lägga grunden till denna 
tillväxt	genom	att	teckna	avtal	med	12	nya	kunder	
och	hjälpa	dem	att	inleda	processen	med	att	bygga	
lösningar,	vilket	i	sin	tur	kommer	att	växa	betydligt	och	
driva	tillväxten	av	orderingången	från	nuvarande	nivåer.	
I	slutet	av	2019	började	vi	se	tecken	på	denna	tillväxt	
hos AT&T som utökade sin lösning till hela sin bas 
av	bredbandskunder	på	11,5	miljoner,	och	Swisscom	
ökade	användningsvolymen	mer	än	5	gånger	under	
första kvartalet 2020. 

Det	innebär	att	samtidigt	som	tillväxten	av	
orderingången under 2019 låg under vår målsättning 
på	medellång	till	lång	sikt,	har	vi	lagt	grunden	till	att	
uppfylla	eller	till	och	med	överträffa	vägledningen	på	
medellång sikt.

Ett	viktigt	fokusområde	är	att	ändra	intäktsmixen	från	
de mindre lönsamma intäkterna från professionella 
tjänster,	support	och	hosting	till	de	mycket	
lönsamma	licens-	och	användningsintäkterna.	
Detta beror på att vi äger alla våra immateriella 
rättigheter,	så	försäljningskostnaderna	är	mycket	
låga.	Vår	målsättning	bygger	på	ökade	intäkter	
genom	att	främja	dessa	mer	lönsamma	licens-	och	
användningsintäkter genom att utöka användningen 
hos	våra	befintliga	kunder	samt	göra	fler	affärer	
genom våra partners som utför de mindre lönsamma 
professionella tjänsterna. Under 2019 ökade vi andelen 
intäkter	från	våra	partners	till	45%	(32%)	per	år	och	
användningsintäkterna	ökade	med	45%	till	7,7	MSEK.	

Som	ett	resultat	ökade	bruttomarginalen	från	45%	till	
61%	av	omsättningen	under	2019,	väl	i	linje	med	vårt	
mål för 2020.

Finansiella Mål
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Kassaflödet positivt från 2020Användningsintäkterna bör överstiga 
80% av intäkterna från 2022

Användningsintäkterna tas ut av kunderna per 
session eller per interaktion. I de tidiga stadierna av 
ett	projekt	är	användningsintäkterna	låga,	om	ens	
befintliga,	eftersom	kunden	bygger	sin	lösning.	När	väl	
lösningen	är	färdig	och	lanseras	ändras	intäktsmixen	
helt	och	börjar	generera	användningsintäkter,	medan	
professionella	tjänster,	hosting	och	support	förblir	på	
samma	nivå	eller	minskar.	Eftersom	ett	flertal	av	våra	
befintliga	kundprojekt	nu	börjar	lanseras,	samtidigt	
som	allt	fler	projekt	utförs	av	våra	partners,	ökade	
användningsintäkterna	under	2019	från	11,8%	till	
16%. Under denna period var nästan alla våra projekt 
i	tidiga	pilotstadier	och	genererade	ännu	inga	större	
användningsintäkter. Vi började se att kunderna 
expanderade	användningen	av	sina	lösningar	mot	
slutet	av	2019	och	det	har	fortsatt	in	i	2020.	På	senare	
tid	har	vi	sett	att	volymen	av	användningsintäkter	
ökat	femfaldigt.	Projekt	hos	flera	nya	kunder	
som tillkom under 2019 har ännu inte nått detta 
expansionsstadium,	men	vi	förväntar	oss	att	det	sker	
från	och	med	2020.	

Med	de	kunder	och	projekt	vi	nu	har	på	plats	anser	
vi att vi har en stabil grund för att kunna anta att mot 
slutet av 2022 kommer 80% av intäkterna att komma 
från	de	mycket	lönsamma	användningsintäkterna.

Det	sista	målet	förväntar	att	Artificial	Solutions	
kommer	att	få	ett	positivt	kassaflöde	under	2020,	
dvs.	generera	pengar	från	verksamheten.	Att	bygga	
upp	Teneo-plattformen	och	en	infrastruktur	för	
försäljning	och	support	som	kan	erbjuda	professionell	
support	till	globala	företag	och	statliga	institutioner	
har	krävt	investeringar.	Likaså	har	vi,	för	att	etablera	
oss	på	dessa	marknader,	investerat	stora	summor	i	
att	stödja	kunder	och	partners	i	tidiga	projekt,	för	att	
säkerställa	att	de	lyckas	och	bygga	upp	förtroende	
för	att	expandera	användningsområden,	språk	och	
plattformar för att stimulera ökade intäkter som anges 
i de tidigare målen. 

Vi anser att vi nu har den organisation som krävs för 
att	både	stimulera	ökade	intäkter	och	klara	kraven	
som	följer,	och	därmed	förväntar	vi	oss	inte	några	
större ökningar av utgifter i takt med att intäkterna 
växer.	Vidare	förväntar	vi	oss	att	intäkterna	kommer	
att	öka,	i	synnerhet	de	mer	lönsamma	licens-	och	
användningsintäkterna.	Vi	anser	också	att	i	takt	med	
att	kunderna	vänjer	sig	vid	högre	användningsvolymer	
kommer	de	att	utnyttja	förköpsalternativ	och	köpa	
användningsutrymme		i	större	volymer	i	förväg,	vilket	
kommer	att	ytterligare	påskynda	kassagenereringen.	

Osäkerheten	kring	covid-19-krisen,	både	i	positiv	och	
negativ	bemärkelse,	är	också	alltför	svår	att	mäta	på	
ett korrekt sätt i nuläget. Därför kommer vi att fortsätta 
att	följa	påverkan	från	krisen	och	uppdatera	denna	del	
av vägledningen under 2020.
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Årsredovisning och 
koncernredovisning för
Artificial Solutions International AB

VERKSAMHETEN OCH INRIKTNING
Styrelsen	och	VD	för	Artificial	Solutions	
International AB avger härmed årsredovisning samt 
koncernredovisning	för	räkenskapsåret	2019-01-01-
2019-12-31.Årsredovisningen är upprättad i svenska 
kronor,	SEK	och	alla	belopp	anges	i	TSEK	om	ingen	
annat anges.

Såsom	det	anges	på	andra	ställen	i	denna	rapport	
förblir	styrelsen	och	VD	trygga	vad	gäller	den	framtida	
utvecklingen	av	marknaden	för	Conversational	AI	
efter	Covid-19-krisen,	även	om	det	vid	tiden	för	denna	
rapport är svårt att förutsäga när påverkan från 
krisen,	kommer	att	märkas,	i	synnerhet	på	intäkter	
och	likvida	medel	på	kort	sikt.

Artificial	Solutions	är	den	ledande	specialisten	inom	
Conversational	AI,	en	form	av	artificiell	intelligens	
som	gör	det	möjligt	för	människor	att	kommunicera	
med	applikationer,	webbplatser	och	enheter	i	
vardagligt,	mänskligt	naturligt	språk	vid	inmatning	via	
röst,	text,	beröring	eller	gester.
 
Bolagets	avancerade	AI-plattform,	Teneo®,	är	
utvecklad	för	det	globala	företaget	och	gör	det	möjligt	
för	företagsanvändare	att	samarbeta	med	utvecklare	
för	att	på	kort	tid	skapa	sofistikerade	och	mycket	
intelligenta Conversational AI-applikationer på över 
35	språk	för	flera	plattformar	och	kanaler.	Möjligheten	
att	analysera	och	dra	nytta	av	de	enorma	mängderna	
konversationsdata	är	helt	integrerad	i	Teneo,	vilket	
ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen 
tycker	och	tänker.	

Artificial	Solutions	teknologi	för	Conversational	AI	
gör det enkelt att implementera ett brett spektrum 
av	applikationer	med	naturligt	språk,	såsom	
virtuella	assistenter,	chattbottar,	talbaserade	
konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade 
saker med mera. 

Den används redan dagligen av miljontals människor 
i hundratals implementeringar inom såväl privat som 
offentlig sektor över hela världen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
I februari 2019 slutfördes förvärvet av Artificial 
Solutions Holding ASH AB (ASH). I redovisningen 
av	det	omvända	förvärvet	betraktas	Artificial	
Solutions	International	AB	(tidigare	Indentive	AB)	
som	det	förvärvande	företaget.	Köpeskillingen	
uppgick	till	25,8 MSEK,	varav	22,1 MSEK	har	
behandlats	som	en	kostnad	för	börsnoteringen	och	
redovisas	i	resultaträkningen	som	en	övrig	extern	
kostnad.	I	övrigt	finns	det	inga	andra	övervärden	
eller något förvalt värde att ta i beaktande. Det 
har	inte	skett	några	justeringar	för	synergier	eller	
integrationskostnader	i	den	finansiella	informationen.

Riktad emission: En	riktad	emission	genomfördes	
genom kvittning av en skuld till en leverantör om 
0,96 MSEK,	i	enlighet	med	styrelsens	beslut	(efter	ett	
tidigare	bemyndigande),	och	konverterades	till	aktier,	
varav	aktiekapital	(0,13 MSEK)	och	en	överkursfond	
(0,83 MSEK).

Utdelning av Indentive Värdepapper Group: Vid 
årsstämman	som	hölls	den	28 februari	2019	fattades	
beslut om att genomföra en utdelning av Indentive 
Värdepapper AB. 

Teneo Fusion: I april	2019	offentliggjorde	Artificial	
Solutions	lanseringen	av	Teneo	Fusion,	den	
senaste versionen av bolagets revolutionerande 
utvecklingsplattform	för	Conversational	AI.	Denna	
nya	release	tillför	betydande	förbättringar	till	Teneo-
plattformen,	med	mått	på	affärsvärde	för	att	erbjuda	
den ultimata Conversational AI-upplevelsen.

Riktad aktieemission: I juni 2019 slutförde 
Artificial	Solutions	en	riktad	emission	om	 
2	736	847	aktier	och	har	därmed	tillförts	65,7	MSEK	
före emissionskostnader.

 
 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Omvärdering av patent: I september 2019 meddelade 
bolaget att värdet på patentportföljen har ökat med 
över	50%	till	153 miljoner	USD	(1,46 miljarder	SEK)	
efter	en	värdering	av	Oxfirst	Ltd,	ett	professionellt	
patentvärderingsföretag. Värdeökningen beror på ett 
flertal	faktorer,	däribland	den	betydande	ökningen	
av	antalet	framtida	citeringar	för	Artificial	Solutions	
grundläggande patent inom Conversational AI-
teknik.	Sedan	2016	har	många	av	världens	största	
mjukvaruföretag	inklusive	Apple,	Nuance,	Google	
och	IBM	gjort	citeringar	gällande	Artificial	Solutions	
banbrytande	patent,	vilket	bekräftar	vår	position	som	
en	ledande	innovatör	på	detta	område.	Samtidigt	
som	det	innebär	en	betydande	ökning	av	värderingen	
är	det	bedömda	värdet	på	koncernen	patentportfölj	
inte	inkluderat	i	de	finansiella	rapporterna.

FRAMTIDA UTVECKLING, RISKER OCH 
OSÄKERHET
Koncernen	har	upplevt	en	stark	orderingång	och	
intäktstillväxt	och	växer	mot	ett	positivt	kassaflöde.	
Osäkerheten	i	Covid-19-krisen,	både	positiv	och	
negativ,	gör	det	emellertid	för	svårt	att	i	detta	skede	
exakt	förutsäga	tidpunkten	för	när	kassaflödet	blir	
positivt.

Som	ett	resultat	kommer	styrelsen	att	fortsätta	
att övervaka effekterna av krisen. Företaget har 
vidtagit nödvändiga åtgärder för att hantera 
finansieringsbehovet	tills	kassaflödet	blir	
positivit.	Styrelserna	förväntar	sig	att	de	åtgärder	
som	vidtagits	kommer	att	möta	koncernens	
likviditetsbehov.	Det	är	styrelsens	bedömning	att	det	
befintliga	rörelsekapitalet,	möjligheten	att	få	tillgång	
till	likvida	medel	och	motsvarande	för	att	fullgöra	sina	
betalningsförpliktelser	när	de	förfaller,	är	tillräckligt	
för att möta de aktuella kraven. 

Artificial	Solutions	International	AB	förväntar	
sig att öka sina intäkter i linje med marknadens 
förväntningar	för	artificiell	intelligens.	Bolaget	
förväntar	sig	att	fortsätta	att	utveckla	de	marknader	
där	verksamheten	bedrivs	genom	att	lägga	till	nya	
kunder	och	partners.	Man	kommer	att	fortsätta	att	
utveckla	Teneo-plattformen	för	att	säkerställa	att	
bolaget fortsätter att ligga steget före marknaden 
och	sina	konkurrenter.

 

Makroekonomi:	Artificial	Solutions	bedriver	
verksamhet	på	ett	flertal	marknader	över	hela	
världen.	Av	den	anledningen	påverkas	Artificial	
Solutions	av	allmänna	ekonomiska,	finansiella,	och	
politiska omständigheter på global nivå.

Teknik:	Artificial	Solutions	förlitar	sig	på	sina	
tekniska	system	och	sin	infrastruktur	när	bolaget	
tillhandahåller	sina	tjänster	och	lösningar	till	
kunderna. Bolaget förlitar sig på att den tekniken 
behåller en ledande position på marknaden för 
Conversational	AI.	Det	finns	en	risk	för	att	bolagets	
verksamhet skulle kunna drabbas av avbrott till följd 
av teknikfel eller att det inte går att fortsätta att 
utveckla	bolagets	teknik.	

Kunder och lösningar:	De	tjänster	och	lösningar	som	
Artificial	Solutions	tillhandahåller	till	sina	kunder	är	till	
sin	natur	komplexa	och	kan	innehålla	fel	som	skulle	
kunna	påverka	marknadens	acceptans	av	bolagets	
lösningar om de skulle uppstå.

Marknader: Marknaden för Conversational AI är 
fragmenterad	och	hårt	konkurrensutsatt.	En	del	av	
Artificial	Solutions	konkurrenter	är	stora	globala	
företag	med	betydligt	större	resurser	och	kan	
därmed	reagera	snabbare	och	effektivare	på	nya	eller	
föränderliga krav från kunderna. Bolaget är beroende 
av sin förmåga att anpassa sig till en snabbt 
föränderlig marknad genom att förbättra funktionerna 
och	tillförlitligheten	i	sina	lösningar,	och	genom	att	
framgångsrikt	få	ut	nya	funktioner	på	marknaden	
som	uppfyller	kundernas	krav,	ofta	i	konkurrens	med	
andra	aktörer	med	betydligt	större	resurser	till	sitt	
förfogande. 

Immaterialrätt:	Artificial	Solutions	är	beroende	
av	att	kunna	skydda	sina	immateriella	rättigheter.	
De	åtgärder	som	Artificial	Solutions	vidtar	för	att	
skydda	dessa	rättigheter	kan	förhindra	att	kopiering,	
utveckling	eller	baklängeskonstruktion	(reverse	
engineering)	av	bolagets	lösningar,	och	det	kan	
krävas	att	bolaget	lägger	ner	betydande	resurser	
på	att	fortsätta	att	övervaka	och	skydda	dessa	
rättigheter. Bolaget kanske inte kan förhindra tredje 
parter från att göra intrång i eller på ett otillbörligt sätt 
använda	Artificial	Solutions	immateriella	rättigheter.	
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Medarbetare: Artificial	Solutions	är	beroende	av	
ledande	befattningshavare	och	nyckelpersoner	med	
detaljkunskaper	om	bolaget	och	branschen.	Att	
identifiera	och	rekrytera	kvalificerad	personal	och	att	
lära upp medarbetarna kräver stora resurser i form 
av	tid,	kostnader	och	uppmärksamhet.	På	en	hårt	
konkurrensutsatt	marknad	finns	det	också	en	risk	för	
att	Artificial	Solutions	kanske	inte	kan	behålla	eller	
rekrytera	sådan	personal	i	den	utsträckning	som	det	
är	nödvändigt.	Artificial	Solutions	verksamhet	kan	
också	påverkas	negativt.

PRODUKTUTVECKLING
Artificial	Solutions	har	en	särskild	avdelning	för	
forskning	och	utveckling	av	produkter,	med	mycket	
erfarna	mjukvaruingenjörer	och	datalingvister	som	
är	specialiserade	på	utvecklingen	av	naturligt	språk.	
Artificial	Solutions	driver	fyra	forskningscenter	och	ett	
utvecklingscenter	i	Sverige,	Spanien,	Storbritannien	
och	Tyskland.	Organisationens	fortsätter	fokusera	
på förbättringarna av Teneo-plattformen. Den 
ansvarar	också	för	bolagets	patent	som	skyddar	dess	
teknikplattform.	Patenten	sträcker	sig	från	Teneo-
plattformen	över	utbildningsdata	och	automatisering	
av	byggandet	av	Conversational	AI-lösningar	till	
hybridmetoden	inom	Teneo-plattformen.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Den	26 februari	2020	slutförde	bolaget	en	
företrädesemission	om	18 532 998	aktier	som	
tillförde	totalt	120,5 MSEK.	

Som	en	del	av	företrädesemissionen	konverterades	
lån	uppgående	till	56,4 MSEK	till	8,7	miljoner	aktier.

Den	11 mars	2020	återbetalades	ett	lån	om	18 MSEK	
i sin helhet. 

Den 29 april 2020 meddelade bolaget att man 
som ett svar på Covid-19-pandemin har vidtagit 
åtgärder för att säkerställa likvida medel med en 
rad	personalrelaterade	och	icke-personalrelaterade	
åtgärder.

Den	22	mars	2020	konverterades	13,65	MSEK	
av	lån,	räntor	och	avgifter	som	skulle	debiteras	
från	Indentive	Värdepapper	AB	till	27,36	miljoner	
stamaktier i Indentive Värdepapper AB. 

Direkt	efter	konverteringen	till	aktier	sålde	koncernen	
11,50 miljoner	aktier	för	en	likvid	om	115	000	SEK.	
Efter	slutförandet	av	dessa	transaktioner	innehade	
Artificial	Solutions	15,86	miljoner	aktier	(24,8%)	
av Indentive Värdepapper AB. Transaktionen 
förändrar inte bedömningen av nedskrivningen av 
tillgången som slutfördes under 2019. Likviden 
från försäljningen av aktierna redovisas som en 
investeringsintäkt under första kvartalet 2020. 

Artificial	Solutions	har	kommit	överens	om	en	
12-månaders förlängning av obligationer om  
52	MSEK	som	tidigare	skulle	återbetalas	den	5	juni	
2020. Återbetalningen av obligationerna kommer nu 
att ske den 5 juni 2021. 

Dessutom ändras villkoren för obligationerna så att 
om	dom	löses	in	före	eller	den	31	december	2020	
kommer de att lösas in till ett belopp per obligation 
motsvarande	100	procent	av	det	nominella	beloppet,	
men om obligationen inlöses 2021 kommer det att 
ske en månadsvis ökning av inlösenbeloppet fram till 
den sista förfallodagen då obligationerna kommer att 
lösas in till ett belopp per obligation motsvarande 110 
procent	av	det	nominella	beloppet.	Alla	andra	villkor	
förblir oförändrade.

Den	27	maj	2020	köpte	Artificial	Solutions	
obligationer	om	15	MSEK	som	förfaller	till	betalning	
den	5	juni	2020.	Samma	dag	sålde	de	obligationer	
om	15	MSEK	som	förfaller	till	betalning	den	5	 
juni 2020.

ANVÄNDANDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Transaktioner med närstående: 

I	maj	2019	fick	företaget	ett	konvertibelt	lån	på 
13,6	MSEK	från	Scope	med	en	ränta	på	12%	per	år	
och	en	avgift	på	7%.	I	november	2019	fick	företaget	
ett	konvertibelt	lån	på	22,8	MSEK	med	en	årlig	ränta	
på	10%.	Som	en	del	av	företrädesemissionen	i	2020	
konverterades	hela	värdet	på	båda	lånen	till	6,0	
miljoner aktier.

I	april	och	maj	2019	fick	företaget	konvertibla	lån	på	
3,1	MSEK	från	Vencom	Group	Holding	B.V.	Detta	lån	
hade	en	ränta	på	12%	per	år	och	en	avgift	på	7%.	
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Som	en	del	av	den	riktade	emissionen	i	juni	2019	
konverterades hela värdet av lånet till 133 000 aktier.

Övriga transaktioner:
I	februari	2019	beviljades	Artificial	Solutions	
låneåtaganden	från	ett	flertal	långivare	om	totalt	
26,1 MSEK.	Låneåtagandena	är	giltiga	till	och	med	
den	30 juni	2020.	Per	den	31	december	2019	har	
bolaget	utnyttjat	3,6 MSEK	av	det	beviljade	beloppet.

I	februari	2019	ingick	bolaget	två	låneavtal	om	
65,4 MSEK	och	20,6	MSEK,	vilka	är	utestående	per	
den	31	december	2019.	Båda	lånet	förfaller	den	31	
mars 2021. 

Ett	låneavtal	mellan	Artificial	Solutions	och	en	tredje	
part från föregående år förblir utestående. Det totala 
utestående	beloppet	uppgår	till	10,4 MSEK.	Lånet	
förfaller den 31 mars 2021.

I	juni 2019	beviljade	en	tredje	part	Artificial	Solutions	
ett	lån	om	18 MSEK,	som	återbetalades	i	sin	helhet	i	
september	2019.	Per	detta	datum	ingick	bolaget	ett	
nytt	låneavtal	(18 MSEK)	med	samma	part,	som	per	
den	31	december	2019	fortfarande	är	utestående.	
Lånet	förföll	till	betalning	den	10 mars	2020	och	vid	
tidpunkten för upprättandet av denna årsredovisning 
var det helt återbetalt. 

I	mars	2019	erhöll	Artificial	Solutions	ett	brygglån	om	
3,1 MSEK,	som	konverterades	till	134	000	aktier	i	juni	
2019,	genom	en	riktad	emission.	

I	december	2018	emitterade	Artificial	Solutions	
Holding seniorsäkrade obligationer med fast ränta 
till	ett	belopp	om	52	MSEK.	Lånet	med	förfallodag	
i	juni	2020	har	förlängts	till	2021	(händelser	efter	
balansdagen).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Moderbolaget	Artificial	Solutions	International	AB,	
tidigare	Indentive	AB	(Sverige).	Den	28	januari	2019	
ingick	Artificial	Solutions	(tidigare	Indentive	AB,	
ett	bolag	noterat	på	Nasdaq	First	North	Growth	
Market	)	ett	avtal	om	att	förvärva	samtliga	aktier	
och	teckningsoptioner	i	Artificial	Solutions	Holding	
genom	en	apportemission	(det	”omvända	förvärvet”).	
Det omvända förvärvet var föremål för godkännande 
av	Artificial	Solutions	årsstämma	som	hölls	den	
28 februari 2019. Direkt efter slutförandet av det 
omvända	förvärvet	innehade	Artificial	Solutions	
Holdings	aktieägare	cirka	97,75%	av	aktierna	och	
rösterna	i	Artificial	Solutions,	och	de	befintliga	
aktieägarna	i	Indentive	AB	innehade	cirka	2,25%	 
av	aktierna	och	rösterna	i	Artificial	Solutions.	 
 
För	att	kunna	göra	jämförelser	exkluderar	
moderbolaget samtliga transaktioner med Indentive 
Värdepapper AB.

Den	5 mars	slutfördes	Artificial	Solutions	Holding	
ASH	AB	det	omvända	förvärvet	av	Indentive	AB.	
Direkt	efter	förvärvet	bytte	Indentive	AB	namn	till	
Artificial	Solutions	International	AB	och	noterades	
på	Nasdaq	First	North	med	första	handelsdag	den	
12 mars	2019.

Artificial	Solutions-aktien	är	noterad	på	Nasdaq	First	
North	Growth	Market	Stockholm	under	symbolen	
”ASAI”.	Antal	aktier	per	den	31	december	2019	var	
24 710 665.	Aktierna	är	noterade	i	SEK	och	varje	aktie	
har	ett	kvotvärde	om	1,80	SEK.	Samtliga	aktier	är	fullt	
betalda	och	fritt	överförbara.	Den	största	ägaren	är	
Scope,	som	vid	tidpunkten	för	upprättandet	av	denna	
årsredovisning	innehar	38,8%	av	det	totala	antalet	
aktier	(43,8%	per	den	31	december	2019).

2019 2018

Antal aktier vid 
periodens utgång 24,710,665 14,215,572

Genomsnittligt	antal	
aktier före utspädning 19,506,456 10,283,115

Genomsnittligt	antal	
aktier efter utspädning 20,329,744 10,536,765
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Det	finns	ett	minoritetsintresse	i	koncernen	i	form	
av	en	aktieägare	med	ett	ägande	på	0,06%.	Per	den	
31	december	2019	har	inte	detta	minoritetsintresse	
lösts. Av väsentlighetsskäl har bolaget inte redovisat 
det	minoritetsintresset	i	de	finansiella	rapporterna.

INCITAMENTSPROGRAM 2016/2019:
Företaget hade ett aktieprogram som inkluderade 
7	500	teckningsoptioner	som	var	och	en	gav	
rätt	att	teckna	33,82	aktier	serie	B	i	bolaget	
med	teckningskurs	13,30	SEK	per	aktie	och	
teckningsperiod	1	april	2019	-	30	juni	2019.	
Programmet	riktade	sig	till	personal	,	konsulter,	
ledande	befattningshavare	och	styrelse.	Ingen	
av	teckningsoptionerna	tecknades	i	slutet	av	
teckningsperioden.

INCITAMENTSPROGRAM 2019/2022:
På årsstämman den 28 februari 2019 beslutades 
att	införa	ett	långsiktigt	incitamentsprogram	i	
form	av	ett	optionsprogram,	Incitamentsprogram	
2019/2022.	Incitamentsprogrammet	riktar	sig	till	
Artificial	Solutions	styrelsemedlemmar.	Artificial	
Solutions	utfärdade					195	628	teckningsoptioner	till	
dotterbolaget	Artificial	Solutions	Holding	ASH	AB,	
som	tecknade	samtliga	teckningsoptioner.	Per	den	
31	mars	2019	har	Artificial	Solutions	Holding	ASH	
AB	tilldelat	195	628	teckningsoptioner	till	styrelsens	
ledamöter	för	4,58	SEK	per	teckningsoption.

Teckningsoptionerna	i	Serie	2019/2022	ger	rätt	att	
teckna	en	ny	aktie	i	bolaget	till	en	teckningskurs	
om	150	procent	av	32,87	SEK	vilket	motsvarar	det	
volymvägda	genomsnittspriset	för	bolagets	aktie	på	
Nasdaq	First	North	under	perioden	från	den	11	mars	
2019	till	den	22	mars	2019	(”VWAP”).	Den	maximala	
utspädningen	enligt	Incitamentsprogram	2019/2022	
beräknas	uppgå	till	högst	cirka	0,89	procent	av	det	
totala	antalet	aktier	och	röster	i	Artificial	Solutions.	
Teckningsoptionerna	kan	utnyttjas	under	perioden	1	
februari 2022 till 15 juni 2022.

INCITAMENTSPROGRAM 2019/2024
På årsstämman den 28 februari 2019 beslutades det 
att	införa	ett	långsiktigt	incitamentsprogram	i	form	av	
ett	optionsprogram,	Incitamentsprogram	2019/2024.
Incitamentsprogrammet	riktar	sig	till	ledande	
befattningshavare	och	andra	nyckelpersoner.	Artificial	
Solutions	har	utfärdat	978	135	teckningsoptioner	till	
dotterbolaget	Artificial	Solutions	Holding	ASH	AB,	
som	tecknade	alla	teckningsoptioner.	Per	den	31	
mars	2019	har	Artificial	Solutions	Holding	ASH	AB	
tilldelat	859	720	teckningsoptioner	för	11,26	kronor	
per	teckningsoption	till	koncernens	anställda	i	Sverige	
(gäller	inte	till	anställda	utanför	Sverige).

Teckningsoptionerna	i	Serie	2019/2024	ger	rätt	att	
teckna	en	ny	aktie	i	bolaget	till	en	teckningskurs	
på	100	procent	av	32,87	SEK,	vilket	motsvarar	
VWAP	enligt	ovanstående	definition.	Den	maximala	
utspädningseffekten	enligt	Incitamentsprogram	
2019/2024	uppskattas	till	högst	cirka	4,44	procent	
av	det	totala	antalet	aktier	och	röster	i	Artificial	
Solutions.	Teckningsoptionerna	kan	utnyttjas	under	
perioden 1 februari 2024 till 15 juni 2024. Inga 
brittiska	medarbetare	erhöll	några	teckningsoptioner	
utan	istället	EMI-optioner	som	ger	rätt	till	lika	
många aktier som den brittiska medarbetaren 
borde	ha	fått	rätt	till	enligt	Incitamentsprogram	
2019/2024,	på	väsentligen	samma	villkor	som	under	
Incitamentsprogram	2019/2024..
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 2019  2018  2017 2016

Nettoomsättning 49 139 44 933 47 931 34,390

Rörelseresultat -145 977 -118 751 -90 505 -79 232

Resultat	efter	finansnetto -181 749 -146 132 -104 973 -96 025

Immateriella anläggningstillgångar 31 738 29 430 38 129 53 123

Balansomslutning 75 288 106 494 64 450 85 570

Eget	kapital -190 364 -86 423 -74 087 -17 263

Soliditet -253% -81% -115% 20%

Medelantal anställda 106 105 100 83

Nyckeltal  2019  2018  2017 2016

Orderingång 62 699 55 354 54 445 40 595

Orderstock 49 927 35 207 23 448 17 671

Bruttomarginal 29 780 20 211 24 796 15 470

Bruttomarginal	(%) 61% 45% 52% 45%

Justerad	EBITDA -112 779 -100 284 -77 101 -57 536

Användningsintäkterna 7 660 5 333 6 466 1 744

Användningsintäkterna % 16% 12% 13% 5%

Orderingång partners % 46% 50% 27% 7%

Intäkter från partners % 45% 32% 18% 9%

FLERÅRSÖVERSIKT

Utvecklingen	i	koncernen	under	de	senaste	fyra	åren.
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FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET

Koncernen
Koncernens	fria	medel	uppgår	till	-234	843	TSEK	
varav,	-181	749	TSEK	utgör	årets	resultat.

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står.

2019

Övrigt tillskjutet kapital 1 103 083

Balanserat resultat 35 120

Årets resultat -874 328

263 875

2019

i	ny	räkning	balanseras 263 875

263 875

Styrelsen	föreslår	att

Beträffande	bolagets	och	koncernens	redovisade	
resultat	för	räkenskapsåret	och	ställning	per	2019-
12-31	hänvisas	till	resultat-	och	balansräkningar,	
förändring	av	eget	kapital,	kassaflödesanalyser,	
jämte	tillhörande	noter.	Samtliga	belopp	är	i	tusen	
svenska	kronor	(TSEK)	om	inget	annat	anges.	2018	
års	finansiella	rapporter	upprättades	i	Euro	och	för	
jämförande	syften	har	företaget	konverterat	alla	
belopp	tidigare	år	till	SEK.	 	 	 	
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(TSEK) Not 1 JAN 2019 - 
31 DEC 2019

1 JAN 2018 - 
31 DEC 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 49 139 44 933

Aktiverat arbete för egen räkning 7 12 032 12 168

Övriga rörelseintäkter 3 7 349 5 308

Totalt Rörelsens intäkter 68 519 62 409

Rörelsens kostnader

Övriga	externa	kostnader 4,	5,	6 -62 743 -51 526

Personalkostnader 7 -117 766 -105 872

Av-	och	nedskrivning	av	materiella	och	immateriella	
anläggningstillgångar 12,	13 -11 634 -23 732

Övriga rörelsekostnader 8 -22 354 -31

Rörelseresultat -145 977 -118 751

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter 9 11 394 3 559

Räntekostnader	och	liknande	resultatposter 10 -47 166 -30 939

Resultat efter finansiella poster -181 749 -146 132

Skatt	på	årets	resultat - -16

Årets resultat -181 749 -146 148

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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(TSEK) Not 31 DEC 2019 31 DEC 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12

Aktiverade	utgifter	för	Utveckling	av	programvara 31 738 29 430

Goodwill - -

Summa immateriella anläggningstillgångar 31 738 29 430

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier	och	installationer 13 1 822 1 782

Summa materiella anläggningstillgångar 1 822 1 782

Finansiella anläggningstillgångar 33 560 31 212

Övriga långfristiga fordringar 5 444 5 514

Summa anläggningstillgångar 39 004 36 726

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar 12 750 9 054

Kundfordringar 9 073 5 738

Övriga fordringar 2 501 3 370

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 16 7 524 4 807

Summa kortfristiga fordringar 31 847 22 969

Kassa och bank 4 437 46 800

Summa omsättningstillgångar 36 284 69 768

Summa tillgångar 75 288 106 494

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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(TSEK) Not 31 DEC 2019 31 DEC 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital 17

Aktiekapital 44 479 37 385

Övrigt tillskjutet kapital 1 103 083 774 915

Övrigt eget kapital inklusive årets resultat -1 337 925 -898 723

Summa eget kapital -190 364 -86 423

Långfristiga skulder

Skulder	till	andra	långivare 18 12 083 52 317

Summa långfristiga skulder 12 083 52 317

Kortfristiga skulder

Skulder	till	andra	långivare 18 210 819 93 650

Leverantörskulder 6 060 3 729

Skatteskulder 106 24

Övriga skulder 3 735 4 329

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 19 32 849 38 868

Summa kortfristiga skulder 253 569 140 600

Summa eget kapital och skulder 75 288 106 494

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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KONCERNEN AKTIEKAPITAL 

ÖVRIGT 
TILLSKJUTET 

KAPITAL 

ÖVRIGT EGET 
KAPITAL INKL ÅRETS 

RESULTAT 
TOTALT EGET 

KAPITAL 

Ingående balans  37 385  774 915 -898 723  -86 423

Nyemission	  7 154  81 951 -  89 105 

Teckningsoptionspremie - - 2 986 2 986

Transaktionskostnader - -8 397 - -8 397

Årets resultat - - -181 749 -181 749

Omräkningsdifferens - - -5 886 -5 886

Utgående balans  44 479  848 470 -1 083 313 -190 364 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN
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(TSEK) Not
1 JAN 2019 -  
31 DEC 2019

1 JAN 2018 -  
31 DEC 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -145 977 -118 751

Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 
- Avskrivningar 11 634 23 732

-	Övriga	poster	undantagna	från	kassaflödesanalysen 22 12 856 -576

-121 487 -95 595

Betald/erhållen ränta -10 385 -14 854

Betald/erhållen inkomstskatt 3 704 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -128 167 -110 450

Förändringar i rörelsekapital -15 214 -11 498

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -143 381 -121 948 

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -1 011  -263

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -12 634  -12 836

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 646 -13 098

Finansieringsverksamheten

Nyemission  65 684  132 212

Kostnader	för	nyemission  -8 397  -3 568

Förändring av långfristiga skulder  57 377  48 154

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 114 664 176 798

ÅRETS KASSAFLÖDE -42 363 41 752

Likvida medel vid årets början 46 800 5 048

Likvida medel vid årets slut 4 437 46 800 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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(TSEK) Not
1 JAN 2019 -  
31 DEC 2019

1 JAN 2018 -  
31 DEC 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 2 421 13 375

Aktiverat arbete för egen räkning - 4 025

Övriga rörelseintäkter 3 551 215

Summa rörelsens intäkter 2 972 17 615

Rörelsens kostnader

Övriga	externa	kostnader 4,	5,	6 -21 028 -12 824

Personalkostnader 7 - -24 354

Av-	och	nedskrivning	av	materiella	och	immateriella	
anläggningstillgångar 12,	13 - -1 105

Rörelseresultat -18 055 -20 668

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter 9 2 409 -

Räntekostnader	och	liknande	resultatposter 10 -18 132 -285

Resultat	från	andelar	i	koncernföretag 11 -840 550 -1 000

Resultat efter finansiella poster -874 328 -21 953

Resultat före skatt -874 328 -21 953

Skatt	på	årets	resultat - -

Årets resultat -874 328 -21 953

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(TSEK) Not 31 DEC 2019 31 DEC 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar	i	koncernföretag 14 281 000 21 770

Fordringar	hos	koncernföretag 15 103 635 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 384 635 21 770

Summa anläggningstillgångar 384 635 21 770

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 1 074 3 000

Kundfordringar 697 -

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 16 3 938 5 246

Summa kortfristiga fordringar 5 708 8 246

Kassa och bank 728 -

Summa omsättningstillgångar 6 436 8 246

Summa tillgångar 391 071 30 016
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(TSEK) Not 31 DEC 2019 31 DEC 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 44 479 2 843

Summa eget kapital 44 479 2 843

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital 17 1 103 083 58 865

Balanserat resultat 35 120 -15 101

Årets resultat -874 328 -21 953

Summa fritt eget kapital 263 875 21 812

Summa eget kapital 308 354 24 655

Långfristiga skulder

Skulder	till	andra	långivare 18 1 200 419

Summa långfristiga skulder 1 200 419

Kortfristiga skulder

Skulder	till	andra	långivare 18 73 830 725

Leverantörskulder 3 071 2 309

Skulder	till	koncernföretag 2 834 253

Övriga skulder 149 -

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 19 1 634 1 656

Summa kortfristiga skulder 81 518 4 942

Summa eget kapital och skulder 391 071 30 016

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET

MODERBOLAGET Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt eget kapital 

Ingående balans  2 843  58 865  -15 100  -21 953  24 655

Omföring av föregående års 
förlust  -  -  -21 953  21 953  - 

Nyemission	  41 636  1 052 614  92 290  -  1 186 540

Teckningsoptionspremie  -  -  1 654  -  1 654

Transaktionskostnader  -  -8 397  -  -  -8 397

Utdelning Indentive 
Värdepapper  -  -  -21 770  -  -21 770

 Årets resultat   -  -  -  -874 328  -874 328

Utgående balans  44 479  1 103 083  35 120  -874 328  308 354
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(TSEK) Not
1 JAN 2019 -  
31 DEC 2019

1 JAN 2018 -  
31 DEC 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -18 055 -20 669

- Avskrivningar - 1 105

-18 055 -19 564

Betald/erhållen ränta -2 751 -285

Betald/erhållen inkomstskatt - -219

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -20 806 -20 068 

Förändringar i rörelsekapitalet -87 782 -565

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -108 588 -20 633

Förändring	av	finansiella	anläggningstillgångar  -  -4 087

Investeringsverksamheten - -4 087

Finansieringsverksamheten

Nyemission 17  65 684  10 845

Kostnader	för	nyemission  -8 397  -2 485

Förändring av långfristiga skulder 18  52 029  3 673

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 109 316 12 033

ÅRETS KASSAFLÖDE 728 -12 687

Likvida medel vid årets början - 12 687

Likvida medel vid årets slut 728 -

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER

Not 1 - Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen	och	koncernredovisningen	är	
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	
koncernredovisning	(K3).

Moderbolaget	tillämpar	samma	redovisningsprinciper	
som	koncernen	om	inte	annat	anges.	Principerna	är	
oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper koncernredovisning
I	koncernredovisningen	konsolideras	moderbolagets	
och	samtliga	dotterbolags	verksamheter	fram	till	
och	med	den	31	december	2019.	Dotterbolag	är	
alla	företag	i	vilka	Koncernen	har	rätten	att	utforma	
företagets	finansiella	och	operativa	strategier	i	syfte	
att	erhålla	ekonomiska	fördelar.	Koncernen	uppnår	
och	utövar	bestämmande	inflytande	genom	att	
inneha över hälften av rösterna. Alla dotterbolag 
har	bokslutsdag	den	31	december	och	tillämpar	
moderföretagets	värderingsprinciper.

Koncernredovisningen	presenteras	i	valutan	SEK	som	
också	är	moderbolagets	redovisningsvaluta.	
Resultat	för	dotterbolag	som	förvärvats	eller	avyttrats	
under året redovisas från det datum förvärvet 
alternativt	till	det	datum	avyttringen	träder	i	kraft,	
enligt vad som är tillämpligt.

Belopp	som	redovisas	i	de	finansiella	rapporterna	
för dotterbolag har justerats där så krävs för att 
säkerställa	överensstämmelse	med	koncernens	
redovisningsprinciper.	

Koncernen	tillämpar	förvärvsmetoden	vid	redovisning	
av	rörelseförvärv,	innebärande	att	det	redovisade	
värde	av	moderbolagets	andelar	i	koncernbolag	
elimineras genom att avräknas mot dotterbolagets 
egna kapital vid förvärvet. 

Koncerninterna	transaktioner	och	balansposter	
elimineras	i	sin	helhet	vid	konsolidering,	inklusive	
orealiserade	vinster	och	förluster	mellan	
koncernföretagen.	I	de	fall	orealiserade	förluster	på	
koncerninterna	tillgångar	återförs	vid	konsolidering,	
prövas även den underliggande tillgångens 
nedskrivningsbehov	utifrån	ett	koncernperspektiv.

Omräkning av utländska dotterföretags resultat- 
och balansräkningar
Både	koncernen	och	moderbolaget	har	SEK	som	
redovisningsvaluta.	Vid	omräkning	till	SEK	av	
utländska	dotterföretagens	resultat-	och	balansräkning	
har	dagskursmetoden	använts.	Samtliga	tillgångar	
och	skulder	i	dotterbolagens	balansräkningar	har	
därvid	omräknats	till	balansdagens	kurs	och	samtliga	
poster i resultaträkningen till årets genomsnittskurs. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av 
utlandsverksamheter redovisas i eget kapital.

Värderingsprinciper
Tillgångar,	avsättningar	och	skulder	har	värderats	till	
anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

RESULTATRÄKNING

Transaktioner i annan valuta
Inköp	och	försäljning	i	främmande	valutor	redovisas	
till transaktionsdagens kurs. Valutaomräkningsvinster 
och	förluster	som	framkommer	vid	betalning	
redovisas över resultaträkningen. Fordringar 
och	skulder	i	annan	valuta	har	omräknats	till	
SEK	efter	balansdagens	kurs.	Skillnaden	mellan	
anskaffningsvärde	och	balansdagens	värde	har	
resultatförts.
 
Intäktsredovisning
Terminslicenser för användning av Teneo-
plattformen.	Denna	licens	ger	kunden	tillgång	till	
Teneo-plattformen	och	tillåter	kunden	att	bygga	och	
sedan,	om	så	önskas,	själva	drifta	sin	lösning.	Det	
är	även	möjligt	för	kunden	att	drifta	flera	lösningar,	
flera	språk	eller	flera	plattformar	med	en	enda	licens.	
Normalt	gäller	licenserna	för	en	period	om	två	till	tre	
år,	men	enligt	Artificial	Solutions	erfarenhet	integreras	
lösningarna i kundens verksamhet vilket medför att 
över	80	procent	av	licenserna	förnyas	när	de	löper	
ut.	Licensavgifter	betalas	årligen	i	förskott.	Även	
om kunderna generellt kommer att ingå ett två- eller 
treårigt	avtal,	tenderar	de	att	bara	acceptera	ett	års	
förskottsfakturering.	Intäkter	från	terminslicenser	
redovisas linjärt under avtalets löptid. 
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Support och underhåll.	Precis	som	med	alla	
kommersiella	mjukvarulösningar,	erbjuder	Artificial	
Solutions	support	och	underhåll.	Detta	utgör	ett	
obligatoriskt	inslag	i	Teneos	terminslicenser	och	täcker	
kostnaden	för	att	upprätthålla	och	underhålla	själva	
Teneo-plattformen. Redovisningsmässigt debiterar 
Artificial	Solutions	17	procent	av	terminslicensen	för	
support	och	underhåll.	Så	länge	terminslicensen	är	aktiv	
har	kunden	rätt	att	erhålla	buggfixar	eller	korrigeringar	
som tillämpas på Teneo-plattformen samt till den 
senaste versionen av programvaran. Det är värt att 
notera att om kunden bestämmer sig för att uppgradera 
till nästa version så kommer de att debiteras för de 
professionella	tjänster	som	krävs	för	att	leverera	och	
installera	uppgraderingen.	Vidare	täcker	support	och	
underhåll	endast	Teneo-plattformen	och	inte	lösningar	
som anslutits till plattformen. Om kunden vill att den 
egna	lösningen	underhålls,	omfattas	detta	generellt	
genom	avtalet	om	professionella	tjänster.	Support	
och	underhåll	kontrakteras	vanligtvis	tillsammans	
med	terminslicensen	för	en	två-	eller	treårsperiod	och	
faktureras årligen med intäkter som redovisas linjärt 
under avtalets löptid. 
 
Användningsbaserade avgifter baserade på 
slutkundens faktiska användning av plattformen. 
Användningen	kan	mätas	på	många	olika	sätt,	
men är i allmänhet relaterad till det affärsvärde 
som slutanvändaren erhåller; användaravgifter 
utgör därför en viktig del av affärsmodellen. Ju 
funktionellare	lösning,	ju	fler	användningsområden	
som	adresseras,	ju	fler	språk	omfattas	av	lösningen	
och	ju	fler	kanaler	som	stöds	för	att	komma	åt	
lösningen	för	Conversational	AI,	desto	högre	blir	
användningen	och	desto	högre	blir	Artificial	Solutions	
intäkter. Användningen baseras på det faktiska antalet 
interaktioner,	sessioner,	anslutna	enheter	etc.	som	
överenskommits med kunden som grund för debitering. 
Till	exempel	i	en	kundserviceimplementation	kan	den	
användningsbaserade avgiften kopplas till antalet 
servicesamtal	som	hanteras	av	den	automatiserade	
assistenten. I en snabbmatsrestaurang kan den 
baseras på antalet beställningar som hanteras 
av röstassistenten. Användningen kan faktureras 
som	“”pay	as	you	go””,	varigenom	Bolaget	räknar	
användningsbeloppet	varje	månad	eller	kvartal,	
tillämpar	gällande	taxa	och	fakturerar	kunden	i	slutet	
av	perioden.	Alternativt	uppmuntrar	Artificial	Solutions	
sina	kunder	att	köpa	”block”	av	användning	i	förväg.	
Prislistan är utformad för att erbjuda rabatt för dessa 
förskott	och	sådana	rabatter	ökar	när	volymerna	
växer.	Användningsintäkter	redovisas	utifrån	faktisk	
användning.     
 

Drift. Även om Teneo kan driftas av slutanvändaren 
på egna servrar så efterfrågar ett antal kunder att 
Artificial	Solutions	driftar	deras	lösning.	I	dessa	fall	
driftar	Artificial	Solutions	kundlösningarna	i	”molnet”	
via	Amazon	Web	Services	eller	motsvarande	med	
reserverade instanser för att minimera kostnaderna. 
Kunden	faktureras	driftavgifter	årligen	i	förskott	och	
intäkterna redovisas linjärt under avtalets löptid. 
 
Professionella	tjänster.	Det	finns	ett	antal	olika	
konsulttjänster som tillhandahålls för att stödja 
utformningen av Teneo-baserade Conversational 
AI-lösningar:	(i)	Conversational	AI-utveckling	–	
skapandet av en kunskapsbas på Teneo-plattformen 
för	att	stödja	olika	domäner	eller	lösningar;	(ii)	
integrationen	av	plattformen	i	kundernas	befintliga	
arkitektur	och	integrationer	till	andra	system;	(iii)	
projektledning för att hantera det övergripande 
projektet	och	samordna	olika	resurser;	samt	(iv)	
dataananalytiker	för	att	granska	och	analysera	
ostrukturerad samtalsdata. Alla dessa aktiviteter 
är uteslutande baserade på Teneo-plattformen. 
På grund av plattformens intuitiva karaktär kan 
dessa	tjänster	levereras	av	Artificial	Solutions,	av	en	
Artificial	Solutions-partner	eller	hanteras	av	kunden	
själv.	Kunder	faktureras	i	allmänhet	för	professionella	
tjänster ”efter leverans” i slutet av varje månad eller 
kvartal beroende på det individuella kundavtalet. 
I	många	fall	åtar	sig	kunden	att	i	förväg	köpa	och	
faktureras	för	ett	visst	antal	konsultdagar	och	erhåller	
då	rabatt	på	denna	garanterade	konsultbeställning,	
dessa	tjänster	faktureras	dock	vid	leverans.	För	
att säkerställa tillgången till rätt resursnivå för sina 
projekt	väljer	i	andra	fall	kunder	att	beställa	och	
betala	för	block	av	konsultdagar	i	förskott,	för	vilka	de	
får en större rabatt. Det genomsnittliga dagsarvodet 
som	Artificial	Solutions	debiterar	varierar	mellan	olika	
länder. Intäkter från professionella tjänster redovisas i 
takt med att de levereras eller.    
 
Aktiverade kostnader för utveckling av programvara
Artificial	Solutions	har	en	egen	dedikerad	organisation	
för	produktforskning	och	produktutveckling	med	
mycket	erfarna	mjukvaruingenjörer	och	datalingvister	
specialiserade	på	naturlig	språkutveckling.	
Artificial	Solutions	driver	fyra	forsknings-	och	
utvecklingscentra.	
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Centren	är	belägna	i	Sverige,	Spanien,	Storbritannien	
och	Tyskland.	Artificial	Solutions	och	är	främst	
avsedd	för	fortsatt	förbättring	och	vidareutveckling	
av	Teneo-plattformen,	inklusive	nästa	stora	release	
av	Teneo,	som	innehåller	nya	viktiga	funktioner	
som gör teknologin ännu mer attraktiv för både 
partnernätverket	och	för	Chief	Information	Officers	
inom stora bolag. 

Produktutvecklingsorganisationen	är	också	ansvarig	
för	företagets	patent	som	skyddar	Bolagets	
teknologiplattform.	Patenten	omfattar	den	centrala	
Teneo-produkten,	träning,	data	samt	automatiserad	
utveckling	av	lösningar	för	Conversational	AI,	men	
också	hybridansatsen	som	Teneo-plattformen	
använder sig av. 

Utvecklingsprojekt	som	bedöms	vara	av	väsentligt	
värde för bolaget redovisas som en immateriell 
tillgång	i	balansräkningen.		En	immateriell	tillgång	
som	utgörs	av	utvecklingsarbete	redovisas	
som tillgång först när den är tekniskt möjlig att 
färdigställa	för	användning	eller	för	försäljning,	
avsikten är att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången	och	att	använda	eller	sälja	
den,	samt	när	det	är	sannolikt	att	den	kommer	att	
generera	ett	framtida	kassaflöde	och	den	nedlagda	
kostnaden för tillgången kan fastställas. Tillgångarna 
värderas till anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga	avskrivningar	och	nedskrivningar.	
Eventuellt	behov	av	nedskrivning	bedöms	årligen.	
Nedskrivningsbehov	anses	föreligga	om	det	
kapitaliserade värdet överstiger värdet av framtida 
inbetalningar,	vilket	bestäms	som	det	högsta	
värdet	av	fortsatt	användning	i	verksamheten,	
eller uppskattat realisationsvärde efter avdrag för 
försäljningskostnader.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas I takt med att de intjänas. 
Beräkning av ränteintäkter görs på basis av 
den underliggand tillgångens avkastning enligt 
effektivräntemetoden.

Skatt
Skatt	utgörs	av	aktuell	och	uppskjuten	skatt.	Aktuell	
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som	avser	årets	skattepliktiga	resultat	och	den	del	av	
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet	enligt	de	skattesatser	och	skatteregler	som	
gäller på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten 
skatt uppkommer från skillnaden mellan redovisat 
och	skattemässigt	värde	på	en	tillgång	eller	en	skuld,	
samt	från	skattemässiga	underskottsavdrag	och	
andra	outnyttjade	skatteavdrag.	
Moderbolaget	och	koncernen	har	valt	att	inte	
aktivera uppskjuten skatt avseende skattemässiga 
underskott.

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde	med	avdrag	för	ackumulerade	
avskrivningar	och	eventuella	nedskrivningar.	
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda	nyttjandeperiod.	Nyttjandeperioden	
omprövas per varje balansdag. Följande 
nyttjandeperioder	tillämpas:

Balanserade	utgifter,	utveckling	
mjukvaruapplikationer

5 år

Andra immateriella tillgångar 5 år

Inventarier	och	installationer 5 år

Företagsledningen anser att en avskrivningstid för 
goodwill	om	tio	år	är	rimlig	med	utgångspunkt	för	den	
marknaden	som	koncernen	verkar	på.

En	anläggningstillgång	tas	bort	från	balansräkningen	
vid	utrangering	eller	avyttring	eller	när	inte	framtida	
ekonomiska	fördelar	väntas	från	användning,	
utrangering	eller	avyttring	av	tillgången.

Goodwill
Den	årliga	nedskrivningsprövningen	av	goodwill	
har	utförts.	Utgångspunkten	för	analysen	är	
uppskattade	framtida	kassaflöden	för	de	närmaste	
fem räkenskapsåren. Den aktuella prognosen 
används som underlag för de kommande två åren. 
Väsentliga antaganden vid beräkning av förväntat 
kassaflöde	är	omsättningstillväxt,	rörelsemarginal,	
samt	investerings-	och	rörelsekapitalbehov.	För	att	
extrapolera	kassaflödet	bortom	de	tre	första	åren	har	
en	estimerad	tillväxttakt	använts.	
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Den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden 
som	använts	för	att	diskontera	kassaflödet	
är tänkt att motsvara risken i affärsplanen. 
Inget nedskrivningsbehov har indikerats vid 
nedskrivningsprövningen.

Prognoserna	avseende	framtida	kassaflöden	baseras	
på	Artificial	Solutions	bästa	uppskattningar	av	
framtida	intäkter	och	kostnader.	Ett	antal	antaganden	
och	uppskattningar	har	betydande	påverkan	på	dessa	
beräkningar,		bl	a	parametrar	som	makroekonomiska	
antaganden,	marknadstillväxt,	affärsvolymer,	
marginaler	och	kostnadseffektivitet.	Förändringar	i	
någon av dessa parametrar eller  andra väsentliga 
parametrar	kan	påverka	kassaflödena	negativt	och	
företagets	möjlighet	att	underbygga	bokfört	värde	
på	goodwill	och/eller	andelar	i	koncernföretag.	
Under nuvarande marknadsvillkor förväntas inte en 
sådan	förändring,	men	kan	komma	att	göra	det	i	
efterföljande perioder. 

Finansiella tillgångar
Aktier	och	andelar	i	dotterföretag	redovisas	till	
anskaffningskostnad,	minskad	med	eventuell	
nedskrivning. Varje innehav i dotterföretag värderas 
årligen för eventuellt nedskrivningsbehov.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas	inflyta.

 
KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen	har	upprättats	enligt	den	
indirekta metoden varvid justering skett för 
transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar.  
Som	likvida	medel	klassificeras,	förutom	kassa-	
och	banktillgodohavanden,	tillgodohavande	på	
koncernkonto	och	kortfristiga	likvida	placeringar	som	
lätt	kan	omvandlas	till	ett	känt	belopp	och	som	är	
utsatt	för	en	obetydlig	risk	för	värdefluktuation.

Not 2 - Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet	av	bokslutet	och	tillämpningen	
av	redovisningsprinciperna	har	baserats	på	
bedömningar	och	uppskattningar	samt	gör	
antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt 
då bedömningen görs. Dessa bedömningar baseras 
på	historiska	erfarenheter	och	ett	antal	andra	
faktorer som bedöms vara rimliga under rådande 
förhållanden. Resultaten av dessa används för 
att bedöma de redovisade värdena på tillgångar 
och	skulder	som	inte	annars	framgår	av	andra	
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar.	Uppskattningar	och	antaganden	ses	
över regelbundet. 

Enligt	företagsledningen	är	väsentliga	bedömningar	
avseende	tillämpade	redovisningsprinciper	samt	
källor till osäkerhet i uppskattningar främst relaterade 
till	värdet	på	immateriella	tillgångar	och	framtida	
intäktsströmmar som kan komma att genereras 
genom	försäljning	av	licenser	och	konsulttjänster,	
oberoende	värdering	av	koncernens	patentportfölj,	
liksom transaktioner med liknande företag. För att 
nå fram till dessa bedömningar har ledningen noga 
utvärderat ett antal liknande avtal som fortfarande 
förhandlas fram vid tiden för dessa utvärderingar. 
Arten	av	dessa	avtal	och	dess	tidsbestämning	
är i dagsläget oklar. Prognoserna av framtida 
kassaflöden	baseras	på	ledningens	uppskattningar	
av	framtida	intäkter	och	kostnader.	

Ett	antal	antaganden	och	uppskattningar	har	
betydande	inverkan	på	dessa	beräkningar,	bl	a	
parametrar	såsom	makroekonomiska	antaganden,	
marknadstillväxt,	tillgänglig	teknik,	affärsvolymer,	
marginaler	och	kostnadseffektivitet.	Förändringar	i	
någon av dessa eller andra viktiga parametrar kan 
ha	en	effekt	på	prognostiserade	kassaflöden	och	
bolagets förmåga att stödja det bokförda värdet på 
goodwill	och	/	eller	aktier	i	dotterbolag.	Inga	sådana	
negativa förändringar förväntas under rådande 
marknadsförhållanden,	men	kan	komma	att	ske	i	
efterföljande	perioder.	Ledningen	anser	att	tillräckliga	
medel	kommer	att	finnas	tillgängliga	för	att	stödja	
den	pågående	teknologiutvecklingen	och	eventuella	
längre	försäljningscykler	än	förväntat.
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               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Huvudsakligen	inom	Europa 37 624 34 627 2 421 13 375

USA 11 515 10 306 - -

Totala Nettoomsättning 49 139 44 933 2 421 13 375

Övriga rörelseintäkter 7 349 5 308 551 215

FRAMTIDA LEASINGAVTAL 
FÖRFALLER TILL BETALNING

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

inom ett år 3 984 1 417 - 1 426

från ett till fem år 720 133 - -

senare än fem år - - - -

Totalt 4 705 1 550 - 1 426

Not 3 - Nettoomsättning fördelning och övriga 
rörelseintäkter 

Nettoomsättning uppdelad efter geografisk 
marknad

Not 4 - Leasingåtaganden 

Årets betalda leasingavgifter avseende operationella 
leasingavtal	uppgår	i	koncernen	till	5	753	TSEK(2018:						
5	438	TSEK). 
 
Moderbolaget har inte haft några betalningar 
avseende leasingavtal.

Artificial	Solutions	Iberia	har	beviljats	skattereduktion	
avseende	forsknings-	och	utvecklingskostnader	för	
räkenskapsåret	2018,	i	enlighet	den	spanska	lagen	
“Ley	del	Impuesto	de	Sociedades,	art.	35”.	Bolaget	
kommer	att	begära	återbetalning	på	7	319	TSEK	som	
bolaget förväntar sig att få under 2021. De kontanter 
relaterade till skattekredit som redovisades som övriga 
rörelseintäkter	under	2018,	5	308	MSEK,	erhölls	av	
företaget i januari 2020. 

Mot	bakgrund	av	forskings-	och	
utvecklingskostnadernas	beskaffenhet	och	
förutsättningarna för skattereduktion har bolaget inte 
bokfört	möjlig	skattereduktion	för	2019.	Det	finns	
emellertid en möjlighet att en sådan ansökan kan 
komma att beviljas.
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Not 5 - Arvoden och kostnadsersättningar

Not 6 - Transaktionskostnader

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Grant Thornton

Revisionsuppdrag 890 780 631 100

Skatterådgivning 183 27 183 -

Övriga tjänster 1 425 1 529 - -

Övriga

Revisionsuppdrag 24 21 - -

Totalt 2 521 2 356 813 100

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Rådgivning avseende företagsförvärv 6 423 8 383 7 916 -

Totalt 6 423 8 363 7 916 -

Under 2019 har bolaget anlitat professionell 
rådgivning	avseende	företagsförvärv	(se	not	18)	till	
en	kostnad	av			6	423	TSEK.	

Koncernkostnaden	är	lägre	än	moderbolagets	
på grund av en överreservering 2018 kopplad till 
transaktionen.
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Not 7 - Personal

MEDELTAL ANSTÄLLDA

2019 2018

MEDELANTALET 
ANSTÄLLDA VARAV MÄN

MEDELANTALET 
ANSTÄLLDA VARAV MÄN

Moderbolaget

Artificial	Solutions	International	AB - - 25 25

Totalt moderbolaget - - 25 25

Dotterbolag

Tyskland 6 94% 5 80%

Storbritannien 24 73% 27 76%

Italien 1 0% 1 0%

Nederländerna 4 100% 3 100%

Singapore 2 100% - -

Spanien 40 62% 41 57%

Sverige 17 64% 14 55%

USA 12 38% 13 34%

Dotterbolag totalt 106 65% 105 61%

LÖNER  ERSÄTTNINGAR M M.

2019 2018

LÖNER OCH 
ANDRA 

ERSÄTTNINGAR

SOC.KOSTN. 
(VARAV  

PENSION)

LÖNER OCH 
ANDRA 

ERSÄTTNINGAR

SOC.KOSTN. 
(VARAV  

PENSION)

Moderbolaget - - 16 070 7 974 
(2	188)

Dotterbolag 94 277 18 723 
(3	118)

85 128 16 376 
(2	739)

Av totala kostnader för personal har 8 018 
TSEK	(2018:				8	558	TSEK)	aktiverats	som	
utvecklingskostnader.	 	 	 	 	
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2019 2018

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 
FÖRDELADE PER LAND OCH MELLAN 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH 
ANDRA ANSTÄLLDA

BEFATTNINGSHAVARE 
OCH VD (VARAV 

BONUS ETC.)

ÖVRIGA 
ANSTÄLLDA 

(VARAV 
BONUS 

ETC.)

BEFATTNINGSHAVARE 
OCH VD (VARAV 

BONUS ETC.)

ÖVRIGA 
ANSTÄLLDA 

(VARAV 
BONUS 

ETC.)

Moderbolaget

Sverige - - 5 324 18 720

Moderbolaget totalt - - 5 324 18 720

Dotterföretag i Sverige 5 446 7 282 3 019 10 665

Utländska dotterföretag

Frankrike - - - -

Tyskland - 5 388 - 6 180

Storbritannien 16 896 13 946 13 370 21 439

Italien - 1 317 - 2 299

Holland - 3 579 - 3 166

Spanien - 20 812 - 25 569

Singapore 55 2 810 - -

Förenta	Staterna 2 441 12 973 - 15 893

Totalt dotterföretag 24 837 
(2 601)

68 108  
(1 173)

16 388  
(1 562)

85 209 
(656)

507	TSEK	(2018:	396	TSEK)	av	de	svenska	
dotterföretagens pensionskostnader avser 
styrelsen	och	verkställande	direktör.	559	TSEK	
(2018:	492	TSEK)	av	det	brittiska	dotterbolagets	
pensionskostnader	avser	styrelsen	och	VD.

Inget	avtal	om	avgångsvederlag	har	tecknats	med	
den verkställande direktören. Ledningsgruppen består 
av åtta män.
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2019

NAMN BEFATTNING

“ 
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 

(VARAV BONUS  PENSION OSV ...)

Lawrence	Flynn VD 3 288

3 288 
(885)

2019

POSITION

TOTALT ANSVAR KOPPLAT TILL 
UTESTÅENDE OPTIONER (VARAV 

PERSONALKOSTNAD))

VD 411

Övriga ledande befattningshavare 1 349

Övriga anställda 330

2 090 
(1 332)

Ersättning till verkställande direktören

Teckningsoptionsprogram: VD, ledande befattningshavare och övriga anställda
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2019

TOTALT ANSVAR KOPPLAT TILL 
UTESTÅENDE OPTIONER (VARAV 

PERSONALKOSTNAD)

Styrelsemedlemmar 896

896 
( - )

Teckningsoptionsprogram Styrelseledamöter

Arvode	till	styrelseledamöter,	inklusive	ordföranden,	
fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 
28 februari 2019 beslutades att arvode för tiden 
intill	nästa	årsstämma	ska	utgå	med	450	000	SEK	
till	styrelsens	ordförande	och	med	300	000	SEK	till	
övriga	styrelseledamöter,	förutom	Fredrik	Oweson	
som	har	avstått	styrelsearvode	för	2019.	I	tabellen	
nedan redovisas de arvoden som de stämmovalda 
styrelseledamöterna	ska	erhålla	enligt	beslutet	ovan	
(5	ledamöter	under	2019,	varav	2	är	kvinnor):

2018

NAMN BEFATTNING ERSÄTTNING

Björn Persson Styrelseordförande 200

Jan Johansson Styrelseledamot 100

Gunnar	Jardelöv Styrelseledamot 100

Mattias Andersson Styrelseledamot 100

Anders Visell Verkställande direktör 1 470

1 970

2019

NAMN BEFATTNING ERSÄTTNING

Asa Hedin Styrelseordförande 375

Bodil	Eriksson Styrelseledamot 250

Jan Uddenfeldt Styrelseledamot 250

Johan	Ekesiöö Styrelseledamot 250

Johan	Gustavsson Styrelseledamot 250

1 375

Ersättning till styrelseledamöterna
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Företaget har kostnadsfört hela värdet för negativ 
Goodwill	som	uppstår	som	en	effekt	av	det	omvända	
förvärvet,		22	077	TSEK	som	Övriga	rörelsekostnader	
(dessa	poster	är	engångskostnader	och	har	ingen	
kontantpåverkan).

Av	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	för	
moderbolaget	avser	1	174	TSEK	(2018:	SEK	0)	
koncerninterna.	935	TSEK	(2018:	SEK	0)	motsvarar	
ränteintäkter från privata låntagare. 

I moderbolaget avser resultat från andelar i 
koncernföretag	nedskrivning	på	koncernföretagets	
investeringar,	840	550	TSEK	(2018:	1	000	TSEK).	Se	
Not	11. 
 

28	619		TSEK	(2018:	25	895	TSEK)	av	räntekostnader	
och	liknande	kostnadsredovisningsposter	på	
koncernen	hänför	sig	huvudsakligen	till	privata	
låntagares	utgifter.13	307	TSEK	avser	en	
nedskrivning av det totala beloppet som lånats ut till 
en	tredje	part,	vilket	företaget	anser	vara	osäkert	om	
det ska samlas in.

Not 8 - Övriga rörelsekostnader

Not 9 - Ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 10 - Räntekostnader och liknande 
resultatposter

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Övriga rörelsekostnader 22 354 31 - -

Totalt 22 354 31 - -

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Ränteintäkter 1 469 84 2 111 -

Valutakursvinster 9 925 3 475 298 -

Totalt 11 394 3 559 2 409 -

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Räntekostnader 41 950 25 895 856 697 1 285

Valutakursförluster 5 216 5 044 1 985 -

Totalt 47 166 30 939 858 682 1 285
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I moderbolaget avser räntekostnader 840 550 
TSEK	(2018:	1	000	TSEK)	avskrivningar	på	
koncernföretagens	investeringar.

Not 11 - Resultat från andelar i koncernföretag

Not 12 - Immatriella anläggningstillgångar

                            KONCERNEN 

2019 2018

Nedskrivning 840 550 1 000

                            KONCERNEN 

LICENSER OCH IP RÄTTIGHETER 2019 2018

Ingående anskaffningar 21 096 21 196

Årets anskaffningar - -

Avyttringar	och	utrangeringar -2 777 -100

Valutakursdifferenser 211 -

Utgående	ack.	anskaffningsvärden 18 531 21 096

Ingående  ack. avskrivningar -21 042 -21 100

Årets	av-	och	nedskrivningar -30 -41

Utrangering/försäljning 2 755 100

Valutakursdifferenser -210 -

Utgående	ack.	avskrivningar -18 528 -21 042

Utgående redovisat värde 3 55
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               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

AKTIVERADE UTVECKLINGSKOSTNADER 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningar 114 474 101 720 - 20 413

Årets anskaffningar 12 634 12 754 - 4 025

Avyttringar	och	utrangeringar - - - -24 438

Valutakursdifferenser 2 031 - - -

Utgående	ack.	anskaffningsvärden 129 139 114 474 - -

Ingående ack. avskrivningar -85 099 -69 958 - -936

Årets	av-	och	nedskrivningar -10 838 -15 142 - -1 056

Utrangering/försäljning 23 - - 1 992

Valutakursdifferenser -1 492 1 - -

Utgående	ack.	avskrivningar -97 405 -85 099 - -

Utgående redovisat värde 31 734 29 375 - -

                            KONCERNEN 

GOODWILL 2019 2018

 Ingående anskaffningar 134 796 134 796

 Årets anskaffningar - -

	Avyttringar	och	utrangeringar - -

 Valutakursdifferenser - 2 523

	Utgående	ack.	anskaffningsvärden	 137 319 134 796

 Ingående ack. avskrivningar -134 796 -126 933

 Årets avskrivning - -7 801

 Utrangering/försäljning - -

 Valutakursdifferenser -2 523 -62

	Utgående	ack.	avskrivningar	 -137 319 -134 796

 Utgående redovisat värde - -

 Utgående redovisat värde immateriella tillgångar 31 738 29 430
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Not 13 - Inventarier och installationer

Not 14 - Andelar i koncernföretag

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningar 8 098 7 998 - 293

Årets anskaffningar 1 011 260 - -

Avyttringar	och	utrangeringar -2 930 -160 - -293

Valutakursdifferenser 151 - - -

Utgående	ack.	anskaffningsvärden 6 330 8 098 - -

Ingående ack. avskrivningar -6 316 -5 690 - -186

Årets avskrivningar -766 -747 - -48

Utrangering/försäljning 2 677 121 - 234

Valutakursdifferenser -103 1 - -

Utgående	ack.	avskrivningar -4 508 -6 316 - -

Utgående redovisat värde 1 822 1 782 - -

FÖRETAGETS NAMN ORG. NR. SÄTE EGET KAPITAL ÅRETS RESULTAT

Artificial	Solutions	B.V. 34162309 Netherlands -44 710 -19 057

Artificial	Solutions	(Netherlands)	B.V. 52079155 Netherlands 590 390

Artificial	Solutions	Scandinavia	AB 556256-4657 Sweden 552 -5 143

Artificial	Solutions	Holding	ASH	AB 556734-1556 Sverige 107 627 -252 910

Artificial	Solutions	Iberia	SL B62059068 Spain 569 -68 078

Artificial	Solutions	Germany	GmbH HRB162917 Germany 347 -6 166

Artificial	Solutions	France	SAS 499228955RCS France -9 205 -260

Artificial	Solutions	UK	Limited 06200470 Great	Britain -108 141 -10 753

Artificial	Solutions	Italia	S.R.L. 09663760016 Italy 2 569 486

Artificial	Solutions	Inc 98-1119596 United	States -38 366 -11 811

Artificial	Solutions	Pte.	Ltd 201905894M Singapore -3 640 -3 676
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FÖRETAGETS NAMN ANTAL ANDELAR ANDEL AV EGET 
KAPITAL 

BOKFÖRT VÄRDE

Artificial	Solutions	B.V. 200 100%

Artificial	Solutions	(Netherlands)	B.V. 18 000 100%

Artificial	Solutions	Scandinavia	AB 1 000 100%

Artificial	Solutions	Holding	ASH	AB 3 646 109 100% 281 000

Artificial	Solutions	Iberia	SL 500 100%

Artificial	Solutions	Germany	GmbH 1 100%

Artificial	Solutions	France	SAS 3 700 100%

Artificial	Solutions	UK	Limited 1 000 100%

Artificial	Solutions	Italia	S.R.L. 1 100%

Artificial	Solutions	Inc 1 000 100%

Artificial	Solutions	Pte.	Ltd 1 100%

281 000

Under	2019	har	Artificial	Solutions	B.V.	lämnat	
ovillkorade	aktieägartillskott	med	6	153	165		SEK,	
till	Artificial	Solutions	Germany	GmbH,		62	137	
566	SEK	till	Artificial	Solutions	Iberia	SL	samt	ett	
villkorat	aktieägartillskott		5	293	999	SEK	till	Artificial	
Solutions	Scandinavia	AB.

Under	2018	lämnade	Artificial	Solutions	B.V.	
ovillkorade	aktieägartillskott	med	9	772	824	SEK	
till	Artificial	Solutions	Germany	GmbH	och	med	63	
092	657	SEK	till	Artificial	Solutions	Iberia	SL	samt	
ett	villkorat	aktieägartillskott	om	3	059	991	SEK	till	
Artificial	Solutions	Scandinavia	AB.
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Not 15 - Fordringar hos koncernföretag

Not 16 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

           MODERBOLAGET 

2019 2018

Ackumulerade	anskaffningsvärden:

Vid årets början - -
Tillkommande fordringar 103 635 -
Reglerade fordringar - -
Omklassificeringar - -
Utgående anskaffningsvärden 103 635 -
Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början - -
Reglerade fordringar - -
Omklassificeringar - -
Under året återförda nedskrivningar - -
Årets nedskrivningar - -
Utgående nedskrivningar - -
Redovisat värde vid årets slut 103 635 -

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Förutbetalda	hyror 96 332 - -

Förutbetald försäkring 713 749 - -

Förutbetald	licenser 746 796 19 -

Förutbetald ränta 1 200 837 559 -

Förutbetalt	mediautrymme 3 298 - 3 298 3 298

Övriga poster 1 470 2 092 63 1 948

Total 7 524 4 807 3 938 5 246
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Not 17 - Vinstdisposition

Förslag till behandling av resultatet

Koncernen

Koncernens	fria	medel	uppgår	till	-234	843	TSEK	varav,										
-181	749	TSEK	utgör	årets	resultat.

Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande står.

Artificial	Solutions	aktiekapital	uppgick	till																								
44	479	477	SEK	fördelat	på	24	710	665	aktier.	
Aktierna	är	denominerade	i	SEK	och	varje	aktie	har	ett	
kvotvärde	på	1,80	SEK.	Alla	aktier	har	betalats	fullt	ut	
och	är	fritt	överlåtbara. 
 
Den 5 mars distribuerade Indentive AB sitt 
dotterföretag	Indentive	Värdepapper	AB	som	en	icke-
kontant utdelning till sina aktieägare. För att kunna 
göra	jämförelser	exkluderar	moderbolaget	samtliga	
transaktioner med Indentive Värdepapper.

2019

Övrigt tillskjutet kapital 1 103 083

Balanserat resultat 35 120

Årets resultat -874 328

Total 263 875

Styrelsen	föreslår	att	i	ny	räkning	balanseras 263 875

Total 263 875
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Not 18 - Upplåning

Not 19 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Långfristiga skulder

	Skulder	till	andra	långivare	 12 083 52 317 1 200 419

 Summa 12 083 52 317 1 200 491

 Kortfristiga skulder 

	Skulder	till	andra	långivare		 210 089 93 650 73 830 725

 Summa 210 839 93 650 73 830 725

 Summa räntebärande skulder 222 902 145 967 75 030 1 144

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Upplupna personalkostnader 15 280 14 371 124 -

Upplupna	styrelsearvoden - - - 627

Förutbetalda intäkter 12 269 10 536 1 007 -

Övriga poster 5 300 13 961 504 1 029

Total 32 849 38 868 1 634 1 656

Koncernen	har	utestående	kortfristiga	skulder	med	
närstående,	se	not	21.

Förfallotider

Långfristiga skulder förfaller till betalning mellan ett 
till fem år.
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Not 20 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

STÄLLDA SÄKERHETER 2019 2018 2019 2018

Kontanter	och	likvida	medel 2 500 6 500 - -

Inteckningslån 63 524 48 490 9 600 9 870

Total 66 024 54 990 9 600 9 870

Före befintliga teckningsoptioner i Artificial 
Solutions Holding

67	886	teckningsoptioner	för	B-aktier	utnyttjades	inte	
vid	tidpunkten	för	det	omvända	förvärvet	och	som	
sådan	har	förflutit	och	inget	ytterligare	ansvar	finns	
för	dessa	teckningsoptioner.

Eventualförpliktelser

Artificial	Solutions	har	inte	varit	med	i	något	statligt,	
rättsligt	eller	skiljeförfarande	(inklusive	förfaranden	
som	är	på	väntande	eller	hotade	som	Artificial	
Solutions	är	medvetna	om	kan	inträffa)	under	de	
senaste	tolv	månaderna,	som	kan	ha	eller	har	haft	
i	den	senaste	tiden,	betydande	effekter	på	Artificial	
Solutions	finansiella	ställning	eller	lönsamhet.
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Not 21 - Närstående parter

Not 22 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet.

                FÖRSÄLJNING                      INKÖP 

2019 2018 2019 2018

Aktieägare	inom	styrelse	och	ledning 90 84 2 963 450

               KONCERNEN          MODERBOLAGET 

2019 2018 2019 2018

Omräkningsdifferens -5 886 -71 - -

Likvidation dotterbolag -7 319 - - -

Distribuerat till aktieägarna -21 770 - - -

Issue of shares in kind 44 452 - - -

Övriga poster 3 379 -505 - -

Total 12 856 -576 - -

                FORDRINGAR                   SKULDER 

2019 2018 2019 2018

Aktieägare	inom	styrelse	och	ledning 4 476 4 217 38 565 -

Försäljning	av	tjänster	och	varor	mellan	närstående	
parter	har	bestämts	med	tillämpning	av	principen	för	
armlängds	avstånd.	Se	även	not	7	för	upplysningar	
om	ersättningar	till	styrelsen.

Under	året	ingick	Artificial	Solutions	ett	nytt	
leasingavtal	om	ett	nytt	kontor	med	Vencom	Property	
Partners	AB.	Villkoren	i	leasingavtalet	är	1,5	MSEK	
per år för en period om 2 år. Avtalet anses följa 
marknadspriser.

Koncernen	har	per	bokslutsdagen	följande	
utestående	balanser	med	närstående	parter,	varav	38	
480	TSEK	är	kortfristiga	lån.

Närstående	parter	är	de	individer	och	företag	som	
kan	utöva	kontroll	och	betydande	inflytande	över	
koncernen.	Ägarna,	dotterföretagen	och	närstående	
bolag,	ledning	och	styrelse	har	alla	identifierats	
som	närstående	parter	till	koncernen.	Följande	
transaktioner har genomförts med närstående parter.
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Not 23. Händelser efter balansdagen

Den 26 februari 2020 slutförde bolaget en 
företrädesemission om 18 532 998 aktier som 
tillförde	totalt	120,5	MSEK.
 
Som	en	del	av	företrädesemissionen	konverterades	
lån	uppgående	till	56,4	MSEK	till	8,7	miljoner	aktier.
 
Den	11	mars	2020	återbetalades	ett	lån	om	18	MSEK	
i sin helhet.
 
Den 29 april meddelade bolaget att man som ett svar 
på Covid-19-pandemin har vidtagit åtgärder för att 
säkerställa likvida medel med en rad personalrelaterade 
och	icke-personalrelaterade	åtgärder.
 
Den	22	mars	2020	konverterades	13,65	MSEK	
av	lån,	räntor	och	avgifter	som	skulle	debiteras	
från	Indentive	Värdepapper	AB	till	27,36	miljoner	
stamaktier i Indentive Värdepapper AB. Direkt efter 
konverteringen	till	aktier	sålde	koncernen	11,50	
miljoner	aktier	för	en	likvid	om	115	000	SEK.	Efter	
slutförandet av dessa transaktioner innehade 
Artificial	Solutions	15,86	miljoner	aktier	(24,8%)	
av Indentive Värdepapper AB. Transaktionen 
förändrar inte bedömningen av nedskrivningen av 
tillgången som slutfördes under 2019. Likviden 
från försäljningen av aktierna redovisas som en 
investeringsintäkt under första kvartalet 2020.
 
Artificial	Solutions	har	kommit	överens	om	en	
12-månaders förlängning av obligationer om 52 
MSEK	som	tidigare	skulle	återbetalas	den	5	juni	
2020. Återbetalningen av obligationerna kommer nu 
att ske den 5 juni 2021.
 
Dessutom ändras villkoren för obligationerna så att 
om	dom	löses	in	före	eller	den	31	december	2020	
kommer de att lösas in till ett belopp per obligation 
motsvarande	100	procent	av	det	nominella	beloppet,	
men om obligationen inlöses 2021 kommer det att 
ske en månadsvis ökning av inlösenbeloppet fram till 
den sista förfallodagen då obligationerna kommer att 
lösas in till ett belopp per obligation motsvarande 110 
procent	av	det	nominella	beloppet.	Alla	andra	villkor	
förblir oförändrade.
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Stockholm, 27 maj 2020

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 maj 2020

Grant Thornton Sweden AB

Carl Johan Regell
Auktoriserad revisor

Johan Gustavsson
Styrelseledamot

Jan Uddenfeldt
Styrelseledamot

Johan Ekesiöö
Styrelseledamot

Bodil Eriksson
Styrelseledamot

Fredrik Oweson
Styrelseledamot

Åsa Hedin
Styrelseordförande

Lawrence Flynn
VD
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Revisionsberättelse
Till	bolagsstämman	i	Artificial	Solutions	International	AB	
(publ).	Org.nr.	556840-2076
 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi	har	utfört	en	revision	av	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen	för	Artificial	Solutions	
International	AB	(publ)	för	räkenskapsåret	2019.	
Bolagets	årsredovisning	och	koncernredovisning	ingår	
på sidorna 29 -68 i detta dokument.

Enligt	vår	uppfattning	har	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen	upprättats	i	enlighet	med	
årsredovisningslagen	och	ger	en	i	alla	väsentliga	
avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och	koncernens	finansiella	ställning	per	den	31	
december	2019	och	av	dessas	finansiella	resultat	
och	kassaflöde	för	året	enligt	årsredovisningslagen.	
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens	och	koncernredovisningens	övriga	
delar.

Vi	tillstyrker	därför	att	bolagsstämman	fastställer	
resultaträkningen	och	balansräkningen	för	
moderbolaget	och	för	koncernen.

Grund för uttalanden
Vi	har	utfört	revisionen	enligt	International	Standards	
on	Auditing	(ISA)	och	god	revisionssed	i	Sverige.	Vårt	
ansvar enligt dessa standarder 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.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet 
om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamheten på 
förvaltningsberättelsen under avsnittet ”Framtida 
utveckling,	risker	och	osäkerhet”	där	det	framgår	
att	företaget	och	styrelsen	gjort	bedömningen	
och	vidtagit	nödvändiga	åtgärder	för	att	hantera	
finansieringsbehovet	till	dess	att	kassaflödet	blivit	
positivt,	och	att	det	därmed,	enligt	styrelsen,	finns	
förutsättningar för fortsatt drift. 

Vi	har	granskat	bolagets	likviditetsprognoser	och	de	
där	gjorda	antaganden	om	framtida	kassaflöden.	
Enligt	vår	bedömning,	vilket	är	vanligt	för	företag	under	
uppstart,	finns	det	antaganden	och	bedömningar	
som är behäftade med väsentliga osäkerhetsfaktorer 
relaterat	till	intäktsprognoser	och	framtida	
finansieringsmöjligheter.	Baserat	på	vår	granskning	gör	
vi	bedömningen	att	det	finns	osäkerhet	om	att	driva	
verksamheten vidare om inte intäktsprognoserna infrias 
eller	andra	finansieringsformer	erhålls..	

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än	årsredovisningen	och	koncernredovisningen	och	
återfinns	på	sidorna	1-28	samt	72-82.	Det	är	styrelsen	
och	verkställande	direktören	som	har	ansvaret	för	den	
andra informationen. 

Vårt	uttalande	avseende	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen	omfattar	inte	denna	information	
och	vi	gör	inget	uttalande	med	bestyrkande	avseende	
denna andra information.

I	samband	med	vår	revision	av	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen	är	det	vårt	ansvar	att	läsa	den	
information	som	identifieras	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 verkar 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	rapportera	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 är nödvändig för att 
upprätta	en	årsredovisning	och	koncernredovisning	som	
inte	innehåller	några	väsentliga	felaktigheter,	vare	sig	
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
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Vid	upprättandet	av	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen	ansvarar	styrelsen	och	
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
och	koncernens	förmåga	att	fortsätta	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	direktören	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	koncernredovisningen	
som	helhet	inte	innehåller	några	väsentliga	felaktigheter,	
vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	misstag,	och	
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden.	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	
upptäcka	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 
årsredovisningen	och	koncernredovisningen.
Som	del	av	en	revision	enligt	ISA	använder	vi	
professionellt	omdöme	och	har	en	professionellt	
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 > identifierar	och	bedömer	vi	riskerna	för	
väsentliga	felaktigheter	i	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen,	vare	sig	dessa	beror	på	
oegentligheter	eller	misstag,	utformar	och	utför	
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker	och	inhämtar	revisionsbevis	som	är	tillräckliga	
och	ändamålsenliga	för	att	utgöra	en	grund	för	våra	
uttalanden.	Risken	för	att	inte	upptäcka	en	väsentlig	
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för	en	väsentlig	felaktighet	som	beror	på	misstag,	
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i	maskopi,	förfalskning,	avsiktliga	utelämnanden,	
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

 > skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna	kontroll	som	har	betydelse	för	vår	revision	
för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga	med	hänsyn	till	omständigheterna,	men	
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 
 

 > utvärderar	vi	lämpligheten	i	de	redovisningsprinciper	
som	används	och	rimligheten	i	styrelsens	och	
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen	och	tillhörande	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	revisionsbevisen,	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	verksamheten.	
Om	vi	drar	slutsatsen	att	det	finns	en	väsentlig	
osäkerhetsfaktor,	måste	vi	i	revisionsberättelsen	
fästa	uppmärksamheten	på	upplysningarna	i	
årsredovisningen	och	koncernredovisningen	om	
den	väsentliga	osäkerhetsfaktorn	eller,	om	sådana	
upplysningar	är	otillräckliga,	modifiera	uttalandet	
om	årsredovisningen	och	koncernredovisningen.	
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till 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	presentationen,	
strukturen	och	innehållet	i	årsredovisningen	
och	koncernredovisningen,	däribland	
upplysningarna,	och	om	årsredovisningen	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	
informationen 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	inriktning	samt	
tidpunkten	för	den.	Vi	måste	också	informera	om	
betydelsefulla	iakttagelser	under	revisionen,	däribland	de	
eventuella	betydande	brister	i	den	interna	kontrollen	som	
vi	identifierat.
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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	Artificial	Solutions	International	AB	(publ)	för	
räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi	tillstyrker	att	bolagsstämman	disponerar	vinsten	
enligt	förslaget	i	förvaltningsberättelsen	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 utdelningen är försvarlig med 
hänsyn	till	de	krav	som	bolagets	och	koncernens	
verksamhetsart,	omfattning	och	risker	ställer	på	
storleken	av	bolagets	och	koncernens	egna	kapital,	
konsolideringsbehov,	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 organisation är utformad så 
att	bokföringen,	medelsförvaltningen	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	
medelsförvaltningen	ska	skötas	på	ett	betryggande	sätt.

Revisorns ansvar
Vårt	mål	beträffande	revisionen	av	förvaltningen,	och	
därmed	vårt	uttalande	om	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	förlust,	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 försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet	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	revisionssed	
i	Sverige	använder	vi	professionellt	omdöme	och	
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen.	Granskningen	av	förvaltningen	och	förslaget	
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder 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	väsentliga	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 relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet.	Som	underlag	för	vårt	uttalande	om	
styrelsens	förslag	till	dispositioner	beträffande	bolagets	
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Stockholm	den	27	maj	2020
Grant Thornton Sweden AB

Carl-Johan Regell 
Auktoriserad revisor
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Definitioner
FINANSIELLA MÅTT BESKRIVNING

Orderingång Värdet av kontraktuellt ingångna ordrar erhållna från kunder under perioden. 

Orderstock Värdet av kontraktuellt ingångna ordrar erhållna från kunder som ännu inte har 
redovisats som intäkter. 

Användningsintäkter Intäkter hänförliga enbart till användning av Teneo-plattformen. 

Användningsintäkter i % av totala intäkter Beräknas	som	de	totala	användningsintäkterna	under	perioden	som	en	procentandel	av	
de totala intäkterna under perioden. 

Bruttomarginal Bruttomarginal beräknas genom att kostnaden för levererade professionella tjänster 
beräknas utifrån den genomsnittliga kostnaden för hela dagar som faktureras till kunden.

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

Andel av orderingång från partners (%) Värdet	av	orderingång	mottaget	från	partners	uttryckt	som	en	procent	av	det	totala	
värdet av orderingången under perioden. 

Intäkter från partners, % Värdet	av	intäkter	hänförliga	till	partners	uttryckt	som	en	procent	av	det	totala	värdet	av	
intäkterna under perioden.

Nettoomsättning Intäkter härledda direkt från leverans av kundprojekt.

Justerad EBITDA Resultat	före	ränta,	skatt,	avskrivningar	och	nedskrivningar	justerat	för	
engångskostnader hänförliga till det omvända förvärvet i mars 2019.

Soliditet Justerat	eget	kapital	i	procent	av	balansomslutning

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

Medelantal anställda, st Beräknat på basis av heltidsekvivalenter
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Ledning

Chris Bushnell 
Finanschef

Lawrence	Flynn 
Verkställande direktör

Andy	Peart 
Chief	Marketing	&	Strategy	Officer

Andreas	Wieweg 
Chief	Technology	Officer

Peter Roost 
Chief	Operating	Officer
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Russ Tarr 
Global	Head	of	Sales	

Darren Ford 
VP	Global	Customer	Services

Gareth	Walters 
VP	Innovation	&	Community	

Chris	Tew 
VP	Sales	Asia	Pacific

Dave Parsin 
VP	Sales	North	America
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Styrelse

Johan	Ekesiöö	 
Ledamot

-
Invald 2019

Fredrik	Oweson		 
Ledamot
-
Invald 2019 
(i	Artificial	Solutions	Holding	sedan	2008)

Jan Uddenfeldt   
Ledamot

-
Invald 2019 

(i	koncernen	sedan	2015)

Johan	A.	Gustavsson 
Ledamot

-
Invald 2019 

(i	Artificial	Solutions	Holding	sedan	2008)

Bodil	Eriksson 
Ledamot
-
Invald 2019

Åsa Hedin 
Styrelsens	ordförande
-
Invald 2019
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Våra medarbetare
På	Artificial	Solutions	är	medarbetarna	vår	mest	värdefulla	tillgång,	centrala	för	våra	framgångar	och	vår	
förmåga	att	leverera	i	enlighet	med	vår	vision,	våra	mål	och	strategiska	prioriteringar.		Här	är	vad	några	av	våra	
kollegor	i	ett	hårt	arbetande	och	engagerat	team	har	att	säga	om	bolaget,	våra	produkter	och	deras	bidrag	till	
framgångarna.

VAD GILLAR DU MED MARKNADEN FÖR 
CONVERSATIONAL AI? 
 
Conversational	AI-tekniken	utvecklas	snabbt	
vilket gör det till en väldigt spännande 
marknad	att	vara	en	del	av.	Verktyg	eller	
tekniker som kanske inte ens fanns för ett år 
sedan kan bli marknadsstandard mer eller 
mindre över en natt. Det innebär att det är helt 
avgörande för företag inom det här området 
att	vara	flexibla	och	snabbt	anpassa	sig	till	det	
föränderliga landskapet.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA 
PÅ ARTIFICIAL SOLUTIONS?
 
Mitt team har ett stående skämt så fort 
någon	ny	person	börjar	i	bolaget	att	det	
är	som	att	dra	en	nationalitet,	ett	land	och	
ett modersmål ur en hatt. Det skapar en 
dynamisk	arbetsmiljö	där	alla	tillför	sitt	
unika perspektiv till bordet.

BERÄTTA OM NÅGOT MINNESVÄRT 
ÖGONBLICK 
 
En	av	de	roligaste	sakerna	med	att	bygga	
Conversational	AI-system	är	när	någon	i	ditt	
team plötsligt kommer  
på en verkligt kreativ lösning på ett problem. 
Att ”lära ut” naturligt språk till en dator leder 
nästan	alltid	till	en	hel	rad	utmaningar,	så	
det är alltid spännande att se vad människor 
kommer på för att lösa de här problemen.

ALLISON A 
Conversational AI-konsult 
Sverige
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VILKEN ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN 
DU STÅR INFÖR? 
 
Den etablerade konkurrensen är en stor 
utmaning – några av de största namnen 
inom	teknik	idag	dominerar	spelplanen	och	
uppfattas som att de har det bästa som 
finns	att	erbjuda	just	nu.	Men	i	många	fall	
är inte deras lösning optimalt anpassad till 
kundens	egen	användning	och	erbjuder	alltför	
lite	anpassning,	eller	gynnar	teknikföretaget	
mer än kunden genom att innehålla vissa 
nyckeldata	och	insikter.

VILKA FÖRÄNDRINGAR HAR DU SETT PÅ 
MARKNADEN FÖR CONVERSATIONAL AI? 
 
Marknaden har gått från att vara ett 
sorgebarn till att vara en föregångare. Våra 
kunder	går	från	att	vara	proofs	of	concept	
eller pilotprojekt direkt till att driftsätta live-
produktionslösningar. Användningsområdena 
håller	också	på	att	förändras,	liksom	hur	
snabbt	och	med	vilken	beredskap	våra	kunder	
och	partners	implementerar	lösningarna.

VAD GILLAR DU MED MARKNADEN FÖR 
CONVERSATIONAL AI? 
 
Den	börjar	bli	mer	mogen	och	människor	
vet mer om vad som kan göras med 
Conversational	AI,	jämfört	med	tidigare	när	vi	
var tvungna att undervisa dem i grunderna. Det 
förändrar	samtalen	på	ett	positivt	sätt	och	även	
det	vi	ska	bygga.		Dessutom	är	vår	produkt	
redan	mycket	mogen,	betydligt	mycket	mer	än	
konkurrenternas. Det innebär att vi kan hålla 
jämna steg med marknaden vart efter den 
förändras.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA PÅ 
ARTIFICIAL SOLUTIONS? 
 
Jag uppskattar verkligen det faktum att vi alla 
har något att säga till om när det gäller nästa 
steg: från produktteamet till Professional 
Services	tänker	vi	alla	utifrån	att	skapa	
innovationer kring våra kärnkompetenser för 
att kunna serva kunderna bättre.

ALEXANDER H 
Presales Engineer 
Singapore

LUCAS W 
Solution	Architect 
Netherlands

NINA C 
Chef för strategiska 
partnerskap 
Storbritannien
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Artificial	Solutions®	är	den	ledande	specialisten	
inom	kommersiell	Conversational	AI,	en	form	av	
artificiell	intelligens	som	möjliggör	för	människor	
att	kommunicera	med	applikationer,	webbplatser	
och	uppkopplade	saker	i	vardagliga,	människolika	
naturliga	språk	via	röst,	text,	beröring	eller	gester.	

Bolagets	avancerade	AI-plattform,	Teneo®,	är	
utvecklad	för	det	globala	företaget	och	gör	det	möjligt	
för	företagsanvändare	att	samarbeta	med	utvecklare	
för	att	på	kort	tid	skapa	sofistikerade	och	mycket	
intelligenta Conversational AI-applikationer på över 
35	språk	för	flera	plattformar	och	kanaler.	Möjligheten	
att	analysera	och	dra	nytta	av	de	enorma	mängderna	
konversationsdata	är	helt	integrerad	i	Teneo,	vilket	
ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen 
tycker	och	tänker.	

Artificial	Solutions	teknologi	för	Conversational	AI	
gör det enkelt att implementera ett brett spektrum 
av	applikationer	med	naturligt	språk,	såsom	
virtuella	assistenter,	chattbottar,	talbaserade	
konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade 
saker med mera. Den används redan dagligen av 
miljontals människor i hundratals implementeringar 
inom såväl privat som offentlig sektor över hela 
världen.

För mer information se  
www.artificial-solutions.com


