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ÅRSREDOVISNING 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acosense AB (publ), 

org.nr. 556790–4981 med säte i Göteborg, får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, där inget annat anges.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Affärsidé

Acosense möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer 

genom instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av aktivt ljud. 

Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras utanpå röret, helt ingrepps-

fritt, och är därför aldrig i kontakt med vätskan. Den unika och innovativa tekniken 

kan även analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat också 

på vätskor som är ogenomskinliga, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger be-

läggningar. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och 

säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader 

samt minskad energi- och miljöbelastning.

Kort om verksamhet och historik

Acosense AB utvecklar, tillverkar och säljer instrumentet Acospector® Acous-

tic Chemometer med tillhörande tjänster. Instrumentet är en innovation som ger 

kunden kontinuerlig information om svåranalyserade kemiska och biologiska indus-

trivätskor.

Användningen av Acospector ger kunden möjlighet att reducera produktionskost-

naderna, öka produktiviteten samt sänka energiförbrukningen. Genom att kontinu-

erligt övervaka sin process kan kunden även bättre utnyttja råvarorna och säkerstäl-

la en högre produktkvalitet. Analysmetoden, med tillhörande patent, utvecklades 

initialt av ABB. I ett projekt vid Chalmers Entreprenörsskola undersöktes om det 

fanns en kommersiell grund för uppfinningen och ur detta projekt startades Aco-

sense AB 2009.

Acosense har fortsatt att följa sin uttalade strategi mot en global processindustri, 

med fokus på applikationer inom pappers- och massaindustrin. Installationer har 

även gjorts inom kemiindustrin, livsmedelsindustrin och på vatten- och avloppsverk. 

Acosense fortsätter att utveckla nya instrument och applikationer och under 2018 

kommer Acosense erbjuda kunderna ett EX-klassat instrument för explosiva miljöer.

Baserat på dagens hårdvara kommer Acosense även erbjuda kunderna ett analysin-
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strument (Preventor) som, istället för att analysera specifika egenskaper, detekterar 

avvikelser i processen eller identifierar olika processlägen. Med hjälp av artificiell in-

telligens och behandling av så kallad Big Data kommer kunderna till exempel kunna 

få larm om processen avviker från det normala eller få bekräftat att ett kvalitet- eller 

produktbyte har skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Under året har en nyemission genomförts, vilken totalt tillfört bolaget 11,3 miljoner i 

eget kapital och likvida medel. I samband med emissionen genomfördes ett bred-

dande av bolagets ägarkrets, samt listning på Aktietorget.

Acosense har under året ökat sin försäljning och fick exempelvis en order från Stora  

Enso Skoghall på 8 stycken Acospector-instrument värd cirka 1,8 MSEK. Acosense 

bidrar därigenom till den digitaliseringssatsning som kunden gör. 

Bolagets avtal med Elof Hansson AB om distribution av bolagets produkter, främst 

i Asien och Sydamerika, har resulterat i två beställningar av sammanlagt tre instru-

ment. För Acosense är detta är ett viktigt insteg på den globala marknaden. 

Bolaget har även tilldelats forskningsmedel om totalt 3,6 MSEK. Dessa medel finan-

sierar affärs- och teknikutvecklingsprojekt som löper under 2017–2018. Under 2017 

har bolaget nyttjat 1,4 MSEK i projekten. De under året beviljade forskningsmedlen 

skall återbetalas genom royalty med 3% av omsättningen från år 2019 (uppgående 

till maximalt 120 % av erhållet bidrag).

Under året beviljades Acosenses patentansökan kring active acoustic spectroscopy 

i USA. Patentansökan lämnades in 2001, gäller fram till 2021, och omfattar grund-

principen i Acosense teknik. Ytterligare två patentansökningar lämnades in under 

2017, dessa är inriktade på skydd av bolagets kommande produktutbud. Bolaget 

fortsätter därmed sin plan att kontinuerligt utvärdera möjligheten till att skydda vär-

deskapande teknologi. 

Vidare har året präglats av intensivt arbete med att vidareutveckla produkten för 

en snabbare installation och driftsättning, men även för att adressera ytterligare 

applikationer framför allt hos massabruken och i livsmedelsindustrin. Samverkan 

med ABB och SynerLeap, ABBs satsning på innovativa bolag, har fördjupats med 

förhoppningen om goda synergieffekter framgent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Acosense har sålt två instrument med option på ytterligare tre instrument till The 

Quartz Corp i Norge, för analys av kvartssand, samt ett instrument till Elof Hansson 

i Chile, för analys av tjocklut i indunstningsprocessen vid ett pappers- och 

massabruk.
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Acosense har även färdigställt en ny testrigg där flödesfenomen och vätskans egen-

skaper kan undersökas och hur dessa påverkar enskilda ljudfrekvenser.

Bolaget har arbetat vidare på att färdigställa sitt nya instrument (Preventor) som 

bland annat kommer att fungera som anomalidetektor samt arbetat vidare med 

ATEX-klassningen av Acospector.

Charlotta Ekman har tillträtt som ny CFO och styrelsen har beslutat att föreslå 

bolagsstämman att fatta beslut om en nyemission.

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, 
RESULTAT OCH STÄLLNING 

Bolagets verksamhet har fortgått enligt plan under året. Intäkter under räken-

skapsåret 2017 uppgick till 4 818 kSEK (2 515 kSEK), inklusive stöd från Vinnova 

och Energimyndigheten om 1 445 kSEK. Nettoomsättningen under räkenskapsåret 

uppgick till 3 330 (1 657 kSEK) och resultat före skatt redovisas med -7 867 kSEK 

(-6 161 kSEK). Det negativa resultatet är till största del hänförbart till teknik- och 

affärsutvecklingsinsatser samt tillhörande administration och innehåller såväl perso-

nalkostnader som konsultarvoden. De likvida medlen uppgick på balansdagen till 6 

623 kSEK (702 kSEK). Summa eget kapital uppgick till 4 834 kSEK (1 358 kSEK) vid 

periodens slut.

Flerårsöversikt (kSEK) 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 3 330 1 657 367 464 171

Årets resultat -7 867 -6 161 -5 665 -6 973 -2 400

Balansomslutning 11 019 6 353 6 665 8 813 10 925

Soliditet (%) 43,9 21,4 12,6 55,7 41,4

Summa eget kapital 4 834 1 358 840 4 905 4 518

Antal anställda 7 5 5 3 3

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN 

Aktien och aktiekapital

Resultat för räkenskapsåret 2017 uppgick före skatt till -7 867 kSEK eller -1,83 kr per 

aktie. Antal utestående aktier per den 31 december 2017 var 4 297 800 stycken,  

samt 27 000 teckningsoptioner. Optionerna ger innehavaren rätt till att teckna  

en aktie för ett pris av 11 kronor under tidsperioden 2017-06-30—2018-04-15 och  

riktades till nyckelpersoner i bolaget. 
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Ägarstruktur

Aktiekapitalet i Acosense AB uppgick per den 31 december 2017 till 859 560 SEK 

fördelat på 4 297 800 aktier. Samtliga aktier är av samma slag. Aktien handlas på 

AktieTorget under benämningen ACOS. Ägarantalet i Bolaget uppgick per den  

31 december 2017 till cirka 670 stycken. De tio största aktieägarna ägde aktier mot-

svarande 53,7 % av kapitalet och rösterna.

Ägare Antal aktier Innehav %

DIVERGENSIA FÖRVALTNINGS AB 639 850 14,89

STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 573 695 13,35

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 225 943 5,26

XND NORDIC AB 162 915 3,79

ABB AB 159 500 3,71

SEB LIFE INTERNATIONAL 138 500 3,22

JÄRVMARKER, ANN KRISTIN 123 000 2,86

CATELLA BANK S A 100 000 2,33

ERIKSSON, PETER 97 695 2,27

REGERE AB 85 555 1,99

ÖVRIGA CA 660 ÄGARE 1 991 147 46,33

4 297 800 100

Antal aktier: 

4 297 800 (*) 

Aktie-

kapital

Fond för 

utvecklings-

utgifter

Överkurs-

fond

Balanserat 

resultat

Årets 

resultat

Belopp vid årets 

ingång 579 560 51 796 6 536 455 351 101 -6 160 620

Nyemissioner 280 000 11 062 906   

Disposition enligt 

beslut av årets 

årsstämma  -6 160 620 6 160 620

Avsättning till 

fond för utveck-

lingsutgifter -10 359 10 359

Årets resultat     -7 866 918

Belopp vid 

årets utgång 859 560 41 437 17 609 720 -5 809 519 -7 866 918 

* Genom split 1:5 av 579 560 aktier 2017-01-10 erhölls 2 897 800 aktier.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment 

stora energi- och resursbesparingar samt värdefull processdata. Då bolagets 

huvudsakliga verksamhet är att kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det 

noteras att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga risker såväl som 

organisatoriska utmaningar. Styrelsen gör löpande bedömningar av de risker och 

faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och lönsamhet. 

Bolagets likvida situation bedöms vara tillräckligt stark för årets verksamhet men 

för att möjliggöra planerade satsningar, som stärker bolagets marknadsposition, har 

styrelsen beslutat att föreslå bolagstämman att besluta om en nyemission. 

Med en unik produkt, ett växande team och ett stort antal applikationsmöjligheter 

ser styrelsen positivt på framtiden.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Överkursfond 17 609 720

Balanserad förlust -5 809 519

Årets förlust -7 866 918

3 933 283

disponeras så att i ny räkning överföres 3 933 283

 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och  

balansräkning med tilläggsupplysningar. 
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Not

2017-01-01

-2017-12-31

2016-01-01

-2016-12-31

Nettoomsättning  3 329 995 1 657 225

Aktiverat arbete för egen räkning  - 51 796

Övriga rörelseintäkter 1 1 487 943 806 194

 4 817 938 2 515 215

   

Rörelsens kostnader   

Handelsvaror -457 230 -494 833

Övriga externa kostnader -4 425 257 -2 906 407

Personalkostnader 3 -6 165 704 -3 612 661

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 4 -1 494 746 -1 484 681

  -12 542 937 -8 498 582

Rörelseresultat  -7 724 999 -5 983 367

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter  7 666 43

Räntekostnader och liknande resultatposter  -149 585 -177 296

  -141 919 -177 253

    

Resultat före skatt  -7 866 918 -6 160 620

    

Skatt på årets resultat 5 0 0

ÅRETS RESULTAT  -7 866 918 -6 160 620

 

RESULTATRÄKNING
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Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utvecklingsutgifter 6 1 972 898 3 141 978

Patent och varumärken 7 415 559 581 894

  2 388 457 3 723 872

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 8 493 066 542 663

Summa anläggningstillgångar  2 881 523 4 266 535

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m.m.    

Handelsvaror  233 310 387 868

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 106 563 718 540

Aktuella skattefordringar  66 342 15 949

Övriga fordringar  53 220 187 809

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  54 816 74 628

  1 280 941 996 926

    

Kassa och bank 11 6 622 756 701 893

Summa omsättningstillgångar  8 137 007 2 086 687

SUMMA TILLGÅNGAR  11 018 530 6 353 222

BALANSRÄKNING
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Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  859 560 579 560

Fond för utvecklingsutgifter  41 437 51 796

  900 997 631 356

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 17 609 720 6 536 455

Balanserad förlust  -5 809 519 351 101

Årets resultat  -7 866 918 -6 160 620

  3 933 283 726 936

Summa eget kapital  4 834 280 1 358 292

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 9 2 128 418 2 383 667

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  190 735 463 596

Leverantörsskulder  155 012 360 159

Övriga skulder  1 801 539 472 098

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 908 546 1 315 410

Summa kortfristiga skulder  4 055 832 2 611 263

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  11 018 530 6 353 222

BALANSRÄKNING
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2017 2016

LÖPANDE VERKSAMHET

Rörelseresultat -7 725 -5 984

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 1 495 1 485

   Betald ränta -142 -177

Kassaflöde från löpande verksamhet -6 372 -4 676

Förändring rörelsekapital

Förändring av fordringar -129 -349

Förändring av kortfristiga skulder 1 445 -407

Kassaflöde från löpande verksamhet -5 056 -5 432

Finansieringsverksamhet

Nyemission 11 343 6 678 

Amortering av långfristiga skulder -256 -423

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 11 087 6 255

Investeringsverksamhet

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -98

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -110 -430

Kassaflöde investeringsverksamhet -110 -528

Årets kassaflöde 5 921 295

Ingående kassa och bank 702 407

UTGÅENDE KASSA OCH BANK 6 623 702

KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed 

de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats 

till anskaffningsvärde om annat ej anges.

 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  

Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas  

i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar  

och skulder redovisas som finansiella poster. 

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att  

erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska för-

delarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillför-

litligt sätt.

 

Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 

aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av 

en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under  

tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i 

BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

 

En summa motsvarande under året egenutvecklade immateriella tillgångar har 

omförts från fritt eget kapital till bundet eget kapital, klassificerat som ”Fond för 

utvecklingsutgifter”, i syfte att jämställa aktiveringsmodellen med kostnadsförings-

modellen ur ett utdelningsperspektiv.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till vä-

sentligt restvärde. 

Avskrivning sker från anskaffningsdatum.
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Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter  20 %  

Patent och varumärken   20 %  

     

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  20 %  

     

Finansiella instrument

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde  

i enlighet med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1 (K3). 

 

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som 

operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad 

linjärt över leasingperioden.

 

Varulager

Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet.

 

Bidrag

Erhållna bidrag hänförliga till utvecklingsverksamheten reducerar anskaffnings-

värdet på de balanserade utgifterna. 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäkts-

korrigeringar.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för  

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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NOTER
 

Not 1 Övriga rörelseintäkter

Beloppet består av bidrag med 1 444 617 SEK (806 194 SEK) samt hyresintäkter 

43 326 SEK (0 SEK).

Not 2  Leasingavtal

Årets leasingkostnader uppgår till 540 506 SEK. Beloppet avser hyreskontrakt 

avseende lokaler samt leasingbil. 

 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller 

till betalning enligt följande:

 

2017 2016

Inom ett år 503 056 422 344

Senare än ett år men inom fem år 515 408 844 688

Senare än fem år 0 0

 1 018 464 1 267 032

Not 3  Anställda och personalkostnader  

2017  2016

Medelantalet anställda   

Kvinnor 1 1

Män 6 4

 7 5

 

Löner och andra ersättningar samt sociala 

kostnader inklusive pensionskostnader

      

2017  2016

Löner och andra ersättningar 4 286 810 2 569 932

Sociala kostnader och pensionskostnader 1 773 971 973 642

(varav pensionskostnader) (426 941) (190 972)

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader 

och pensionskostnader 6 060 781 3 543 574
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Not 4  Avskrivningar 

2017  2016

Balanserade utgifter -1 169 080 -1 169 080

Patent och varumärken -166 335 -166 335

Inventarier, verktyg och installationer -159 331 -149 266

 -1 494 746 -1 484 681

Not 5  Skatt  

2017  2016

Årets resultat -7 866 918 -6 160 620

22 % på årets resultat 1 735 122 1 355 336

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader -10 790 -1 943 

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter - 9

Ej aktiverat underskott -1 724 332 -1 353 402

Summa 0 0

Temporära skillnader 0 0

Totalt underskottsavdrag, ej aktiverat 32 850 829 25 032 956

Not 6 Balanserade utvecklingsutgifter    

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 845 410 5 793 614

Aktiverade utgifter mätteknik - 51 796

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 845 410 5 845 410

   

Ingående avskrivningar -2 703 432 -1 534 352

Årets avskrivningar -1 169 080 -1 169 080

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 872 512 -2 703 432

   

Utgående redovisat värde 1 972 898 3 141 978
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Not 7 Patent och varumärken

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 839 774 793 801

Inköp - 45 973

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 839 774 839 774

   

Ingående avskrivningar -257 880 -91 545

Årets avskrivningar -166 335 -166 335

Utgående ackumulerade avskrivningar -424 215 -257 880

   

Utgående redovisat värde 415 559 581 894

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer  

2017-12-31  2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 229 166 798 600

Inköp 182 892 430 566

Försäljningar -91 446 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 320 612 1 229 166

   

Ingående avskrivningar -686 503 -537 237

Försäljningar 18 288 -

Årets avskrivningar -159 331 -149 266

Utgående ackumulerade avskrivningar -827 546 -686 503

   

Utgående redovisat värde 493 066 542 663
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Not 9 Långfristiga skulder  

2017-12-31 2016-12-31

Förfaller senare än ett år men inom 

fem år efter balansdagen
  

Skulder till kreditinstitut 2 128 418 1 773 193

 2 128 418 1 773 193

Förfaller senare än fem år efter balansdagen   

Skulder till kreditinstitut - 610 474

 - 610 474

Lånet (1 990 000 SEK) från Energimyndigheten har en löp-

tid på 10 år och amorteras med 5% var tredje månad med 

start 2018: 

Förfaller inom 12 månader: 398 000 SEK

Förfaller inom 1-5 år: 1 592 000 SEK. 

Lånet (138 418 SEK) från Tillväxtverket amorteras enligt 

följande:

Förfaller inom 12 månader: 82 868 SEK

Förfaller inom 1-5 år: 55 556 SEK. 

 

Not 10   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader 1 746 034 439 884

Förutbetalda intäkter 16 666 187 500

Övriga upplupna kostnader 145 846 638 026

1 908 546 1 315 410

Not 11   Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  
2017-12-31 2016-12-31

Företagsinteckningar 1 500 000 1 000 000

Spärrade bankmedel 50 000 -

Bolaget har beviljats bidrag av Energimyndigheten med 3,6 MSEK varav 2,0 MSEK är utbetalt un-

der 2017. Av de utbetalda medlen är 1023 kSEK intäktsförda i projektet. Bidraget skall återbetalas 

genom en royalty på 3% av omsättningen från år 2019 (uppgående till maximalt 120 % av erhållet 

bidrag).
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Göteborg den 16 mars 2018

Ingvar Andersson  Anders Barne Lars-Olof Gustavsson

Ordförande  

Carl-Gunnar Brogren Peter Eriksson Peter Löfgren

Per Hellman 

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2018.

Ernst & Young AB 

Thomas Nilsson

Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Acosense AB (publ) 
för räkenskapsåret 2017.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av Acosense AB (publ)s finansiella ställning per den 
31 december 2017 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. 

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 Acosense 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.  

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 
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 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 att årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga 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 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 fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:  

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

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga 
att fortsätta verk-samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberätt-elsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning-arna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 



  2 (2) 

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 Acosense 
AB (publ) för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller för-lust. 

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 Acosense 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. 

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 ställ-ning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande 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 medelsförvalt-ningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den 22 mars 2018  

Ernst & Young AB   

 

Thomas Nilsson 
Auktoriserad revisor  
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