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Aptahem AB (publ)
Org.nr. 556970-5782

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Aptahem AB (publ), organisationsnummer 556970-5782, är ett svenskt bioteknikbolag med säte i Malmö.

Aptahem AB listades på Aktietorget i april 2015. Aktietorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn. Aktietorget driver en handelsplattform (MTF) vilket inte är en reglerad marknad.

Aptahem fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten Apta-1 som ett blodproppshämmande läkemedel för att behandla och 
förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom hjärtinfarkt eller stroke. Detta hindrar inte bolaget från att studera
andra indikationer för Apta-1som skulle kunna vara av kommersiellt intresse och därmed leda till potentiella partnerskap med 
etablerade bioteknik- och läkemedelsutvecklingsbolag.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Aptahem, dels genom att validera bolaget och bolagets teknologi, 
dels genom att öka intresset från aktiemarknaden att finansiera utvecklingsprogrammet. Aptahems strategi är att aktivt möta, 
presentera och diskutera utvecklingsstatus i projekten med bioteknik- och läkemedelsutvecklingsbolag som visar intresse för bolagets 
teknologi.

Aptahems målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det kardiovaskulära systemet, speciellt mot 
stroke för större effektivitet, nya verkansvägar och mindre biverkningar

Flerårsjämförelse*

2016 2015 2014 (8 mån)
Nettoomsättning 168 427 0 0
Res. efter finansiella poster -9 737 579 -5 609 109 -680 528
Balansomslutning 21 954 990 5 556 547 3 955 514
Soliditet (%) 93,44 80,93 84,39
Resultat per aktie -1,25 -1,19 -0,20

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarförhållanden
      Ägarförhållande per 2016-12-31 Kapital % Röster %

         Forskarpatent i Syd AB    11,49   11,49
         Avanza Pension     8,28     8,28
          Johan Lindh     6,92     6,92
        Tina Kerstin Veronica Persson     6,77     6,77
         Gunvald Berger     1,99      1,99
           Övriga   64,55   64,55

           Summa 100,00 100,00

Euroclear per 2016-12-31

Totala antalet aktier per 20161231 är 7 793 580

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Apta-1s effekt avseende att motverka blodproppstillväxt utan biverkningar verifierades i etablerad experimentell modell.

Teckningsoptionens andra och sista nyttjandeperiod avslutades den 5 februari 2016 och under denna nyttjandeperiod nyttjades 1 133 
558 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Totalt har, i de båda teckningsomgångarna, 
1 178 518 teckningsoptioner nyttjats för teckning av lika många aktier, innebärande en nyttjandegrad om cirka 98 %. 
Teckningsoptionerna har därmed tillfört Aptahem AB cirka 9,9 MSEK efter emissionskostnader. 1 133 558 aktier registrerades på 
Bolagsverket i slutet av februari 2016. Efter registreringen uppgick aktiekapitalet till 1 328 451,142 kronor fördelat på 5 845 185 
aktier.
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Aptahem visade i samarbete med Nencki Institute i Warszawa att Apta-1 in vitro-försök hämmar ett antal olika cellulära faktorer som 
stimulerar inflammatoriska förlopp. Dessa nyupptäckta anti-inflammatoriska effekter av Apta-1 tillsammans med tidigare rapporterade
anti-koagulativa effekter skulle bl. a. kunna samverka för att både motverka tillväxt av blodproppar och den inflammatoriskt orsakade 
vävnadsskada som uppstår efter att blodproppen avlägsnats och kärlen öppnats för blodflöde, s.k. re-perfusionsskador. 

Aptahem genomförde tillsammans med samarbetspartnern LPT en tredje toxikologisk djurstudie för att visa på Apta-1’s 
säkerhetsmarginal. Apta-1 gavs till möss i stegvis ökade intravenösa singeldoser till möss upp till 500 mg/kg utan att orsaka akuta 
biverkningar. Den säkra dosen bedöms således vara minst 500 gånger högre än den tänkta terapeutiska dosen.

Teckningstiden i Aptahem AB:s företrädesemission avslutades den 2 maj 2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka
131 % varav omkring 94 %, motsvarande 18,3 Mkr, tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 6 %, motsvarande 1,2 Mkr, 
tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillfördes Aptahem cirka 19,5 Mkr före 
emissionskostnader. Antalet aktier uppgår därefter till 7 793 580.

Vid årsstämman 2016 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av 
högst 300 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2016, 2017, 2018 och 2019. Varje option berättigar innehavaren att 
förvärva en aktie i Aptahem AB till ett lösenpris om 11,55 kr. Samtidigt bildades dotterbolaget Aptahem Finans AB för att hantera 
optionsprogrammet.

Bolaget genomförde en studie av läkemedelskandidaten Apta-1s antiinflammatoriska effekter in vivo. Resultaten tyder på att Apta-1 
har en fördelaktig effektprofil som skiljer sig från referensläkemedlet dexametason.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Aptahems prekliniska program pågår med successivt insamlande av data avseende Apta-1:s effektprofil samtidigt som arbetet med 
bolagets kliniska utvecklingsstrategi fortlöper i samråd med extern expertis. I dialogen med opinionsledare och potentiella partners 
har framkommit att den unika verkningsmekanismen hos Apta-1 kan användas för att skapa ett större marknadsvärde än bolagets 
ursprungliga hypotes. Dessa nya möjligheter bedöms vara av sådant värde att bolaget har valt att uppdatera den kliniska 
utvecklingsstrategin. Justeringen innebär att tidsplan och estimerade kostnader för utvecklingsprogrammet förändras, varför styrelsen 
beslutat att en plan för ytterligare kapitalanskaffning ska tas fram. Planen kommer att presenteras för aktieägarna under 2017.

VD Mikael Lindstam kommenterar
Under det spännande år som just passerat har vi fokuserat våra utvecklingsaktiviteter på att förbereda såväl vår kandidatsubstans 
Apta-1 som bolaget för klinisk utveckling. De prekliniska studierna har fortlöpt planenligt och både bekräftat och påvisat nya 
intresseväckande egenskaper hos Apta-1 avseende anti-inflammatoriska effekter. Den unika verkningsmekanismen har potential att 
kunna bli en viktig differentierande aspekt i relation till framtidens antikoagulerande läkemedel. Genomförandet av ett fullskaligt 
toxikologiprogram är en viktig milstolpe och vi har under året inlett förberedande farmakokinetiska och farmakologiska studier för 
detta syfte. 

För att möjliggöra större studier och bevisa för en partner att Apta-1 kan kommersialiseras i stor skala har en lika viktig aktivitet varit 
att identifiera en optimal leverantör för kontraktstillverkning av substansen, ett arbete som intensifierades under fjärde kvartalet. I ett 
led i att säkra leverans av alla dessa aktiviteter samt ge stöd till Aptahem har bolaget anlitat flera experter inom olika områden av 
läkemedelsutvecklingsprocessen på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt via specialist-bolag. Jag är stolt över att vi nu både har en 
erfaren projektgrupp och en kunnig styrelse för att driva utvecklingen framåt. Docent Anders Bylock är i detta avseende en 
nyckelrekrytering i egenskap av att vara en internationellt erkänd expert inom koagulationsområdet, som bl.a. kommer att leda vårt 
kommande vetenskapliga råd. Implementeringen av den nya utvecklingsplanen förutsätter ett antal praktiska förändringar och vår 
operativa projektgrupp lägger nu därför en detaljplan och förhandlar med våra underleverantörer.

Aptahem har under året mött ytterligare läkemedelsbolag som påtalat sitt intresse av att testa om styrkorna av Apta-1:s helt unika 
verkningsprofil kan användas även utanför koagulationsområdet. Uppföljningsmöten är inplanerade med flera av de bolag som 
Aptahem träffat under det sista kvartalet av 2016 på exempelvis Bio Europe i Köln och The Nordic-American Life Science 
Conference i New York och vissa är redan uppföljda på Bio Europe i Barcelona.

Vi är glada över att allt fler bolag nu har upptäckt Aptahem och vår kandidatsubstans Apta-1. Baserat på mina möten på dessa 
konferenser kan jag nu konkludera att kännedomen om vår unika verkningsprofil utvidgat kretsen av potentiellt intresserade partners. 
Den utökade uppmärksamheten är välkommen men jag anser att min viktigaste uppgift gentemot våra aktieägare är att välja vilken av 
dessa bolag som är rätt samarbetspartner för Apta-1. Starka partnerskap tar därför av goda skäl tid att få på plats. Jag vill tacka våra 
aktieägare för ett spännande år och ser med tillförsikt fram emot att fortsatt fördjupa våra partnerdialoger.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB
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Förändringar i eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 070 824 0 9 035 214 -4 874 891 4 160 323
Effekt av byte av redovisningsprincip 0 -734 218 -734 218
Justerat belopp vid årets ingång 1 070 824 0 9 035 214 -5 609 109 3 426 105
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: -5 609 109 5 609 109 0
Nyemission 700 444 0 25 056 970 0 25 056 970
Årets förlust -9 737 579 -9 737 579

Belopp vid årets utgång 1 771 268 0 28 483 075 -9 737 579 18 745 496

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -6 289 637
överkursfond 34 762 711
erhållna aktieägartillskott 10 000
årets förlust -9 737 579

18 745 495
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 18 745 495

18 745 495

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2016-01-01 2015-01-01
Not 2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 168 427 0

168 427 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -6 118 549 -2 770 923
Personalkostnader 4 -3 713 469 -2 824 085
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -73 908 -14 127

-9 905 926 -5 609 135

Rörelseresultat -9 737 499 -5 609 135

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 6 132 1 830
Räntekostnader 7 -212 -1 804

-80 26

Resultat efter finansiella poster -9 737 579 -5 609 109

Årets resultat -9 737 579 -5 609 109
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BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsarbete mm 8 0 0
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

9
634 615 696 482
634 615 696 482

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 10 48 165 60 206

48 165 60 206

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11 50 000 0

50 000 0

Summa anläggningstillgångar 732 780 756 688

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 159 0
Övriga fordringar 177 403 140 430
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 550 169 309

252 112 309 739

Kassa och bank 13
Kassa och bank 20 970 098 4 490 120
Summa kassa och bank 20 970 098 4 490 120

Summa omsättningstillgångar 21 222 210 4 799 859

SUMMA TILLGÅNGAR 21 954 990 5 556 547
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BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 1 771 268 1 070 824

1 771 268 1 070 824

Fritt eget kapital
Överkursfond 34 762 712 9 705 742
Balanserat resultat -6 289 637 -680 528
Erhållet aktieägartillskott 10 000 10 000
Årets resultat -9 737 579 -5 609 109

18 745 496 3 426 105

Summa eget kapital 20 516 764 4 496 929

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 435 106 245 587
Aktuell skatteskuld 152 512 0
Övriga skulder 115 834 90 411
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 734 774 723 620
Summa kortfristiga skulder 1 438 226 1 059 618

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 954 990 5 556 547
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KASSAFLÖDESANALYS 2016-01-01 2015-01-01
Not 2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -9 737 499 -5 609 135
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 73 908 14 127
Erhållen ränta m.m. 132 1 830
Erlagd ränta -212 -1 804
Betald inkomstskatt 152 512 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -9 511 159 -5 594 982

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -2 159 0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 59 787 -271 607
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 189 519 111 373
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 36 577 331 054

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 227 435 -5 424 162

Investeringsverksamheten
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m. 9 0 -246 229
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 10 0 -60 206
Förvärv av koncernföretag 11 -50 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 000 -306 435

Årets nyemission 28 929 030 7 604 640
Kapitalanskaffningsutgifter -3 171 617 -836 924
Förändring av likvida medel 16 479 978 1 037 119
Likvida medel vid årets början 4 490 120 3 453 001

Likvida medel vid årets slut 20 970 098 4 490 120
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Ändrade redovisningsprinciper
Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget har tidigare år 
tillämpat alternativet att aktiverat externa utvecklingskostnader. Styrelsen har beslutat att byta redovisningsprincip och 
kostnadsföra externa utvecklingskostnader. Förändringen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har justerats.
Retroaktiv tillämpning innebär en tillämpning av den nya redovisningsprincipen på transaktioner samt andre händelser och 
förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats. Specifikationen till eget kapital samt noten till balanserade utgifter
för forskningsarbetearbeten m.m. innehåller uppgift om effekten av retroaktiv tillämpning. Även flerårsöversikten har 
omräknats enligt den nya redovisningsprincipen.

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

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.

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

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder
tillämpas när avskrivning påbörjas:

Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 10

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

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt har inte redovisats på det 
skattemässiga underskott då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden detta underskott beräknas kunna utnyttjas mot 
framtida skattemässiga överskott. Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskott per 2016-12-31 uppgår till
16 352 818 kronor.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen
Koncerninterna inköp eller försäljningar har ej förekommit.

Sida 9 av 12



Aptahem AB (publ)
Org.nr. 556970-5782

NOTER

Not 3 Ersättning till revisorer 2016 2015

Ersättning till revisor
Revisionsuppdrag 50 000 40 000
Övrig ersättning 5 000 5 000

55 000 45 000

Not 4 Personal 2016 2015

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 2,00
varav kvinnor 2,00 1,00
varav män 1,00 1,00

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 1 631 522 1 050 000
Pensionskostnader 228 870 247 812

1 860 392 1 297 812
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 1 134 887 809 362
Pensionskostnader 125 819 26 159

1 260 706 835 521

Sociala kostnader 955 251 633 744

Summa styrelse och övriga 4 076 349 2 767 077

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 6 5
varav kvinnor 2 1
varav män 4 4
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1
varav kvinnor 0 0
varav män 1 1

Det finns ett avtal med VD om 6 månaders uppsägningstid, jämte 6 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets 
sida.
Styrelsearvode utgår enligt årsstämmobeslut 2016 med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp 
vardera till övriga ledamöter.

Not 5 Upplysningar om antal aktier 2016 2015

Antal aktier / värde vid årets ingång 4 711 627 3 466 667
Antal aktier / värde vid årets utgång 7 793 580 4 711 627
Kvotvärde per aktie vid årets ingång 0,23 kr
kvotvärde per aktie vid årets utgång 0,23 kr
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NOTER

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2016 2015

Räntor 132 1 830
132 1 830

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2016 2015

Räntekostnader 212 1 804
212 1 804

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 2016-12-31 2015-12-31

Inköp 0 734 218
Effekt av byte av redovisningsprincip 0 -734 218
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
Utgående redovisat värde 0 0

Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 713 308 467 079
Inköp 0 246 229
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 713 308 713 308
Ingående avskrivningar -16 826 -2 699
Årets avskrivningar -61 867 -14 127
Utgående ackumulerade avskrivningar -78 693 -16 826
Utgående redovisat värde 634 615 696 482

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 60 206 0
Inköp 0 60 206
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 206 60 206
Årets avskrivningar -12 041 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 041 0
Utgående redovisat värde 48 165 60 206

Not 11 Andelar i koncernföretag 2016-12-31 2015-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Aptahem Finans AB 100 50 000 0
559060-1448 Malmö

50 000 0

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Aptahem Finans AB 49 875 -125

Not 12 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31

Spärrade bankmedel 50 000 50 000
Summa ställda säkerheter 50 000 50 000

Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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NOTER

Malmö 2017-03-28

Mikael Lindstam Kjell Stenberg
Verkställande direktör Ordförande

Charlotte Edenius Cristina Glad Per Heander

Johan Lindh

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 mars 2017

Magnus Hahnsjö
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Aptahem AB (publ), org.nr 556970-5782 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aptahem AB (publ) för år 2016. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aptahem AB (publ):s finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Aptahem AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina 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 på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 årsredovisningen.   

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

• identifierar och bedömer jag 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 mina 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 
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innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Aptahem AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Aptahem AB (publ) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina  
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 ställning i övrigt. 
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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. 
Revisorns ansvar 

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

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

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed mitt 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 jag 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 min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
Lund den 29 mars 2017 

 

 

Magnus Hahnsjö 

Auktoriserad revisor 

 

 


