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Med ” Bolaget” eller ”AcouSort” avses AcouSort AB (publ) med
organisationsnummer 556824–1037.
Revisorn har granskat den Årsredovisning som presenteras på
sidorna 16-27 i detta dokument.
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VDTORSTEN FRELTOFT INLEDER
Det senaste året har varit det hittills mest händelserika och mest
spännande året i AcouSorts historia. Vi har upplevt ett starkt ökande
intresse för företaget och vår unika teknologi, såväl från forskare över hela
världen som från flera internationella Life Science-företag.

U

nder det senaste året har vi gjort en stor
satsning på att förbättra kvaliteten och
prestandan hos våra produkter. Utöver detta
har vi också varit ute mycket på fältet för att
besöka befintliga och potentiella kunder,
samt för att visa upp våra produkter på konferenser och mässor. Målet med våra resor
har varit att bygga samarbeten med framstående forskare och företag som arbetar med
utveckling av nya analytiska och diagnostiska
instrument. Under året har vi hela tiden haft
ett starkt fokus på att expandera och kommersialisera vår verksamhet på bästa sätt. När vi
ser tillbaka på 2019 kan vi konstatera att våra
ansträngningar har burit frukt och intresset
för våra produkter och vår teknik är större än
någonsin tidigare.

”

Intresset för våra
produkter och vår
teknik är större
än någonsin.
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Under det sista kvartalet 2019 nådde vi vår
första kommersiella framgång i Asien, då vi
tecknade två mycket viktiga avtal med ett
framgångsrikt japanskt företag med världsomspännande verksamhet. Avtalen innefattar
dels hyreskontrakt för ett AcouWash-system,
dels ett supportpaket för applikationsutveckling för ett nytt diagnostiskt test. I det
senare kommer AcouSort expertis att hjälpa
till med teknisk utveckling och anpassning av
AcouWash-tekniken för projektets ändamål.
Det kraftigt ökade intresset från kommersiella
aktörer som skapades av våra målmedvetna
ansträngningar för att exponera AcouSort
under 2019 har fortsatt även in i 2020. Det nya
året kick-startade i januari då vi undertecknade
ytterligare ett samarbetsavtal med ett multinationellt Life Science-företag med huvudkontor
i Frankrike. Syftet med samarbetet är att utvärdera om AcouWash-systemet kan användas
för att förbättra kvalitetskontrollen för några
av företagets produktlinjer. Förhoppningen är
att utvärderingen skall leda till ett långsiktigt
samarbete där AcouWash med tiden kan bli ett
permanent steg i företagets kvalitetskontroll.

Andra färska kommersiella framgångar som är
värda att lyfta fram är ordern på ett AcouTrapsystem till ett sydkoreanskt bioteknikföretag,
där AcouSort var på plats och installerade
systemet i januari 2020. I början av 2020
fick vi även in ytterligare två ordrar på våra
benchtop-system, ett AcouTrap-system till
Region Örebro och en AcouWash till Umeå
universitet. Systemet till Umeå är specialbeställt och modifierat för att möjliggöra
förfokusering av celler. Med denna funktion
kan systemet göra avancerade separationer
av sällsynta celler, exempelvis cirkulerande
tumörceller (CTC). Systemet till Örebro levererades i mars 2020 medan leveransen till
Umeå har försenats något på grund av restriktioner som uppstått till följd av den rådande
COVID-19-pandemin.
Efter rivstarten på 2020 har AcouSort likt
många andra företag påverkats av COVID19-pandemin, vilket gjort kundmöten och
resor svårare. Men trots de nya utmaningarna
upplever AcouSort fortfarande en ihållande
ökning av intresset för våra produkter. Vi har
anpassat oss till den rådande situationen så
gott det går, bland annat genom att använda
oss av virtuella alternativ till fysiska möten och
att erbjuda potentiella kunder som vill utvärdera vår teknik att skicka sina prover till oss.
Även om flera av de konferenser vi planerade
att besöka har ställts in kan vi inte se att det
har påverkat intresset varken för våra forskningsinstrument eller för våra OEM-produkter,
och vi deltar ofta i diskussioner om potentiella
strategiska samarbeten. Den svenska regeringens policy gör det möjligt för företag att
fortsätta arbeta och vi har försökt att utnyttja
den nya situationen på bästa sätt genom att
använda den extra tiden till forskning och
utveckling för att förbättra våra produkter och
därmed ytterligare stärka vårt kommersiella
erbjudande.

Vi är övertygade om att intresset för snabb diagnostik
kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Det
är en tydlig trend att patientnära testning börjar användas
inom allt fler områden. Dessutom ser vi ett växande fokus
på utveckling av tester som kräver minimal provhantering,
för att minska tiden till resultat och för att skydda vårdpersonalen. Ytterligare ett tydligt exempel på det ökade intresset för snabb testning är att EU under våren har beslutat
att öronmärka delar av sitt finansiella stöd för att främja
utvecklingen av just patientnära diagnostik. På AcouSort
har vi upplevt att medelstora och stora industriföretag,
främst i USA och Asien, är intresserade av att lära sig mer
om fördelarna med vår teknik. Flera life science-företag
som vi träffade under 2019 återvänder nu till oss med ökat
intresse och iver för att diskutera våra produkter och potentiella samarbetsprojekt.
Med våra lärdomar och nya insikter från det senaste året
har vi i början av 2020 reviderat företagets strategi. Vår väg
framåt kommer att fokuseras på utveckling av våra produkter för att säkerställa att de stödjer ledande forskare och
företag för att nå nya genombrott. Våra produkter kommer
att utvecklas för att på bästa sätt stödja forskning och utveckling av nya behandlingar och diagnostik inom cancersjukdomar, infektionsmedicin och patientnära diagnostik.
Vi ser ett akut behov av förbättrade metoder för provberedning som är automatiserade, exakta och skonsamma
för att påskynda utvecklingen av nya kliniska metoder och
produkter. Med ett starkt fokus på dessa viktiga områden

kommer vi att fokusera på utveckling och kommersialisering av våra OEM-produktlinjer och forskningsinstrument
för att bryta den barriär som manuell provhantering innebär. Med effektiv automatiserad provhantering möjliggör
AcouSort banbrytande vetenskapliga framsteg.
Slutligen vill jag påpeka hur stolt jag är över engagemanget och styrkan i vår organisation. Vi gör ständigt framsteg
inom våra forsknings- och utvecklingsprojekt samtidigt
som vi fokuserar på att stärka vårt kommersiella erbjudande och hantera det ökade kommersiella intresset. Under
2020 fortsätter vi vårt arbete för att nå ut till en större
publik av forskare, institutioner och life science-företag.
Genom att stödja dessa grupper är vi övertygade om att vår
expertis och våra unika produkter kommer att vara nyckeln
till nya vetenskapliga framsteg och utveckling av nya innovativa produkter.
Vi är övertygade om att vår innovativa teknik möjliggör
betydande vetenskapliga framsteg och utveckling av nya
innovativa produkter som säkerställer en stark utveckling
av AcouSorts verksamhet. Vi ser därför fram emot ytterligare ett framgångsrikt år för företaget. Slutligen skulle jag
vilja välkomna alla våra aktieägare till årsstämman som
kommer att hållas på våra anläggningar, Byggnad 406,
Medicon Village, Lund den 9e juni kl 09:00. ■
Torsten Freltoft - VD,
AcouSort AB
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FINANSIELLTSAMMANDRAG
Resultaträkning
1 JAN-31 DEC
2019

1 JAN-31 DEC
2018

1 JAN-31 DEC
2017

1 JAN-31 DEC
2016

1 JAN-31 DEC
2015

1 856

1 074

2 482

2 722

1 575

-

-

-

-

-

1 185

295

112

-

-

Rörelsens kostnader

-12 686

-10 340

-8 666

-3 365

-1 870

Rörelseresultat

-9 645

-8 971

-6 072

-643

-295

KSEK

Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingsutgifter
Övriga rörelseintäkter
SUMMERING

Finansnetto

-11

11

-

-187

-3

Bokslutsdisposition

-

-

-

-

19

Resultat före skatt

-9 657

-8 960

-6 072

-830

-279

Årets resultat

-9 657

-8 960

-6 072

-830

-279

31 DEC 2019

31 DEC 2018

31 DEC 2017

31 DEC 2016

31 DEC 2015

Balansräkning
KSEK

Tecknat, ej inbetalt kapital

-

-

-

11 000

-

Immateriella anläggningstillgångar

999

509

360

-

-

Materiella anläggningstillgångar

132

81

118

-

-

9

9

-

-

-

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar

1 792

1 306

2 027

578

166

Likvida medel

5 103

15 534

2 442

461

95

Tillgångar

8 035

17 439

4 947

12 039

261

Eget kapital

5 922

15 579

3 883

9 955

79

-

-

-

-

-

Obeskattade reserver
Långfristiga skulder

-

-

-

-

-

Kortfristiga skulder

2 113

1 860

1 064

2 084

182

Eget Kapital och Skulder

8 035

17 439

4 947

12 039

261
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Kassaflödesanalys

KSEK

1 JAN-31 DEC
2019

1 JAN-31 DEC
2018

1 JAN-31 DEC
2017

1 JAN-31 DEC
2016

1 JAN-31 DEC
2015

-9 843

-7 397

-8 525

-214

-757

-587

-168

-494

-

-

Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel

-

20 657

11 000

580

-

-10 431

13 092

1 981

366

-757

Likvida medel vid årets början

15 534

2 442

461

95

852

Likvida medel vid årets slut

5 103

15 534

2 442

461

95

1 JAN-31 DEC
2019

1 JAN-31 DEC
2018

1 JAN-31 DEC
2017

1 JAN-31 DEC
2016

1 JAN-31 DEC
2015

242

905

321

47

143

74

89

78

83

30

-

-

-

-

-

Nyckeltal

KSEK

Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
Utdelning (SEK)

Finansiella definitioner
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (exkl. varulager) dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen
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DET HÄR ÄRACOUSORT
AcouSort är ett innovativt teknikföretag med stort fokus på produkter
och lösningar för automatiserad beredning av biologiska prover
för applikationer inom forskning och sjukvård. Kärntekniken är
akustofluidik, där en kombination av mikrofluidik och ljudvågor används
för att separera olika blodkomponenter, isolera och rena celler och
extracellulära vesiklar och för att utföra snabba biokemiska reaktioner.

A

couSort erbjuder en flexibel teknik
som kan anpassas för att förenkla och
förbättra provberedning inom många olika
användningsområden, från grundläggande
medicinsk forskning till beredning av kliniska
blodprover för analys. Idag behöver blodprover ofta skickas till ett centralt laboratorium
för manuella beredningssteg innan de är redo
för analys. AcouSort erbjuder en unik och
effektiv lösning för provberedning, vilket gör
att processen kan automatiseras och integreras i nästan alla analytiska eller diagnostiska
instrument. Detta banar väg för en ny generation kliniska instrument där patientprover
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analyseras direkt på läkarmottagningen eller
vårdcentralen. Snabbare diagnos möjliggör
snabbare medicinska åtgärder, där läkare kan
sätta in optimala behandlingar för att drastiskt
förbättra vårdkvaliteten och behandlingsresultaten för patienten.
AcouSorts kärnteknik har forskats fram och
utvecklats i över 20 år på Lunds universitet vid
Avdelningen för Biomedicinsk Teknik under
ledning av professor Thomas Laurell, medgrundare och styrelseledamot i AcouSort.

Det här är AcouSort

AcouSorts produkter

AcouPlasma
Kärnan i AcouSorts långsiktiga strategi är att utveckla och kommersialisera OEM-komponenter (Original
Equipment Manufacturer). OEM-produkterna kommer
att integreras i analytiska och diagnostiska system för att
tillhandahålla automatisk provberedning. Kundbasen för
OEM-komponenterna är instrumenttillverkare inom Life
Science-industrin.
AcouPlasma är den första i ett led av OEM-komponenter
för integration av tekniken i andra analyssystem. Modulen
möjliggör optisk åtkomst till blodplasma utan att centrifugera proverna. Det första kommersiella materialet som beskriver AcouPlasma-komponenten släpptes under Q4 2019
och företaget arbetar för närvarande med att slutföra designen av produkten och att bygga upp en produktionslinje
med medelhög volym. Ytterligare material som stärker det
kommersiella erbjudandet av den optiska OEM-modulen
AcouPlasma väntas släppas under året.
Med tiden räknar AcouSort med att kunna utöka portföljen
av OEM-komponenter för att täcka ytterligare applikationer inom klinisk analys av biologiska prover. Företaget
förväntar sig att de akustiska separationskomponenterna
kommer att fungera som kritiska komponenter som möjliggör utveckling av nya kliniska tester som kräver tillgång
till blodplasma eller andra blodfraktioner.

Under det gångna året har vikten av att använda de två
forskningsinstrumenten för att inleda OEM-samarbeten
blivit allt tydligare. Benchtop-systemen är ett bra sätt för
life science-företag att få enkel tillgång till tekniken för
utvärdering och analysutveckling. AcouSort har för närvarande AcouWash-system installerade hos två stora life science-företag för utvärdering och applikationsutveckling,
vilket banar väg för långsiktiga OEM-samarbeten.

Kommande milstolpar AcouPlasma
• Utveckling av application notes som stöder användningen av AcouPlasma optical för detektion av komponenter
i blodplasma.
• Avslutning av
(QMS-system).

AcouSorts

ISO

13485-certifiering

• Produktutveckling av AcouPlasma optical enligt
ISO13485, design controls, för att säkerställa att produkten uppfyller alla krav som behövs för att inkluderas i
utrustning för in-vitro-diagnostik.
• Fortsatt placering av AcouTrap, AcouWash eller andra
testsystem hos potentiella framtida OEM-partners.
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Det här är AcouSort

AcouTrap
AcouTrap är ett forskningsinstrument för automatiserad
anrikning, tvätt och infärgning av biologiska prover.

Kommande milstolpar AcouTrap
• Fortsatt applikationsutveckling för effektiv hantering av
cellprover, särskilt när det gäller infärgning av celler.

AcouTrap möjliggör forskning på biologiska partiklar som
celler och nanopartiklar, inklusive bakterier, virus och extracellulära vesiklar. Nanopartiklar är mindre än en mikrometer stora och finns i komplexa vätskor såsom blodplasma, vilket gör dem svåra att isolera genom konventionella
tekniker. Med AcouTrap kan dessa processer utföras snabbare och på ett automatiserat sätt. Instrumentet kräver
mindre provvolymer än konkurrerande tekniker, vilket gör
det möjligt att utföra forskningsstudier på biobanksprover
som ofta innehåller små mängder vätska.

• Högt fokus på utveckling av en större trappingenhet för
effektiv hantering av två till tre gånger större provvolymer för att stödja hantering av urin- och cellmedieprover.
Utvecklingen har pågått under Q4 2019 med påföljande
utvärdering under första halvåret 2020. De medelstora trappingenheterna kan användas i det befintliga
AcouTrap-systemet och förväntas vara kommersiellt tillgängliga under Q3 2020.

Under 2019 har AcouSort fokuserat på att stärka det kommersiella erbjudandet för AcouTrap-systemet genom att
utveckla flera applikationsbeskrivningar som visar på fördelarna med att använda systemet för isolering, rening och
infärgning av extracellulära vesiklar och celler.

• Förbättrad proteintvätt i AcouTrap vid hantering av
prover innehållande extracellulära vesiklar. Som svar på
efterfrågan från kunder planerar AcouSort att genomföra ett projekt som syftar till att minska proteinresterna i
AcouTrap-systemet. Fokus kommer att ligga på utveckling av förbättrade rengöringsprotokoll och ytbeläggning
av interna ytor.

Denna förstärkning av det kommersiella erbjudandet
har resulterat i ett ökat intresse för tekniken från forskare
över hela världen samt försäljningen av ett system till ett
koreanskt bioteknik-företag. AcouSort ser ett fortsatt stort
intresse för AcouTrap-systemet med flera demonstrationer
genomförda under Q1 2020.
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Det här är AcouSort

AcouWash
AcouWash är ett forskningsinstrument som möjliggör
separation av olika sorters celler från biologiska prover.
Systemet gör det möjligt att isolera särskilda celltyper utan
att behöva binda in något till deras yta, vilket många andra
metoder kräver. I AcouWash används skonsamma akustiska krafter för att på ett automatiserat sätt utföra känsliga separationer och hantera ömtåliga celler utan någon
negativ inverkan. Resultatet är högkvalitativa prover med
minimerad variation.
Med AcouWash-systemet kan olika applikationer som
syftar till att separera blodceller automatiseras. Vanliga
applikationer är: skonsam och mycket effektiv celltvätt,
separation av mononukleära celler från helblodsprover,
isolering av blodplättar, isolering av sällsynta celler (t.ex.
cirkulerande tumörceller, CTC) samt blod-plasmaseparation för diagnostiska tillämpningar.
De nya applikationerna har väckt stort intresse både nationellt och internationellt. Detta har resulterat i två nya
utvärderingsprojekt med internationella life science-partners samt en inköpsorder av ett anpassat system för CTCisolering till Umeå universitet under Q4 2019.

Kommande milstolpar AcouWash
• Applikationsutveckling för att stödja effektiv isolering
av Blodplättar med hög renhetgrad. Med start i fjärde
kvartalet 2019 och med fortsättning under första halvåret
2020 genomförs ett projekt för att utveckla skonsam isolering av trombocyter som en del av samarbetet med en
japansk kund.
• Ny funktion som ska implementeras i AcouWashsystemet. En ny design av flödesvägen och det akustiska
separationschipet startades under Q1 2020. Funktionen
som läggs till systemet kallas förfokusering och möjliggör separation av celler som är lika varandra i storlek med
hög precision. Detta möjliggör flera nya applikationer,
där CTC-isolering är den första som utforskas.
• AcouWash 2.0 omdesignprojekt som syftar till att minska
tillverkningskostnaderna och förbättra produktdesignen
och användarvänligheten. Projektet kommer att genomföras under första halvan av 2020 och förväntas vara slutfört under tredje kvartalet 2020.
• Utveckling av applikationer för att stödja CTC-separation
kommer att fortsätta under hela året.

Under 2019 genomgick AcouWash EMC-testning och den
efterföljande CE-märkningen av systemet slutfördes därefter under Q4.
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Det här är AcouSort

Marknad
AcouSort riktar sig mot den globala marknaden för medicinsk utrustning inom
forskning och diagnostisk. Företaget erbjuder en flexibel teknikplattform som
innehåller produkter som stödjer grundläggande forskning, och som är väl lämpad
för att skalas upp och användas i kliniska och diagnostiska applikationer. En
av AcouSorts viktigaste marknader, den globala marknaden för blodhantering,
analytiska system och förbrukningsvaror, förväntas nå 47 miljarder USD
under 2022.

Idag orsakas två av tre dödsfall av antingen cancer, infektioner eller hjärt-kärlsjukdomar. Varje år mister 34 miljoner
livet på grund av någon av dessa sjukdomar. Att behandla
alvarliga sjukdomar som dessa kan var extremt kostsamt
– som exempel beräknas en vanlig cancerbehandling
kosta 150 000 USD per patient. Kostanden för avancerade
kirurgiska ingrepp och nya behandlingar med till exempel
immunterapi kan vara tio gånger högre. För att minska
dödligheten och den globala samhällsbelastningen inom
dessa viktiga områden är tidig och exakt diagnos en kritisk faktor.

Laboratorietest är en av hörnstenarna i klinisk diagnostik.
Över 75% av blodprover kräver separation av blodceller
från plasma innan de kan testas. Dagens standard för att
separera plasma är centrifugering. Centrifugeringsbaserad
provberedning är idag en betydande flaskhals för utvecklingen av kostnadseffektiva laboratorietester då
det medför:

Ett enkelt blodprov innehåller väldigt mycket information
om patientens hälsa. Cirkulerande tumörceller, bakterier
och extracellulära vesiklar är alla bärare av biomarkörer,
små molekyler som kan mätas för att ta reda det det allmänna hälsotillståndet, upptäcka sjukdomar eller övervaka behandlingar. Vissa biomarkörer är välkända medan
andra ännu inte har upptäckts av forskare.

• Orsakar> 6% av alla provberedningsfel, vilket resulterar i
förseningar i behandlingen och ytterligare kostnader

För att kunna mäta blodkomponenterna och biomarkörerna noggrant måste provet beredas, anrikas och renas.
Nuvarande metoder för detta är ofta dyra, långsamma,
arbetskrävande och i vissa fall inte tillräckligt känsliga, och
blir därför en barriär för utveckling och implementering av
ny diagnostik.
Patientnära testning (point of care testing) är en snabbt
växande global trend där diagnostisk testning flyttas
närmre patienten. Istället för att skicka patientprovet till
ett centralt laboratorium på sjukhuset utförs analysen
direkt på läkarmottagningen eller vårdcentralen. Detta
ger snabba resultat, minskar kostnaden för sjukvården
och förbättrar vårdkvaliteten och behandlingsresultaten.
Under 2019 uppgick marknaden för patientnära testning
till 28,5 miljarder USD, och en betydande tillväxt väntas de
kommande åren. Genom att erbjuda nya, automatiserade
lösningar för provberedning kan AcouSort spela en avgörande roll för en framgångsrik expansion.
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• Lång tid från att provet tas till att resultat erhålls
• Arbetsintensiva processer

• Svårt att automatisera och integrera i analytiska
instrument
• Diagnostik baserat på exosomer och extracellulära
vesiklar, som är ett nytt och växande område, saknar
pålitliga och robusta metoder för provberedning
och hantering
AcouSorts akustofluidiska teknikplattform erbjuder automatisering, effektivisering, miniatyrisering och enkel integrering av detta processteg. AcouSort strävar efter att bli
den ledande leverantören av teknik och komponenter som
möjliggör automatiserad provberedning.

Det här är AcouSort

Strategi
Vår vision är att effektivisera sjukvård och rädda liv över
hela världen genom att möjliggöra mer och bättre diagnostik, snabbare!
Vårt uppdrag är att leda och driva utvecklingen och införandet av en ny standard för klinisk forskning, diagnostik
och behandling genom att tillhandahålla överlägsna
automatiserade provberedningslösningar som radikalt
förändrar hur vården utförs idag och tar bort de flaskhalsar som stoppar utvecklingen av framtidens förbättrade
sjukvårdsstandard.
Våra huvudmål
• Stödja upptäckt av av nya biomarkörer och utveckling
av nya diagnostiska metoder för att snabbt kunna hjälpa
kritiskt sjuka patienter

• Möjliggöra en betydande ökning av antalet patientnära
tester blir tillgängliga för sjukvården
• Hålla oss i framkant av utveckingen av akustofluidik
genom externa samarbeten och interna FoU-aktiviteter,
allt för att stödja vår vision
• Bli den ledande leverantören av akustofluidik-
baserade provberedningslösningar för hälso- och
sjukvårdsmarknaden
Vår kommersialiseringsstrategi bygger på vår validerade
affärsmodell för försäljning av OEM-komponenter där vi
levererar provberedningsmoduler och tekniska lösningar
till tillverkare av medicinsk utrustning för forskning, diagnostik och behandling.
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AKTIEKAPITALOCH
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktien

Information om aktien som gäller per den 31 december 2019:

Aktien i AcouSort AB (publ) noterades den 9 januari 2017 på
Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) i Stockholm.

•
•
•
•
•
•

Den 31 december 2019 uppgick antalet aktier i Bolaget till
10 016 666 stycken. Det finns enbart ett aktieslag. Varje
aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Kortnamn: ACOU
ISIN-kod: SE0009189608
Antal utestående aktier: 10 016 666.
Kvotvärde: 0,10 SEK
Handelspost: 1 aktie
Aktiekapital: 1 001 666,60 SEK

Aktiekapitalets utveckling

ÅR

HÄNDELSE

ÖKNING AV
AKTIEKAPITAL (KR)

TOTALT
AKTIEKAPITAL (KR)

FÖRÄNDRING AV
ANTALET AKTIER

TOTALT ANTAL
AKTIER

KVOTVÄRDE (KR)

2010

Bolagsbildning

50 000,00

50 000,00

5 000

5 000

10,00

2016

Nyemission

11 250,00

61 250,00

1 125

6 125

10,00

2016

Nyemission

490 000,00

551 250,00

49 000

55 125

10,00

2016

Aktieuppdelning 1:100

-

551 250,00

5 457 375

5 512 500

0,10

2017

Nyemission

200 000,00

751 000,00

2 000 000

7 512 500

0,10

2018

Nyemission

250 416,00

1 001 666,60

2 504 160

10 016 666

0,10

Ägarförteckning över de största ägarna 2020-03-31
NAMN

ANTAL AKTIER

ANDEL (%)

Thomas Laurell1

1 077 300

10,76

Stefan Scheding1

881 500

8,80

Freltec ApS

849 100

8,48

Försäkringsbolaget, Avanza Pension

572 188

5,71

Nordnet Pensionsförsäkringar AB

474 892

4,74

Lars Svensson

355 000

3,54

Johan Nilsson

352 000

3,51

Staffansgården i Trää AB3

295 480

2,95

2

Cormac Invest AB
Övriga ägare (757 st.)
Totalt

272 869

2,72

4 886 337

48,78

10 016 666

100,00

1. Styrelseledamot i AcouSort.
2. Ägs till 100 % av VD Torsten Freltoft.
3. Ägs till 50 % av styrelseordförande Martin Linde och till 50 % av närstående till Martin Linde.
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STYRELSEOCH VD
Martin Linde

Kristian Enkvist

STYR ELSEOR DFÖRANDE

STYR ELSELEDAMOT

Martin Linde (född 1971) innehar en ekonomie magisterexamen och en
MBA. Linde har gedigen erfarenhet från näringslivet gällande utveckling
av bolag och har bland annat varit VD för Arc Aroma Pure AB, Finax AB,
Atria Retail AB och Aqilles Invest AB. Linde har även stor erfarenhet av
styrelsearbete från poster i bland annat Optifreeze AB, Joblink Norden
AB och Semenco AB.

Kristian Enkvist har över 20 års internationell industriell erfarenhet
inom FoU, affärsutveckling och produktportföljhantering inom medicinsk utrustning, diagnostik och Life Science industrier (HemoCue,
Gambro, PerkinElmer, Wallac). Kristian har även arbetat i Big Pharma
med tidig läkemedelsforskning (Astra Zeneca). Han har en doktorsexamen i biokemi och är docent i neurokemi vid Åbo Academy University.
Kristian var VD för AcouSort AB 2012–2014. Han är för närvarande VD för
e-health startup-företaget POOW Applications AB och seniorrådgivare
på SmiLe Life Science Incubator i Lund.

Innehav i AcouSort: 295 480 aktier genom Staffansgården i Trää AB.

Innehav i AcouSort: 0 aktier.

Thomas Laurell

Torsten Freltoft

STYR ELSELEDAMOT

VD

Thomas Laurell (född 1961), PhD, är professor inom medicinska och kemiska mikrosensorer vid Lunds universitet samt är
en Fellow vid School of Engineering, Tokyo University. Laurell
är invald i Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2010, Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2007 samt Kungliga fysiografiska Sällskapet i Lund sedan 2007. Professor Laurell är en världsledande
forskare inom akustofores baserat på mikrochip och har medverkat vid
författandet av över 230 vetenskapliga artiklar och 31 patentansökningar. Professor Laurell har dessutom en gedigen kommersiell bakgrund
och har startat och drivit flera företag – bland annat ErySave AB – och
har erfarenhet av styrelsearbete i dessa bolag samt i det noterade bolaget Genovis AB. Utöver sin akademiska och kommersiella erfarenhet
har professor Laurell erhållit ett antal priser inom vetenskap, innovation och entreprenörskap. Forskningen som utförs av den grupp som
professor Laurell leder ligger till grund för AcouSorts verksamhet.

Torsten Freltoft (född 1958), PhD, har doktorerat i fasta tillståndets fysik
vid Köpenhamns Universitet. Freltoft har bred och gedigen erfarenhet
gällande ledning av bolag inom biotech-branschen. Bland annat ledde
Freltoft under 13 års tid Sophion Bioscience A/S, från uppstarten år
2000 till en omsättning på cirka 20 MUSD år 2013 och ansvarade även
för den exit som Sophion Bioscience A/S genomförde tillsammans med
en amerikansk investmentbank år 2013. Freltoft har dessutom varit VD
på bland annat Plastitens ApS och Chemometec A/S. Freltoft har även
innehaft ett antal styrelseuppdrag, haft vetenskapliga uppdrag för
EU och danska regeringen samt varit delaktig inom Business Angels
Copenhagen.
Innehav i AcouSort: 849 100 aktier.
Innehav från den offentliga ägarlistan 2019-12-31.

Innehav i AcouSort: 1 077 300 aktier.

Stefan Scheding
STYR ELSELEDAMOT

Stefan Scheding (född 1962), MD, är professor och forskargruppchef
på avdelningen för molekylär hematologi och Lunds Stamcellcentrum
vid Lunds universitet. Dr Scheding är även överläkare vid avdelningen
för hematologi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. En huvudfokus
för Dr Schedings forskning är utveckling av nya cellterapier vid stamcells-transplantationer. Dr Scheding är med i flera nationella och
internationella forskningsråd för cellterapi och har dessutom medverkat vid författandet av över 70 vetenskapliga artiklar inom sina
forskningsområden.
Innehav i AcouSort: 881 500 aktier
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
AcouSort AB (organisationsnummer 556824–1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för
bioanalys, med hjälp av ultraljud.

S

eparation och rengöring av celler är en central del
inom forskning och diagnostik gällande flera stora
sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för
icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler.
Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten
med ledande biotechföretag och har som vision att bli en
ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

Väsentliga händelser under 2019
Första kvartalet
• Den 21 januari 2019 publicerade AcouSort en nulägesrapport över status i bolagets olika verksamheter och övergripande planer för året
• Den 8 mars 2019 publicerades AcouSorts internationella
patentansökan för polymerbaserade komponenter.
• Den 18 mars 2019 publicerade AcouSort demonstrationsmaterial som fokuserar på fördelarna med AcouTrap
jämfört med centrifugering för hantering av prover innehållande extracellulära vesiklar.
Andra kvartalet
• Den 1 april 2019 blev AcouSort partner i en mångmiljonsatsning på cell- och genterapi där målet är att hitta nya
metoder för att separera stamceller och andra regenerativa celltyper från benmärg och fettvävnad för att kunna
använda cellerna i forsknings- och behandlingssyfte.
• Den 16 april publicerade AcouSort ytterligare demonstrationsmaterial inför deltagandet på ISEV 2019 i
Japan. Materialet påvisar AcouTraps effektivitet jämfört
med tidigare metoder och kommer användas för marknadsföring av systemet i kontakt med kommersiella
intressenter.
• Den 9 maj meddelade AcouSort att ett AcouTrap-system
har installerats på ett stort europeiskt läkemedelsföretag
för utvärdering. Installationen följer en tydlig trend av ökat
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intresse för AcouSort och AcouTrap-teknologin från stora
bolag inom läkemedelsindustrin samt inom Life Science.
• Den 13 juni meddelade AcouSort att företagets projekt
AcouPlast fått toppbetyg av Eurostar inför utdelning av
EU- anslag. Projektet har som mål att utveckla kostnadseffektiva moduler för att separera ut plasma från blod
med hjälp av ultraljud.
• Den 19 juni inledde AcouSort ett samarbete med
Academic Medical Center vid Amsterdams universitet.
Forskningen som bedrivs där kring karakterisering av
extracellulära vesiklar är världsledande och de inblandade forskarna har i många år arbetat för att förbättra och
standardisera provhantering och analys, framför allt med
fokus på flödescytometri.
• Den 24 juni meddelades att vetenskapliga framsteg
skett med hjälp av AcouTrap då en potentiell biomarkör för kranskärlssjukdomar hittats. I en vetenskaplig
artikel publicerad i Nature Publishing Group-tidskriften
Scientific Reports beskriver forskare vid Lunds universitet att de använt AcouTrap för att rena fram extracellulära
vesiklar från plasmaprover. På så sätt identifierades en
ny potentiell biomarkör som i framtiden skulle kunna
användas för att diagnosticera kranskärlsjukdomar.
• Den 25 juni publicerade AcouSort ytterligare demonstrationsmaterial för deltagandet på CYTO i Vancouver,
Kanada. Materialet påvisade AcouWashs effektivitet för
borttvättning av föroreningar i känsliga cellprover.
• Den 27 juni meddelade AcouSort att de erhåller 400 000
euro i Eurostars-anslag för att separera blodplasma med
ultraljud i polymerchip. Konsortiet bakom projektet som
går under namnet AcouPlast består utöver AcouSort av
Danmarks Tekniska Universitet, Lunds universitet och
det danska bolaget Ortofon.
Tredje kvartalet
• Den 9 augusti meddelade AcouSort att företaget
under Q3 2019 kommer utföra delar av utvecklingen
när Instrumentation Laboratory (IL) implementerar AcouSorts teknologi i sitt kliniska analyssystem.
Projektet kommer generera intäkter om 54 000 US dollar

Förvaltningsberättelse

för 2019, och är det första uppdraget inom ramen för det
licens- och distributionsavtal som AcouSort slöt med IL
under våren 2018.
• Den 9 september meddelade AcouSort att Per Augustsson
som står bakom flera av AcouSorts patent och patentansökningar, beviljas finansiering om 2 miljoner euro från
europeiska forskningsrådet. Anslaget ska finansiera den
forskning Augustssons bedriver inom akustofluidik vid
Lunds universitet de kommande fem åren.
Fjärde kvartalet
• Den 2 oktober inledde AcouSort officiellt projektet
AcouPlast. Projektet har som syfte att utveckla chip för
separation av blodplasma direkt i medicinsk diagnostikutrustning. Genom att tillverka chipen i polymermaterial kommer chipen vara mer kostnadseffektiva än de
glaschip som används idag.
• Den 21 oktober meddelade AcouSort att företagets
Application Specialist Julia Alsved ska presentera på
MicroTAS i Basel 27–31 oktober. Presentationen handlar
om en ny AcouWash applikation. Datan som presenteras
visar hur man med AcouWash kan automatisera separationen av mononukleära celler (MNC) från blodprover
och därmed erhålla förbättrad provkvalitet.
• Den 24 oktober tecknade AcouSort ett exklusivt avtal
med det japanska bolaget Physio-Tech. Physio-Tech
kommer aktivt arbeta för att marknadsföra AcouSorts
produkter och teknologi till forskargrupper och Life
Science-företag i Japan.
• Den 28 oktober mottog AcouSort en order på AcouTrap
från en privat aktör i Sydkorea. Köparen är ett Life
Science-företag som bland annat arbetar med utveckling
av produkter för patientnära testning. Systemet kommer
att levereras under fjärde kvartalet 2019. Ordern innebär
initialt intäkter om EUR 38 000 följt av intäkter från installation och support.
• Den 15 november meddelade AcouSort att ett AcouWashsystem installerats för utvärdering hos en stor japansk
industriell aktör. Parterna för parallellt diskussioner om
ett leasingavtal för AcouWash-systemet men även kring att
inleda ett samarbetsprojekt. Projektet ska fokusera på att
utveckla en klinisk analysmetod, där cellfraktioneringstekniken hos AcouWash används för förberedning av prover.
• Den 2 december lanserade AcouSort nytt marknadsmaterial, så kallat product sheet, som beskriver företagets
OEM- komponent AcouPlasmaoptical. Materialet presenterades på konferensen Genomics Live i Basel, Schweiz.
• Den 12 december erhöll AcouSort CE-märkning för
AcouWash. Märkningen innebär att AcouWashs teknik
kan kommersialiseras, vilket förväntas leda till ett flertal
viktiga strategiska OEM-samarbeten. AcouSorts möjligheter att sluta OEM-avtal med industriella aktörer ökar
därmed väsentligt.

• Den 13 december tilldelades AcouSorts grundare
Thomas Laurell 48 miljoner kronor i forskningsanslag
av vetenskapsrådet för sin forskning inom akustofluidik.
Thomas Laurells forskning, vetenskap och teknik, ligger
till grund för AcouSorts verksamhet.
• Den 20 december slöt AcouSort två avtal med en stor
japansk industriell aktör. Avtalen gäller leasing av
ett AcouWash-system samt ett separat avtal om ett
samarbetsprojekt. Avtalen sträcker sig över tolv månader och innebär en samlad intäkt om 41 235 euro.
Samarbetsprojektets syfte är att utveckla ett nytt diagnostiskt test där AcouSort kommer bistå med expertis
för att underlätta den tekniska utvecklingen och anpassningen av AcouWash-teknologin för projektets ändamål.

Väsentliga händelser eft er periodens utgång
• Den 8 januari signerade AcouSort samarbetsavtal med
ett multinationellt Life Science-företag med huvudkontor i Frankrike. Det initiala samarbetet syftar till att utvärdera AcouWash-teknologin som ett steg i kvalitetskontrollkedjan för delar av företagets produkter.
• Den 24 januari fick AcouSort en order på ett modifierat
AcouWash-system från Umeå universitet. Ordern avser
ett AcouWash-system modifierat för att kunna utföra separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Projektet innebär en intäkt om 500 000 kronor
för AcouSort.
• Den 7 februari mottog AcouSort en order på ett
AcouTrap- system från Region Örebro län. Systemet
kommer att används i ett projekt inom cancerforskning.
Systemet levereras under första kvartalet 2020 och genererar intäkter om 50 000 euro.
• Den 19 februari meddelade AcouSort att bolaget
kommer utföra ett produktutvecklingsprojekt i samarbete med Instrumentation Laboratory (IL) för att säkerställa
att implementeringen av AcouSorts teknologi i företagets
kliniska analyssystem fortskrider enligt plan. Projektet
kommer generera intäkter om 42 000 US dollar för 2020
och är det andra uppdraget inom ramen för det licensoch distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under
våren 2018.
• Den 24 februari meddelade AcouSort att bolaget kommer
utföra en jämförelsestudie av AcouTraps prestanda jämfört med på marknaden etablerade tekniker. Teknikerna
kommer att jämföras med avseende på infångning och
upprening av biologiska prover innehållande vesiklar.
Projektet kommer generera intäkter om 20 000 euro.
• Den 13 maj meddelar AcouSort att bolaget genom ett
konsortium bestående av bolagets ledning, styrelse
och grundare erhållit lånegarantier på drygt 3 MSEK.
Lånegarantin syftar till göra AcouSort finansiellt oberoende en bit in på 2021 och därmed motverka eventuella negativa effekter som COVID-19-pandemin kan
föra med sig.
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Förvaltningsberättelse

• Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat stora delar
av samhället. Utifrån den bransch som AcouSort är verksam är emellertid orderingången relativt opåverkad,
några allvarliga leveransproblem har inte uppkommit.
Det kan dock noteras att sjukfrånvaron har ökats. Vidare
kan det inte uteslutas att en fortsatt likartad utveckling
kan få större konsekvenser på företagets orderingång
och möjlighet att erhålla leveranser. Bolaget följer utvecklingen när det gäller spridningen av Covid-19 och
gör sitt yttersta för att värna om de anställdas hälsa samt
minimera eventuella negativa effekter på verksamheten.
Bolaget genomför åtgärder, i enlighet med de riktlinjer
och direktiv som ges från berörda myndigheter, för att
minimera smittspridning inom den egna verksamheten
samt i kontakt med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Hittills har bolaget inte identifierat någon
väsentlig påverkan på verksamheten. Det är dock för
tidigt att förutspå vilka konsekvenser Covid-19 kommer
att innebära för marknaden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i AcouSort. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra
risker är förenade med Bolagets aktie. Nedan beskrivs ett
antal riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk
på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering
av övrig information i årsredovisningen tillsammans med
en allmän omvärldsbedömning har gjorts.
Begränsade resurser
AcouSort AB är ett litet företag med begränsade resurser
vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att
Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av
finansiellt och operativt relaterade problem.
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
AcouSort AB baserar sin framgång på ett fåtal personers
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende
av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare.
Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en
god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.
Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling inom Life-science är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre
tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde.
För att täcka dessa kostnader kan AcouSort AB komma att
ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.
Försäljnings risk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som
Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i tidigare memorandum. Kvantiteten
av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i
dagens skede har anledning att tro.
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Produktutveckling
Med tanke på det som beskrivits ovan finns det en risk att
utvecklingen av Bolagets produkter inte slutförs och att
produkterna eventuellt aldrig kommer ut på marknaden.
Covid-19
Styrelsen och ledningen har ingående analyserat de potentiella effekterna av Covid-19 pandemin på företaget.
Tidigare gjord prognos har reviderats då efterfrågan på
företagets produkter har förskjutits framåt. Vid tidpunkten
för årsredovisningens avgivande är det emellertid svårt att
uppskatta om denna påverkan är kortsiktig, dvs ett antal
månader, eller om påverkan kommer att bli mer långsiktig.
Styrelsen och ledningen kan konstatera att det råder en betydande osäkerhet i omvärlden vilket får som konsekvens
att det föreligger en osäkerhet såväl i möjligheten att erhålla leveranser som att få avsättning för företagets produkter.
Styrelsen och ledningen följer noggrant utvecklingen och
vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa
effekterna på företaget.

Tvister
AcouSort är inte involverade i någon tvist.

Styrelsens förslag till vinstdisposition
SEK

Fria reserver

13,578,491

Årets förlust

-9,656,872

Summa

3,921,619

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om
3 921 619 SEK balanseras i ny räkning. Således föreslås
ingen utdelning. ■

BOLAGETSRESULTATRÄKNING
KSEK

NOT

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Bruttovinst

2,6

Rörelsens kostnader
Handelsvaror/råvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

11 - 13

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

1 856
1 185
3 041

1 074
295
1 369

-777
-3 377
-8 487
-46
-9 645

-957
-2 634
-6 677
-46
-26
-8 971

15
-26
-9 657

11
-8 960

Skatt på årets resultat
Årets resultat

14

-9 657

-8 960

Resultat per aktie, SEK

5

-0,96

-0,89

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till bolagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie).
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BOLAGETSBALANSRÄKNING
KSEK

NOT

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital

2

999
132
9
1 140

509
81
9
599

Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Skattefordringar
Fordran dotterföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

810
299
28
101
194
360
5 103
6 895

924
50
19
47
115
151
15 534
16 840

SUMMA TILLGÅNGAR

8 035

17 439

2019-12-31

2018-12-31

1 002
999
30 411
-16 832
-9 657
5 922

1 002
509
30 411
-7 383
-8 960
15 579

511
171
1 430
2 113

778
113
969
1 860

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar

7
8

KSEK

NOT

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Eget kapital sammanlagt

9
10

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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1 860
8 035

17 439

FÖRÄNDRINGAV BOLAGETS
EGET KAPITAL
AKTIE
KAPITAL

FOND FÖR
UTVECKLINGSUTGIFT

ÖVERKURSFOND

BALANSERAT
RESULTAT

ÅRETS
RESULTAT

TOTALT

Ingående balans 1 januari 2018
Omföring föregående års resultat
Nyemission
Fond för utvecklingsutgift
Periodens resultat
Eget kapital 31 december 2018

751
251
1 002

360
149
509

10 005
20 406
30 411

-1 161
-6 072
-149
-7 383

-6 072
6 072
-8 960
-8 960

3 883
20 657
-8 960
15 579

Ingående balans 1 januari 2019
Omföring föregående års resultat
Fond för utvecklingsutgift
Periodens resultat
Eget kapital 31 december 2019

1 002
1 002

509
490
999

30 411
30 411

-7 383
-8 960
-490
-16 832

-8 960
8 960
-9 657
-9 657

15 579
-9 657
5 922

KSEK

Aktien
Aktien i AcouSort AB (publ) noterades den 9 januari 2017 på Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) i Stockholm. Den 31
december 2019 uppgick antalet aktier i Bolaget till 10 016 666 (10 016 666). Det finns enbart ett aktieslag. Varje aktie medför
lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.
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BOLAGETSKASSAFLÖDESANALYS
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-9 645
46
15
-26
-9 610

-8 971
46
11
-8 914

114
-600
253
-233

131
590
796
-1 517

-9 843

-7 397

Investeringsverksamhet
Förvärv/avyttring av materiella tillgångar
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar
Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-88
-499
-587

-159
-9
-168

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Ökning/minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

20 657
20 657

-10 431
15 534
5 103

13 092
2 442
15 534

KSEK

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Finansiella Intäkter
Finansiella Kostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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NOTERTILL DE FINANSIELLA
RAPPORTERNA
NOT 1 Allmän information
AcouSort AB, org. nr 556824–1037 har sitt säte i Lund, Sverige.
AcouSort AB:s årsredovisning för perioden januari – december 2019 har
godkänts enligt styrelsebeslut den 26 maj 2020.
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat
anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående period.

• Ett bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas
som intäkt i takt med att prestationen utförs. Om bidraget har tagits
emot innan villkoren för intäktsredovisning (K3 2.18) uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. En sådan skuld rubriceras som förutbetald intäkt.

NOT 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

• Ett bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald
intäkt som redovisas i resultaträkningen fördelat på ett systematiskt
sätt över tillgångens nyttjandeperiod.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

• Ett bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Grund för rapporternas upprättande

Omräkning av utländsk valuta

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper och upplysningar
Intäktsredovisning
Bolaget tillämpar huvudregeln för intäktsredovisning av tjänste- och
entreprenadavtal på löpande räkning. Detta innebär att intäkten redovisas i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisar Bolaget de inkomster och
utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad
bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer
att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas
omgående som kostnad.
Bolagets försäljning av varor redovisas som en intäkt när de väsentliga
risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har övergått till köparen och när inkomsten och utgifterna relaterade till varorna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Offentliga bidrag
Offentliga bidrag från till exempel EU, svenska staten, kommuner och
formellt fristående organ (t.ex. regionala utvecklingsfonder) och som
överför resurser till Bolaget i utbyte mot att Bolaget uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor rörande verksamheten. Offentliga
bidrag redovisas enligt följande:
• Ett bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Bolaget har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala
valutan har definierats som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där bolaget är verksam. I redovisningen används svenska kronor (SEK), som är bolagets funktionella valuta och
presentationsvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Principval ska göras för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Tillämpning sker enligt kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen. Vald modell ska tillämpas konsekvent för samtliga
internt upparbetade anläggningstillgångar. AcouSort AB har ändrat sitt
principval gällande immateriella tillgångar och följer från och med räkenskapsåret 2017 aktiveringsmodellen. Enligt övergångsreglerna i K3
sker ingen retroaktiv tillämpning eller omräkning av tidigare perioder
avseende övergång till aktivering av egenupparbetade immateriella
tillgångar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt,
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är
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förknippade med tillgången kommer att komma bolaget tillgodo och
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Bolaget har inga instrument som värderas till verkligt värde. Det verkliga värdet på kortfristiga fordringar och skulder motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Avskrivningar görs linjärt enligt följande:
Maskiner och Inventarier: 5 till 10 år
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga
rörelsekostnader i resultaträkningen.
Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller
immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs
inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov.
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Finansiella instrument – generellt
Klassificering
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande
kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt övriga finansiella
skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella
tillgången eller skulden förvärvades.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som
inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Bolagets
”lånefordringar och kundfordringar” utgörs primärt av kundfordringar
och likvida medel.
Övriga finansiella skulder
Leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder som avser
finansiella instrument klassificeras som del av övriga kortfristiga finansiella skulder.
Redovisning och värdering
Bolagets finansiella instrument redovisas första gången till verkligt
värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.
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Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som
ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som
anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
Likvida medel
Likvida medel är finansiellt instrument. I balansräkningen innefattar
posten kassa samt banktillgodohavanden. I kassaflödet innefattar
posten kassa och banktillgodohavanden.
Eget kapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som
direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier eller optioner redovisas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala
för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de
förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Aktuell och uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga
värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i redovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av
skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Bolaget har uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har inte
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter
om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala
alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget avgifter till offentligt
eller privat administrerade pensions-försäkringsplaner på obligatorisk,
avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller
minskning av framtida betalningar kan komma bolaget tillgodo.
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Leasing
Bolaget har endast operationella leasingavtal avseende lokaler. Leasing
där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av
leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som
görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt
över leasingperioden.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär
att rörelseresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in eller
utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens
kassaflöden.
Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer också bolagets
uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL.

NOT 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, inte alltid att motsvara det verkliga resultatet. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

NOT 4 Finansiell riskhantering
Ett forskningsbolag som AcouSort kännetecknas av en hög operationell
och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver befinner sig i olika faser
av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med
risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens,
teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor
och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar
avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.
Ur ett redovisningsperspektiv finns främst tre riskområden – marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. AcouSort AB exponeras ännu inte för
marknadsrisk eller kreditrisk, men likviditeten kan vara en risk för bolaget. Bolaget följer noga prognoser för likviditetsreserv för att säkerställa
att bolaget har tillräckligt med likvida medel för att möta behovet i den
löpande verksamheten. I förvaltningsberättelsen beskrivs övriga risker
och osäkerhetsfaktorer.

NOT 6 Rörelsens intäkter

Research Systems
Customer Projects
License Fees
Grants
Summa intäkter

2019

2018

437
522
897
1 185
3 041

191
883
295
1 369

NOT 7 Immateriella anläggningstillgångar
2019

2018

521
499
1 020

362
159
521

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-12
-9
-21

-2
-10
-12

Utgående redovisat värde

999

509

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerade
anskaff ningsvärden

NOT 8 Materiella anläggningstillgångar
2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerade
anskaff ningsvärden

132
88
220

132
132

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-51
-37
-88

-14
-37
-51

Utgående redovisat värde

132

81

NOT 5 Resultat per aktie
Bolaget har 10 016 666 aktier registrerade per 2019-12-31. Samma antal
aktier var även registrerade 2018-12-31.

NOT 9 Fond för utvecklingsutgift er

Resultatet per aktie uppgick per 2019-12-31 till -0,96 (-0,89) SEK.
Belopp vid årets ingång
Avsättning till fonden
under räkenskapsåret
Årets inköp
Upplösning under året
Belopp vid årets utgång

2019

2018

509

360

490
999

159
-10
509
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NOT 10 Överkursfond

Belopp vid årets ingång
Årets förändring
Belopp vid årets utgång

NOT 13 Arvoden till revisorerna
2019

2018

30 411
30 411

10 005
20 406
30 411

2019

2018

(KSEK)

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

2019

2018

64
24
88

64
33
97

NOT 11 Personal

Löner och andra
ersättningar (KSEK)
Styrelse och VD 1)
Övriga anställda
Totala löner och andra
ersättningar

NOT 14 Skatter
Bolagets samlade underskott uppgår per den 31 december 2019 preliminärt till 27 575 (17 918) KSEK. Uppskjuten skattefordran på underskottet har ej beaktats.

3 359
3 359

2 731
2 731

NOT 15 Eventualförpliktelser
Bolaget har ej några ställda säkerheter eller andra eventualförpliktelser
per 2019-12-31, ej heller per 2018-12-31.

NOT 16 Vinstdisposition
Sociala kostnader och
pensionskostnader
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Totala löner, andra
ersättningar, sociala
kostnader samt pensioner

Medelantalet anställda
Varav kvinnor

Styrelsens förslag till vinstdisposition
846
144
3 503

603
193
3 527

Fria reserver
Årets förlust
Summa
6,81
3,67

3,6
0,4

Styrelseledamöter
Varav kvinnor

4
0

4
1

Andra anställda i företagets
ledning inkl. VD
Varav kvinnor

1

1

-

-

1) Se not 11 för ersättning till VD

NOT 12 Transaktioner med närstående
Transaktionerna med närstående har skett enligt markansmässiga villkor och påverkat periodens resultat.
(KSEK)

Freltec ApS (ägs av
Torsten Freltoft, CEO)
Summa transaktioner
närstående
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SEK

2019

2018

1 375

1 350

1 375

1 350

13 578 491
-9 656 872
3 921 619

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 3 921 619 SEK
balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen utdelning.

NOT 17 Väsentliga händelser eft er periodens utgång
Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat stora delar av samhället.
Utifrån den bransch som AcouSort är verksam är emellertid orderingången relativt opåverkad, några allvarliga leveransproblem har inte
uppkommit. Det kan dock noteras att sjukfrånvaron har ökats. Vidare
kan det inte uteslutas att en fortsatt likartad utveckling kan få större
konsekvenser på företagets orderingång och möjlighet att erhålla leveranser. Bolaget följer utvecklingen när det gäller spridningen av Covid19 och gör sitt yttersta för att värna om de anställdas hälsa samt minimera eventuella negativa effekter på verksamheten. Bolaget genomför
åtgärder, i enlighet med de riktlinjer och direktiv som ges från berörda
myndigheter, för att minimera smittspridning inom den egna verksamheten samt i kontakt med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Hittills har bolaget inte identifierat någon väsentlig påverkan
på verksamheten. Det är dock för tidigt att förutspå vilka konsekvenser
Covid-19 kommer att innebära för marknaden.

ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
Lund 26 maj 2020

Martin Linde

Thomas Laurell

STYR ELSENS OR DFÖRANDE

STYR ELSELEDAMOT

Stefan Scheding

Kristian Enkvist

STYR ELSELEDAMOT

STYR ELSELEDAMOT

Torsten Freltoft
VER KSTÄLLANDE DIR EKTÖR

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 maj 2020.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Bjärehäll
AUKTOR ISERAD R EVISOR
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i AcouSort AB (publ), org.nr 556824-1037
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AcouSort
AB (publ) för år 2019. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 16-28 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av AcouSort AB
(publ)s finansiella ställning per den 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AcouSort AB (publ).
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 AcouSort AB (publ) 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.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 2-15. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
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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 upprättas och att den
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 som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets 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 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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för AcouSort AB (publ) för år 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
AcouSort AB (publ) 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.

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
• 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.

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 verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 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. Den 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.

Ola Bjärehäll

Stockholm den 26 maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

AUKTOR ISERAD R EVISOR
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