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VD Torsten Freltoft inleder
AcouSort ha r ha ft ett hä ndelserikt 2016 med ett s tort
a nta l milstolpar bakom s ig. Vå r resa ha r ti digare varit
ka ntat a v fors kningsrelaterade s a marbeten och
i nkomstkällor, men nu rör vi os s mot en fa s av
kommersiell expansion i fl era l ed. Som ett l ed i denna
s tra tegiska utveckl ing genomförde vi en nyemission
under november/december 2016 och en notering på
Akti eTorget den 9 ja nuari 2017. Vå ra kommersiella
fra mti dsvisioner vi ttnar om en stor potential för fortsatt
god ti llvä xt för s åväl AcouSort och vå ra investerare som
s a marbetspartners i nom fä ltet Li fe Sci ence. Uti från ett
fors kningsperspektiv, en centra l del a v det dagliga
a rbetet, ha r s åväl Bolaget s om fä ltet s ett ett fortsatt
vä xa nde i ntresse för AcouSorts teknologi med omnejd.
AcouSorts s tyrelseledamot professor Thomas La urell har,
i s a marbete med s i n fors kningsgrupp, få tt ett a ntal
vetenskapliga artiklar publicerade i diverse journaler med
fokus på en a v AcouSorts centra la teknologier,
a kustofores och dess ti llämpbarhet inom diagnostik. Att
ha dessa resurser tillgängliga i nom Bolaget ä r positivt för
AcouSorts förmåga a tt hålla sig i framkant i nom vå rt fält.
Bortom den fors kning s om ka n krediteras verksamma
i nom Bolaget ser vi också en ökning i publicerade artiklar
i nom områ det i s tort, ä ven bl a nd externa pa rter.
Utveckl ingen indikerar a tt i ntresset och ti llämpningarna
a v teknologin är s tändigt vä xande.

efters om den utgör en av hörnstenarna i vå r verksamhet.
Vi ha r bl a nd a nnat under början a v 2017 få tt patent
godkända i strategiskt utvalda länder i nom Europa för vår
tekni k för 2D-fokusering vi d s eparation a v celler eller
pa rti klar. Vi har även erhållit så kallat Notice of Allowance
frå n det amerikanska patentverket gällande vår ansökan
om pa tent i USA för 2D-fokuseringstekniken. Det är
gl ä djande att vi erhållit dessa besked gällande patenten
efters om det s tärker vå ra fra mtida affärsmöjligheter.

AcouSorts verksamhet har ti lls nyligen va rit fokuserad på
a tt fra ms tälla teknologi för dels a kademisk forskning och
del s kl inisk di agnostik. Som ytterl i gare ett l ed i den
expa nsiva fas vi s tår i nför, har Bolaget ä ven tecknat avtal
om en förs tudie med en a ktör i nom veterinärområdet.
Om förs tudien inom ramarna för avtalet faller väl ut kan
den öppna upp för nya a pplikationsområden och
ma rknadsmöjligheter för vå r teknolog. Vi a ns er a tt
veteri närområdet är i ntressant för oss eftersom det, på
grund a v l ä gre regul atoriska kra v ä n för kliniska
a pplikationer, ä r vä sentligt mycket enklare att ta sig in på
denna ma rknad. Applikationer i nom veteri närområdet
krä ver exempelvis i nga godkännanden från amerikanska
FDA el ler andra liknande myndigheter. Med ett fokus på
a tt s uccessivt öka antalet samarbetsavtal för OEM-projekt
under det kommande å ret ä r detta a vtal symboliskt för
den utveckling s om AcouSort står i nför. Med ett helt nytt
ma rknadssegment, s om dessutom har en snabbare tid till
ma rknaden i jämförelse med produkter och tjänster riktat
ti l l mä nniskor, bå dar fra mtiden för Bol agets fortsatta
utveckl ing mot en bred kommersialisering gott.

Det s tra tegiska förhållningssättet gällande va l a v patent
å terfinns ä ven i AcouSorts l öpande arbete med a tt knyta
s a marbetsavtal med kommersiella a ktörer. Vår
må l sättning för OEM-projekten ä r ömsesidigt
gynns amma, l ångsiktiga s a marbetsrelationer, s amtidigt
s om s tra tegin ba nar vä g för opti mal a nvä ndning av
utrus tningen och föl jaktligen bä ttre förutsättningar för
bä s ta möjliga diagnostik och behandling.
Den 27 februari 2017 ha de vi glädjen a tt kunna meddela
a tt vi a ns tällt La rs Damgaard Løjkner s om ma rknads- och
förs äljningschef. Ha n ha r i må nga å r a rbetat
i nternationellt med försäljning och kundrelationer inom
Li fe Sci ence, en erfarenhet s om blir högst relevant i hans
nya rol l på AcouSort. Denna a nställning ä r ett led i våra
kommersialiseringsplaner och vi tror a tt Da mgaard
Løjkner, med s itt kontaktnät och s ina erfarenheter, kan
s ka pa goda affärsmöjligheter för AcouSort.
Sl utligen vill jag rikta ett ta ck till alla som valt att i nvestera
i AcouSort och hoppas på ett fortsatt förtroende från alla
vå ra ä gare under 2017!

Under det gå ngna å ret och efterföljande peri od har
AcouSorts pa tentportfölj va ri t ett vi kti gt fokusområde

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB
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Finansiellt sammandrag
(KSEK)
RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning
Akti vera de utvecklingsutgifter
Övri ga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Avs kri vningar
Rörelseresultat
Fi nansnetto
Boks lutsdisposition
Resultat före skatt
Årets resultat

2016-01-01
2016-12-31
2 722
-3 365
-643
-187
-830
-830

2015-01-01
2015-12-31
1 575
-1 870
-295
-3
19
-279
-279

2014-01-01
2014-12-31
1 947
101
-1 912
136
4
-19
121
108

2013-01-01
2013-12-31
833
744
-1 762
-186
4
120
-62
-63

2012-01-01
2012-12-31
621
150
-488
283
-1
-71
211
155

BALANSRÄKNING
Tecknat, ej inbetalt kapital
Imma teriella a nläggningstillgångar
Ma teri ella a nläggningstillgångar
Fi nansiella a nläggningstillgångar
Övri ga omsättningstillgångar
Li kvi da medel
Tillgångar
Eget ka pital
Obes kattade reserver
Lå ngfristiga s kulder
Kortfri s tiga s kulder
Eget Kapital och Skulder

2016-12-31
11 000
578
461
12 039
9 955
2 084
12 039

2015-12-31
166
95
261
79
182
261

2014-12-31
68
852
920
357
19
544
920

2013-12-31
299
2 114
2 413
249
2 164
2 413

2012-12-31
63
1 463
1 526
312
120
1 094
1 526

KASSAFLÖDESANALYS

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

-214

-757

-8 597

-3 012

274

-

-

-417

-640

-441

580

-

7 469

6 013

-

366
95
461

-757
852
95

-1 545
2 369
824

2 361
8
2 369

-167
175
8

2016-12-31
47
83
-

2015-12-31
143
30
-

2014-12-31
169
40
-

2013-12-31
116
10
-

2012-12-31
139
26
-

Ka s saflöde från den
l öpande verksamheten
Ka s saflöde från
i nvesteringsverksamheten
Ka s saflöde från
fi nansieringsverksamheten
Förä ndring a v likvida medel
Li kvi da medel vi d årets början
Li kvi da medel vi d årets s lut
NYCKELTAL
Ka s salikviditet (%)
Sol iditet (%)
Utdel ning (SEK)

Finansiella definitioner
Ka s salikviditet: Omsättningstillgångar (exkl. va rulager) dividerat med kortfristiga skulder
Sol iditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen
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Fors kningsresultaten bygger på en s ammanlagd
fors kningsbudget på över 120 MSEK s edan 2009 och
fors kargruppen ha r under denna ti d publicerat ci rka 60
vetenskapliga artiklar i nom ä mnet a kustofluidik.

Om AcouSort
Två a v de va nl igaste dödsorsakerna i vä rlden ä r cancer
och s epsis (blodförgiftning). Bara i USA dör över 250 000
mä nniskor å rligen ti ll följd a v s epsis och över 500 000 i
ca ncer. Dödssiffrorna i de bå da s jukdomarna förväntas
des sutom öka i framtiden, mot bakgrund av bland annat
en ökande medellivslängd hos befolkningen samt en ökad
res istens mot a ntibiotika hos de bakterier s om orsakar
s epsis. Det s nabba kliniska förloppet i s epsis gör tidig och
s na bb diagnostik av bakterier i blodet mycket kritisk och
a vs eende ca ncer ä r det a v vi kt a tt kunna a vgöra om
s jukdomen ä r s pridd och uppvisar tumörceller i
ci rkulationen.
Beha ndlingar fi nns ti l lgängliga för bå da dessa typer av
s jukdomar men noggra nna bi oanalyser a v pa tientens
bl od må ste utföra s för a tt kunna ge rä tt form av
behandling. Problemet med detta ä r a tt dagens metoder
för a tt förbereda pa tientens bl odprov för bi oanalys är
ti ds krävande och missar må nga a v de celler och bakterier
ma n vi l l hi tta. I vä rs ta fa ll ka n processen med a tt
förbereda patientens blod för bioanalys va ra s å utdragen
a tt dödsfall s ker s om ha de kunnat undvi kas om
a na lysprocessen va rit mer ti dseffektiv. Det finns alltså ett
behov a v nya och i nnovativa metoder för a tt kunna
behandla och förbereda blodprover för a tt på så sätt
kunna bi dra ti ll a tt mi nska a ntalet offer för ca ncer och
s epsis, men ä ven må nga a ndra s jukdomar s om kräver
bi oanalys a v blod vi d diagnosticering och behandling.

Bolagets vision och
målsättningar
AcouSort ha r som vi sion a tt stå som l edande l everantör
a v OEM-produkter ti l l Li fe Sci ence-bolag, baserade på
a kustofores gä llande ha ntering a v cel l er och pa rtiklar
i nom kl iniska ti l lämpningsområden s å som di agnostik.
Bol agets l å ngsiktiga vi s i on ä r, i a nknytning ti l l detta
ti l lämpningsområde, a tt kunna bi dra ti l l s nabbare
behandling av patienter va rs sjukdomar kräver bioanalys
för di a gnostik, genom i nnovativa metoder va d gäller
förberedelser a v patienternas prover för analys. Som ett
l ed i AcouSorts vi sion har Bolaget ä ven kartlagt konkreta
kommersialiseringsmålsättningar a vs eende Bolagets tre
nuva ra nde i nstrument, för de kommande två å ren. För
AcouTra p är må lsättningen a tt sälja ti o i nstrument under
2017 och förhoppningsvis dubblera försäljningen under
2018. Bol a get planerar, va d gä ller AcouWash, att lansera
produkten under fjä rde kva rtalet 2017. För den tredje
produkten, en OEM-produkt för s eparation av
bl odplasma, ä r må lsättningen en produktlansering mot
s l utet av 2018.

Marknad
Storl eken på den potentiella ma rknaden för AcouSorts
produkter
va ri erar
beroende
på
vilket
a nvä ndningsområde s om produkterna ri kta s mot.
Generellt s ett ä r de s törsta ma rknaderna i nriktade mot
kl i nisk diagnostik. Dessa i nkluderar exempelvis isolering
a v ci rkul erade ca ncertumörceller (s å ka llade CTCs eller
Ci rcul ating Tumor Cel l s) och bl odplasmaisolering och
des sa ti llämpningar har marknader s om va rdera värderas
ti l l över 200 MUSD å rligen. Andra s tora marknader som
AcouSort i nriktar sig mot ä r koncentrering och anrikning
a v ba kterier och mikrovesiklar, marknader som vardera är
vä rda ci rka 50 MUSD å rl igen. Gi vet a tt AcouSort förfogar
över en pl a ttformsteknologi s om ka n a npassas efter
må nga ol ika a nvändningsområden i nom fors kning och
di a gnostik ä r det gi vetvis s vå rt a tt exa kt bedöma
ma rknadens storlek, men AcouSorts s tyrelse bedömer att
den ekonomiska potentialen för Bol agets produkter är
mycket god.

AcouSort ä r ett teknikföretag baserat i Lund, i nriktat mot
a tt utveckl a i nstrument för cel l- och pa rtikelseparation.
Bol aget bygger s ina produkter på en teknik som kallas
a kustofores, s om ä r ett s ä tt a tt s ä rs kilja pa rtiklar i en
vä ts ka med hjälp av ultraljudsvå gor och hur partiklarna,
på grund a v deras fysikaliska egenskaper, reagerar när de
bl i r uts atta för des sa ul traljudsvågor. Tekniken har ett
a nta l potentiella tillämpningsområden och ett av dem är
jus t förberedelse a v bl odprover för bioanalys.
Vetenskapen s om AcouSort ba serar s i n teknik på
hä rs tammar till s tor del från den forskning som utförs av
fors kargruppen l edd a v professor Thoma s La urell vid
Lunds universitet. La urell, som även är styrelseledamot i
Bol aget, ha r fors kat om a kustofores och dess
ti l lämpningar i över 15 å r och ha r publicerat över 230
vetenskapliga a rti klar i
s i n fors kningskarriär.
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Vetenskapliga publikationer
Med hä nsyn till a tt AcouSorts och potentiella konkurrenters verksamhet rotar sig i forskning blir det av naturliga skäl relevant
a tt s e ti l l utvecklingen i nom fors kningsfältet nä r ma n s pånar i ma rknadens fra mtid. Ser ma n ti ll fors kningen avseende
extra cellulära vesiklar – ett övergripande ämnesområde förknippat med Bolagets teknologi, vä xer intresset och kunskapen
ma rka nt (se graf nedan).

Va d gä ller forskningen kring de mer avgränsade områdena akustofores och akustofluidik så återfinns ä ven här en stor ökning
a v publicerat och följaktligen citerat material (se graf nedan).
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktien
Akti en i AcouSort AB (publ) noterades den 9 ja nuari 2017 på AktieTorget I Stockholm.
Den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i Bolaget till 5 512 500 s tycken. Vid börsnoteringen 2017-01-09 emitterades
ytterl i gare 2 000 000 a ktier. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt
berä ttigar ti ll en röst på bolagsstämma.
Information om aktien som gäller från och med 2017-01-09:
• Kortna mn: ACOU
• ISIN-kod: SE0009189608
• Anta l utestående aktier: 7 512 500.
• Kvotvä rde: 0,10 SEK
• Ha ndelspost: 1 a ktie
• Akti ekapital: 751 250,00 SEK

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Ökning av
aktiekapital (kr)

Totalt
aktiekapital (kr)

Förändring av
antalet aktier

Totalt antal
aktier

Kvotvärde (kr)

2010 Bolagsbildning

50 000

50 000

5 000

5 000

10,00

2016 Nyemission

11 250

61 250

1 125

6 125

10,00

2016 Nyemission

490 000

551 250

49 000

55 125

10,00

-

551 250

5 457 375

5 512 500

0,10

År

Händelse

2016 Aktieuppdelning 1:100

Ägarförteckning över de största ägarna 2016-12-31 1)
Namn

Antal aktier

Andel (%)

1 077 300

19,54

Stefan Scheding

840 600

15,25

Freltec ApS

827 100

15,00

LU Holding

796 500

14,45

Hans Lilja

631 800

11,46

Johan Nilsson

405 000

7,35

Staffansgården i Trää AB

275 400

5,00

Övriga ägare (5 st.)

658 800

11,95

5 512 500

100,00

Thomas Laurell

Totalt
1) Inklusive närstående personer och bolag.
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Styrelse och VD
Martin Linde – styrelseordförande
Ma rti n Li nde (född 1971) i nnehar en ekonomie magisterexamen och en MBA. Li nde har gedigen erfarenhet från näringslivet
gä l lande utveckling av bolag och har bland a nnat va rit VD för Arc Aroma Pure AB, Finax AB, Atria Retail AB och Aqilles Invest
AB. Li nde har även stor erfarenhet av s tyrelsearbete från poster i bland annat Optifreeze AB, Joblink Norden AB och Semenco
AB.
Innehav i AcouSort: 275 400 a kti er

Thomas Laurell – styrelseledamot
Thoma s Laurell (född 1961), PhD, ä r professor i nom medicinska och kemiska mikrosensorer vi d Lunds universitet och har
ä ven en professur vi d Dongguk University, Dept. Bi omedical Engineering, i Sydkorea s amt ä r en Fellow vi d School of
Engi neering, Tokyo Uni versity. La urell ä r i nva ld i Kungl iga Vetenskapsakademien s edan 2010, Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2007 s amt Kungliga fysiografiska Sällskapet i Lund sedan 2007. Professor Laurell är en
vä rl dsledande forskare inom akustofores baserat på mikrochip och har medverkat vid författandet av över 200 vetenskapliga
a rti klar och 31 patentansökningar. Professor Laurell har dessutom en gedigen kommersiell bakgrund och har startat och drivit
fl era företag – bl and a nnat ErySa ve AB – och ha r erfarenhet av s tyrelsearbete 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,
i nnovation och entreprenörskap. Fors kningen s om utförs a v den grupp s om pro fessor La urell l eder l igger ti ll grund för
AcouSorts verksamhet.
Innehav i AcouSort: 1 077 300 a kti er

Stefan Scheding – styrelseledamot
Stefa n Scheding (född 1962), MD, ä r universitetslektor och forskargruppchef på avdelningen för molekylär hematologi och
Lunds Stamcellcentrum vi d Lunds universitet. Dr Scheding ä r ä ven överläkare vi d a vdelningen för hematologi vid Skånes
Uni versitetssjukhus i Lund. Huvudfokus för Dr Schedings fors kning ä r utveckl ing a v nya cel lterapier vid
s ta mcellstransplantationer. Dr Scheding ä r med i fl era nationella och i nternationella fors kningsråd för cellterapi och har
des sutom medverkat vi d författandet a v över 50 vetenskapliga a rtiklar inom detta forskningsområde.
Innehav i AcouSort: 840 600 a kti er

Annelie Sylvén Troedsson – styrelseledamot
Annelie Sylvén Troedsson (född 1949), är LU Holdings (f.d. Lunds Universitets Innovationssystem AB) representant i AcouSorts
s tyrel se. Troedsson är en erfaren jurist och har erfarenhet a v styrelseuppdrag i bland annat Hexagem AB, Oncorel AB och
BoMi ll Holding AB.
Innehav i AcouSort: 0 a kti er. Annelie Troedsson representerar LU Holding som äger 796 500 a kti er

Torsten Freltoft – Extern VD
Tors ten Freltoft (född 1958), PhD, ha r doktorerat i fasta tillståndets fysik vi d Köpenhamns Universitet. Freltoft har bred och
gedi gen erfarenhet gä llande l edning a v bolag i nom biotech-branschen. Bland a nnat l edde Freltoft under 13 å rs ti d Sophion
Bi oscience A/S, från uppstarten år 2000 ti ll en omsättning på cirka 20 MUSD år 2013 och ansvarade även för den exit som
Sophion Bioscience A/S genomförde tillsammans med en a merikansk investmentbank år 2013. Freltoft har dessutom varit
VD på bl a nd a nnat Pl astitens ApS och Chemometec A/S. Frel toft ha r ä ven i nnehaft ett a nta l s tyrelseuppdrag, haft
vetenskapliga uppdrag för EU och danska regeringen samt va rit delaktig inom Business Angels Copenhagen.
Innehav i AcouSort: 827 100 a kti er
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
AcouSort ä r ett teknikföretag baserat i Lund, inriktat mot a tt utveckla i nstrument för cell- och partikelseparation. Bolaget
bygger s ina produkter på en teknik s om kallas akustofores, s om ä r ett sätt a tt särskilja partiklar i en vä tska med hjälp av
ul tra ljudsvågor och hur pa rti klarna, på grund a v dera s fys ikaliska egenskaper, reagerar nä r de bl ir utsatta för dessa
ul tra ljudsvågor. Tekniken har ett antal potentiella tillämpningsområden och ett av dem är just förberedelse a v blodprover för
bi oanalys. Vetenskapen s om AcouSort baserar s i n teknik på hä rstammar ti l l s tor del frå n den fors kning s om utförs av
fors kargruppen ledd av professor Th omas Laurell vi d Lunds universitet. Laurell, som även är styrelseledamot i Bolaget, har
fors kat om a kustofores och dess ti llämpningar i över 15 å r och ha r publ icerat över 230 vetens kapliga a rtiklar i sin
fors kningskarriär. Fors kningsresultaten bygger på en s ammanlagd fors kningsbudget på över 120 MSEK s edan 2009 och
fors kargruppen har under denna ti d publicerat ci rka 60 vetenskapliga artiklar i nom ämnet a kustofluidik.

Väsentliga händelser under 2016
2016 gå r ti l l AcouSorts historia s om å ret s tyrelsen beslutade om a tt öppna upp visionen och verksamheten för allmänheten
a tt i nvestera i . Med en nyemission tecknad till ci rka 695 % kunde Bolaget med glädje konstatera a tt intresset för AcouSorts
vi s i on a tt producera innova tiva verktyg för diagnostik på cell- och partikelnivå ä r brett.
Under å ret tog AcouSort även s ina första s teg va d gäller kommersiell försäljning a v i nstrument - det första kommersiella
AcouTra p-systemet såldes till ett s tort bolag inom Life Science. Utöver denna försäljning har AcouSort tecknat flera avtal med
potentiella OEM-kunder gällande s tudier s om har för a vsikt a tt utvä rdera och utveckla Bolagets teknologi l öpande under
projekten.
AcouSort ha r även, bland ett stort antal s ökande, blivi t utvalda att representera på SLAS20171 Innova tio n AveNEW Program
i Wa s hington DC i februari 2017. Med blicken fra måt har AcouSort för a vsikt a tt fortsätta sitt a ktiva a rbete med a tt delta på
ol i ka konferenser, mä ssor, evenemang och a ndra projekt s om på s ikt ka n s es s om behjälpliga för AcouSorts fortsatta
utveckl ing va d gäller forskning och samarbeten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under 2017 gi ck Bolaget från idé ti ll verklighet a vseende en notering på AktieTorget.
2017 ha r hi ttills präglats av en positiv utveckling för AcouSort med hänsyn till såväl samarbetsavtal som patentansökningar. I
ja nuari kunde Bolaget, i en lägesuppdatering för pågående projekt, meddela att två av vå ra påbörjade projekt löper enligt
ti di gare kommunicerad pl an, medan det tredje s amarbetsprojektet fl ytta t s in projektstart fra m ti l l Q1 2017. I samma
l ä gesuppdatering kunde vi uppmärksamma om en ny version av AcouTrap som kommer a tt presenteras på ett antal större
i nternationella konferenser under vå ren.
AcouSort har ä ven kunnat ta framsteg i sin övergripande strategi i a nslutning till patent under början av 2017. I mi tten av
februari meddelades a tt AcouSort erhå llit en Noti ce of Al l owance a v det a merikanska pa tentverket för Bolagets
pa tentansökan gällande 2D-fokusering vi d separation av celler eller partiklar. Samma patent har blivit godkänt och validerat
hos det Europeiska patentverket, EPO. Eftersom AcouSorts s trategi för pa tent fokuserar på att i nvestera i patent som är
ti l lämpningsbara för Bolagets målgrupper och anvä ndningsområden har även ett medvetet val gjorts gällande att inte fullfölja
pa tentansökan med a nsökningsnummer P10814, gä llande en teknik s om i nte bedömdes va ra tillämplig för nuvarande och
fra mti da produkter inom Bolaget.
Bol aget befinner sig i en expansiv fas som på sikt kommer att kräva förstärkning med hänsyn till personal. Som ett led i denna
process ha r AcouSort a nställt La rs Da mgaard Løjkner s om ma rknads - och försäljningschef, med må lsättningen a tt driva
kommersialisering och försäljning för Bolaget fra måt.

Pågående arbete för att säkerställa Bolagets finansiering
Styrel s en i AcouSort AB (publ) anser a tt Bolaget har det kapital som krävs för att kunna upprätthålla en fortsatt hög takt i
utveckl ingsarbetet under 2017. Styrel sen följer l öpande bolagets finansieringsbehov.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett a ntal ri skfaktorer ka n ha negativ i nverkan på verksamheten i AcouSort. Det är därför a v s tor vi kt att beakta relevanta
ri s ker vi d sidan a v Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra ri sker ä r förenade med den Bolagetsaktie. Nedan beskrivs ett antal
ri s kfaktorer uta n i nbördes ordning och utan a nspråk på a tt va ra heltäckande. Samtliga ri skfaktorer kan a v naturliga skäl inte
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bedömas uta n a tt en s a mlad utvä rdering a v övri g i nform ation i å rs redovisningen ti l lsammans med en allmän
omvä rl dsbedömning har gjorts.

Begränsade resurser
AcouSort AB ä r ett l itet företag med begränsade resurser va d gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet
a v s tra tegin ä r det av vi kt, a tt resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det fi nns en risk att Bolagets resurser
i nte rä cker ti ll och därmed drabbas av fi nansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
AcouSort AB baserar s in framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget ä r beroende av a tt i
fra mti den kunna fi nna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med a tt minska beroendet genom en god
dokumentation a v rutiner och a rbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckl ing i nom Life-science är en ti ds- och kostnadskräva nde verksamhet. Det kan inte uteslutas att det ta r längre ti d än
berä knat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För a tt täcka dessa kostnader kan AcouSort AB komma a tt ha behov av
a tt a nskaffa nytt kapital. Det finns i nga garantier a tt det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga vi llkor. E tt
mi s slyckande i a tt generera vi nster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljnings risk
Det gå r i nte a tt med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden
s om förespeglats i tidigare memorandum. Kva ntiteten a v sålda produkter kan bli lägre och tiden det ta r att etablera sig på
ma rknaden kan va ra längre än va d Bolaget i dagens skede har a nledning att tro.

Produktutveckling
Med ta nke på det som beskrivits ovan fi nns det en risk att utvecklingen av Bolagets produkter inte slutförs och att
produkterna eventuellt a ldrig kommer ut på marknaden.

Tvister
AcouSort ä r i nte i nvolverade i någon tvist.

Styrelsens förslag till vinstdisposition
SEK
Fri a reserver
Årets förlust
Summa

10 034 255
-830 308
9 203 947

Styrel s en föreslår a tt ti l l förfogande s tående medel om 9 203 947 SEK ba lanseras i ny rä kni ng. Så ledes föreslås ingen
utdelning.
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Bolagets resultaträkning i sammandrag
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övri ga i ntäkter

2 722
-

1 575
-

Bruttovinst

2 722

1 575

(KSEK)

Rörelsens kostnader

Not

6-8

Övri ga externa kostnader

-2 927

-1 351

Pers onalkostnader

-438

-519

Övri ga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-643

-295

Resultat från finansiella poster
Fi nansiella i ntäkter
Fi nansiella kostnader

-187

1
-4

Resultat före skatt

-830

-298

-

19

Förä ndring periodiseringsfond
Ska tt på årets resultat
Årets resultat

9

-830

-279

Resultat per aktie, SEK

5

-0,11

-0,56

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till bolagets
aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie)
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Bolagets balansräkning i sammandrag
(KSEK)

Not

2016-12-31

2015-12-31

11 000

-

Anläggningstillgångar
Imma teriella tillgångar
Ma teri ella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

-

-

Omsättningstillgångar
La ger
Kundfordringar
Ska ttefordringar
Övri ga fordringar
Förutbetalda kostnader
Li kvi da medel
Summa omsättningstillgångar

55
299
53
167
4
461
1 039

77
89
95
261

12 039

261

2016-12-31

2015-12-31

551
200
10 005
29
-830
9 955

50
308
-279
79

379
42
1 663
2 084

106
6
70
182

2 084

182

12 039

261

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital

SUMMA TILLGÅNGAR
(KSEK)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Akti ekapital
Ej regi s trerat aktiekapital
Överkurs fond
Ba l anserat resultat
Årets resultat
Eget kapital sammanlagt

Kortfristiga skulder
Levera ntörsskulder
Övri ga s kulder
Uppl upna kostnader

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av Bolagets eget kapital
(KSEK)

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

50

-

Ingående balans 1 januari 2015
Omföri ng föregående å rs resultat
Årets resultat

Totalt

199

108

357

108

-108

-

-

-

-279

-279

Eget kapital 31 december 2015

50

-

308

-279

79

Ingående balans 1 januari 2016

50

-

308

-279

79

-

-279

279

-

Omföri ng föregående å rs resultat
Nyemi ssion

501

79

-

-

580

Ej regi s trerad nyemission 1)

200

9 926

-

-

10 126

Peri odens resultat
Eget kapital 31 december 2016
1)

Periodens
resultat

-

-

751

10 005

29

-830

-830

-830

9 955

Nyemi ssionen registrerades i ja nuari 2017.

Aktien
Akti en i AcouSort AB (publ) noterades den 9 ja nuari 2017 på AktieTorget i Stockholm. Den 31 december 2016 uppgick
a nta let aktier i Bolaget till 5 512 500. Det fi nns ett aktieslag. Va rje aktie medför lika rä tt till a ndel i Bolagets tillgångar och
res ultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.
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Bolagets kassaflödesanalys
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-643
-

-295
1
-4
-13

-643

-311

-412
841

-98
-348

429

-446

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-214

-757

Investeringsverksamhet
Förvä rv/a vyttri ng av a nläggningstillgångar
Förvä rv/a vyttri ng av i mmateriella ti llgångar

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

Finansieringsverksamhet
Nyemi ssion
Ökni ng/minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

580
580

-

Förä ndring a v likvida medel
Li kvi da medel vi d periodens början
Likvida medel vid periodens slut

366
95
461

-757
852
95

(KSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avs kri vningar
Erhå l len rä nta
Erl a gd ränta
Beta ld s katt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring i rörelsekapital

Förändring i rörelsekapital
Ökni ng/minskning fordringar
Ökni ng/minskning av kortfristiga skulder
Förändring i rörelsekapital
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Noter till de finansiella rapporterna
Not 1
Allmän information
AcouSort AB, org. nr 556824–1037 ha r s i tt säte i Lund, Sverige.
AcouSort AB:s årsredovisning för perioden januari – december 2016 ha r godkänts enligt s tyrelsebeslut den 15 ma j 2017.
Sa mtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående period.

Not 2
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De vi ktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
ti l lämpats konsekvent för alla presenterade å r, om i nte a nnat anges.
Grund för rapporternas upprättande
Års redovisningen ha r upprä ttats i enl ighet med Års redovisningslagen och BFNAR 2012:1 Års redovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciper och upplysningar
Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Bol aget har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den va luta som används i den
pri mä ra ekonomiska miljö där bolaget är verksam. I redovisningen används svenska kronor (SEK), som är bolagets funktionella
va l uta och presentationsvaluta.
Transaktioner och balansposter
Tra ns aktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de va lutakurser s om gäller på transaktionsdagen.
Va l utakursvinster och förl uster s om uppkommer vi d betalning a v s ådana tra nsaktioner och vi d omräkning a v monetära
ti l lgångar och skulder i utländsk va luta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Pri nci pval ska göras för i nternt upparbetade immateriella a nläggningstillgångar. Tillämpning sker enligt
kos tnadsföringsmodellen eller a ktiveringsmodellen. Vald modell ska tillämpas konsekvent för samtliga internt upparbetade
a nl äggningstillgångar. AcouSort AB följer principen att kostnadsföra utgifter för internt u pparbetade a nläggningstillgångar
l öpande.
Materiella anläggningstillgångar
Ma teri ella a nläggningstillgångar redovisas ti ll a nskaffningsvärde med a vdrag för a vs krivningar. I a nskaffningsvä rdet ingår
utgi fter s om direkt kan hänföras ti ll förvärvet av ti llgången.
Ti l lkommande utgifter läggs ti ll ti llgångens redovisade vä rde eller redovisas s om en s eparat tillgång, beroende på vilket som
ä r l ä mpligt, endast då det är s annolikt att de fra mtida ekonomiska förmåner s om är förknippade med tillgången kommer att
komma bolaget tillgodo och ti llgångens anskaffningsvä rde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.
Avs kri vningar görs l injärt enligt följande:
Ma s kiner och Inventarier: 5 ti ll 10 å r
Ti l lgångarnas res tvärden och nyttja ndeperiod pröva s vi d va rje ra pportperiods s lut och jus teras vi d behov. En tillgångs
redovi sade vä rde s krivs omgående ner till dess återvi nningsvärde om tillgångens redovisade vä rde överstiger dess bedömda
å tervi nningsvärde.
Vi ns ter och förl uster vi d a vyttri ng a v en ma teriell anläggningstillgång fa s tställs genom en jä mförelse mellan
förs äljningsintäkten och det redovisade vä rdet och redovisas i övri ga rörelseintäkter respektive övri ga rörelsekostnader i
res ultaträkningen.
Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Imma teriella ti llgångar s om ha r en obestämbar nyttja ndeperiod el ler i mmateriella ti llgångar s om i nte ä r fä rdi ga för
a nvä ndning, skrivs i nte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med
a vs eende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske
i nte ä r å tervi nningsbart. En neds krivning görs med det belopp va rmed ti llgångens redovisade vä rde övers tiger dess
å tervi nningsvärde. Återvi nningsvärdet ä r det högre a v tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess
nyttja ndevärde. Vi d bedömning a v neds krivningsbehov grupperas ti llgångar på de l ä gsta ni våer dä r det fi nns separata
i dentifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag
en prövning a v om återföring bör göras.
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Finansiella instrument – generellt
Klassificering
Bol aget klassificerar s ina fi nansiella ti llgångar och s kulder i föl jande kategorier: l å nefordringar och kundfordringar, samt
övri ga finansiella s kulder. Kl assificeringen är beroende av för vi lket syfte den fi nansiella tillgången eller s kulden förvärvades.

Lånefordringar och kundfordringar
Lå nefordringar och kundfordringar ä r fi nansiella ti llgångar s om i nte ä r deriva t, s om ha r fa stställda eller fa stställbara
beta lningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfa llodag mer ä n 12 må nader efter balansdagen, vi lka klassificeras som anläggningstillgångar. Bolagets ”lånefordringar och
kundfordringar” utgörs primärt a v kundfordringar och likvida medel.
Övriga finansiella skulder
Levera ntörsskulder och den del a v övri ga kortfristiga s kulder som a vser finansiella i nstrument klassificeras s om del a v övriga
kortfri stiga fi nansiella skulder.
Redovisning och värdering
Bol agets finansiella instrument redovisas första gången till verkligt vä rde plus tra nsaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas
bort frå n balansräkningen när rä tten att erhålla kassaflöden frå n i nstrumentet har l öpt ut eller överförts och bolaget har
överfört i s tort s ett alla ri sker och förmåner s om ä r förknippade med ä ganderätten. Finansiella s kulder ta s bort från
ba l ansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på a nnat sätt utsläckts.
Bol aget ha r i nga i nstrument s om vä rderas ti ll verkl igt vä rde. Det verkl iga vä rdet på kortfristiga fordri ngar och skulder
mots va rar dess redovisade vä rde, eftersom diskonteringseffekten i nte ä r väsentlig.
Kundfordringar
Kundfordringar ä r fi nansiella i nstrument s om består a v belopp s om s ka betalas av kunder för s ålda va ror och tjä nster i den
l öpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte,
redovi sas de s om a nläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas i nledningsvis till verkligt vä rde och därefter ti ll upplupet a nskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för vä rdeminskning.
Likvida medel
Li kvi da medel ä r fi nansiellt i nstrument. I balansräkningen innefattar posten kassa samt banktillgodohava nden. I kassaflödet
i nnefattar posten kassa och banktillgodohavanden.
Eget kapital
Sta ma ktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier eller
opti oner redovisas i eget kapital s om ett a vdrag frå n emissionslikviden.
Leverantörsskulder
Levera ntörsskulder ä r fi nansiella instrument och a vser förpliktelser att betala för va ror och tjänster s om har förvärvats i den
l öpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett
å r. Om i nte, redovisas de som långfristiga skulder.
Levera ntörsskulder redovisas i nledningsvis till verkligt vä rde och därefter ti ll upplupet a nskaffningsvärde med ti llämpning av
effektivräntemetoden.

Aktuell och uppskjuten skatt
Upps kjuten s katt redovisas, enligt ba lansräkningsmetoden, på a lla temporära s killnader s om uppkommer mellan det
s ka ttemässiga vä rdet på ti llgångar och s kulder och deras redovisade vä rden i redovisningen. Uppskjuten i nkomstskatt
berä knas med tillämpning av s kattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förvä ntas gälla när den
berörda uppskjutna s kattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Bol aget har uteslutande a vgiftsbestämda pensionsplaner.
En a vgi ftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vi lken bolaget betalar fasta a vgifter ti ll en s eparat juridisk enhet.
Bol aget har i nte några rä ttsliga eller i nformella förpliktelser a tt betala ytterligare a vgifter om denna juridiska enhet inte har
ti l lräckliga tillgångar för a tt betala alla ersättningar ti ll a nställda som hänger s amman med de a nställdas tjä nstgöring under
i nneva rande eller ti digare perioder.
För a vgi ftsbestämda pensionsplaner beta lar bol aget a vgi fter ti l l offentligt el ler pri va t a dministrerade
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget har inga ytterligare betalningsförpliktelser
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nä r a vgifterna vä l är betalda. Avgi fterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter
redovi sas s om en ti llgång i den uts träckning s om kontant å terbetalning eller mi nskning av fra mtida betalningar kan komma
bol aget tillgodo.
Leasing
Bol aget har endast operationella leasingavtal a vseende l okaler. Leasing där en vä sentlig del av ri skerna och fördelarna med
ä ga nde behålls a v l easegivaren kl a ssificeras s om operationell l eas ing. Beta lningar s om görs under l easingperioden
kos tnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Kassaflödesanalys
Ka s saflödesanalys en upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att rörelseresultatet justeras för transaktioner som inte
medfört i n eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader s om hänförs ti ll i nvesterings - eller
fi nansieringsverksamhetens kassaflöden.
Uppställningsformer
Res ultat- och balansräkning följer å rsredovisningslagens uppställningsform. Ra pport över förändring a v eget kapital följer
ocks å bolagets uppställningsform men s ka innehålla de kolumner som a nges i ÅRL.

Not 3
Viktiga uppskattningar och bedömningar
Upps kattningar och bedömningar utvä rderas l öpande och ba seras på historisk erfarenhet och a ndra fa ktorer, inklusive
förvä ntningar på fra mtida händelser s om a nses rimliga under rå dande förhållanden.
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Bol aget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål s om blir följden av
des sa kommer, definitionsmässigt, inte alltid a tt motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och a ntaganden som
i nnebär en betydande ri sk för vä sentliga justeringar i redovisade vä rden för ti llgångar och s kulder under nästkommande
rä kenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Not 4
Finansiell riskhantering
Ett fors kningsbolag s om AcouSort kä nnetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt s om Bolaget driver
befi nner s i g i ol i ka fa ser a v utveckl ing dä r ett a ntal parametrar på verkar s a nnolikheten för kommersiell framgång.
Sa mmanfattningsvis ä r verks amheten förenad med ri s ker rel aterade ti l l bland a nnat l äkemedelsutveckling, konkurrens,
teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, va lutor och rä ntor. Under i nnevarande period har inga väsentliga
förä ndringar a vseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.
Ur ett redovi sningsperspektiv fi nns frä mst tre ri s kområden – ma rknadsrisk, kreditrisk och l ikviditetsrisk. AcouSort AB
exponeras ä nnu i nte för ma rknadsrisk eller kreditrisk, men l ikviditeten ka n va ra en ri s k för bolaget. Bolaget föl jer noga
prognoser för likviditetsreserv för a tt säkerställa att bolaget har ti llräckligt med likvida medel för a tt möta behovet i den
l öpande verksamheten. I förvaltningsberättelsen beskrivs övri ga risker och osäkerhetsfaktorer.

Not 5
Resultat per aktie
Bol aget har 5 512 500 a kti er registrerade per 2016-12-31. Hä nsyn har dock ta gits till den nyemission som beslutades 2016
och s om i nbetalades i januari 2017 om 2 000 000 nyemi tterade aktier va rför resultat per a ktie har dividerats med 7 512 500
a kti er.
Per 2015-12-31 ha de bolaget 5 000 registrerade aktier. Hä nsyn har dock ta gits till den s plitt (100:1) s om genomfördes 2016
va rför periodens resultat föregående å r har dividerats med 500 000 a kti er.
Res ultatet per a ktie uppgick per 2016-12-31 ti ll -0,11 (-0,56) SEK.
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Not 6

Personal
2016

2015

340
340

405
405

74
24

95
18

438

518

Medelantalet anställda
Va ra v kvi nnor

1
-

1
-

Styrel s eledamöter
Va ra v kvi nnor

4
1

4
1

Andra a nställda i företagets ledning inkl. VD
Va ra v kvi nnor

1
-

1
-

Löner och a ndra ersättningar (KSEK)
Styrel s e och VD 1)
Övri ga a nställda
Totala löner och andra ersättningar
Soci ala kostnader och pensionskostnader
Soci ala kostnader
Pens ionskostnader
Totala löner, andra ersättningar,
sociala kostnader samt pensioner

1)

Se not 7 för ers ättning till VD

Not 7

Transaktioner med närstående

Tra ns aktionerna med närstående har s kett enligt markansmässiga villkor och påverkat periodens resultat.
(KSEK)
2016
2015
(KSEK)
673
Frel tec ApS (ägs a v Torsten Freltoft, CEO)
490
673
Summa transaktioner närstående
490

Not 8

Arvoden till revisorerna

(KSEK)

2016

2015

40

25

-

-

PricewaterhouseCoopers AB
Revi sionsuppdrag
Ska tterådgivning
Övri ga tjä nster

46

-

Summa

86

25

Not 9
Skatter
Bol agets samlade underskott uppgår per den 31 december 2016 preliminärt till 1 113 (273) KSEK. Upps kjuten s kattefordran
på underskottet har ej beaktats.

Not 10

Eventualförpliktelser

Bol aget har ej några ställda säkerheter eller a ndra eventualförpliktelser per 2016-12-31, ej heller per 2015-12-31.
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Not 11

Vinstdisposition

Styrelsens förslag till vinstdisposition
SEK
Fri a reserver
Årets förlust
Summa

10 034 255
-830 308
9 203 947

Styrel s en föreslår a tt ti l l förfogande s tående medel om 9 203 947 SEK ba lanseras i ny rä kni ng. Så ledes föreslås ingen
utdelning.

Not 12

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under 2017 gi ck Bolaget från idé ti ll verklighet a vseende en notering på AktieTorget.
2017 ha r hi ttills präglats av en positiv utveckling för AcouSort med hänsyn till såväl samarbetsavtal som patentansökningar. I
ja nuari kunde Bolaget, i en lägesuppdatering för pågående projekt, meddela att två av vå ra påbörjade projekt löper enligt
ti di gare kommunicerad pl an, medan det tredje s amarbetsprojektet fl ytta t s in projektstart fra m ti l l Q1 2017. I samma
l ä gesuppdatering kunde vi uppmärksamma om en ny version av AcouTrap som kommer a tt presenteras på ett antal större
i nternationella konferenser under vå ren.
AcouSort har ä ven kunnat ta framsteg i sin övergripande strategi i a nslutning till patent under början av 2017. I mi tten av
februari meddelades a tt AcouSort erhå llit en Noti ce of Al l owance a v det a merikanska pa tentverket för Bolagets
pa tentansökan gällande 2D-fokusering vi d separation av celler eller partiklar. Samma patent har blivit godkänt och validerat
hos det Europeiska patentverket, EPO. Eftersom AcouSorts s trategi för pa tent fokuserar på att i nvestera i patent som är
ti l lämpningsbara för Bolagets målgrupper och anvä ndningsområden har även ett medvetet val gjorts gällande att inte fullfölja
pa tentansökan med a nsökningsnummer P10814, gä llande en teknik s om i nte bedömdes va ra tillämplig för nuvarande och
fra mti da produkter inom Bolaget.
Bol aget befinner sig i en expansiv fas som på sikt kommer att kräva förstärkning med hänsyn till personal. Som ett led i denna
process ha r AcouSort a nställt La rs Da mgaard Løjkner s om ma rknads - och försäljningschef, med må lsättningen a tt driva
kommersialisering och försäljning för Bolaget fra måt.

18

Årsredovisningens undertecknande
Lund 15 maj 2017

___________________
Martin Linde

___________________
Thomas Laurell

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

___________________
Stefan Scheding

___________________
Annelie Sylvén Troedsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

___________________
Torsten Freltoft
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 maj 2017.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

___________________________
Ola Bjärehäll
Auktoriserad revisor
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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 2 016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet m ed årsredovisningslagen och ger en i alla
v äsentliga avseenden rättvisande bild av AcouSort AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2016 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
m ed årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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 Rev isorns 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 årsredovi sningen och återfinns på sidorna 2 -7. Det är
sty relsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande m ed
besty rkande avseende denna andra information.
I sam band m ed vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ov an
och öv erväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i öv rigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i öv rigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om v i, 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 av seendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen u pprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedöm er är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
v äsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
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
förm ågan 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 m ed
v erksamheten 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
v äsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
rev ision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka e n väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
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En y tterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöv er vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förv altning för AcouSort AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
sty relsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räk enskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Rev isorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AcouSort AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i
öv rigt 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 bedöm ning av om utdelningen är försvarlig m ed hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, om fattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öv rigt.
Sty relsen 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, m edelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öv rigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förv altningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
öv erensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt m ål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
rev isionsbevis för att m ed 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 m ål 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 m ed aktiebolagslagen.
Rim lig säkerhet är en hög grad av säkerhet, m en ingen g aranti för att en revision som utförs enligt god
rev isionssed i Sv erige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust int e är
förenligt m ed aktiebolagslagen.
En y tterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Lund den 2 6 m aj 2 017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ola Bjärehäll
Auktoriserad revisor
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