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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Verksamheten 

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för 

behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Runt 2004 kontaktade Cand. Scient. Mogens Nielsen 

från Roskilde, Professor Olov Sterner vid Lunds universitet för att få hjälp med att utveckla nya kemiska föreningar som 

kunde utvecklas till läkemedel. Mogens Nielsen hade då arbetat med att undersöka Gaba-receptorns biologiska funktioner 

sedan 20 år tillbaka. Redan från början av detta samarbete var målet att finna läkemedelskandidater som kunde erbjuda nya 

behandlingsformer med större träffsäkerhet och mindre biverkningar. 

 

Affärsmodell 

 

Gabathers avsikt är att fokusera på utvecklingen av huvudindikationen som kommer att 

bestämmas vid en framtida tidpunkt efter att de pre-kliniska studierna genomförts under 2015. Bolagets mål är att 

självständigt äga det läkemedelsutvecklingsprogram som i dagsläget mest troligt ligger inom områdena antidepressiva och 

ångestdämpande läkemedel. Detta förhindrar inte Bolaget från att söka partnerskap med etablerade bioteknik- och 

läkemedelsutvecklingsbolag avseende andra läkemedelskandidater. 

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather dels genom att validera Bolaget och Bolagets 

teknologiplattform, dels öka intresset från aktiemarknaden och finansiera övriga utvecklingsprogram. Gabathers strategi är 

att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade emot ett 

flertal nya läkemedel. 

 

Gabathers målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya 

verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar. 

 

Flerårsjämförelse*       

       

  2014     

  (8 månader)     

Nettoomsättning  0     

Res. efter finansiella poster  -1 724 221     

Balansomslutning  9 160 134     

Soliditet (%)  94,26     

Resultat per aktie  -0,18     

       

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 

       

 

Ägarförhållanden 

Aktieboken och dess hantering görs av  Euroclear Sweden AB. 

 

Nedan presenteras de ägare med störst innehav: 

 

Namn:       Antal aktier:  Andel: Land: 

Forskarpatent i Syd AB     2000.000  21,28% SE 

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   773.900   8,23% SE 

Tommy Liljefors      551.250   5,86% DK 

Mogens Nielsen      551.250   5,86% DK 

Olov Sterner      551.250   5,86% SE 

Jakob Nilsson      496.125   5,28% SE 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Detta är bolagets första räkenskapsår och grundades den 5 april. 

 

Gabather startar sin verksamhet genom förvärv av intellektuella rättigheter. Man har fått sin första patentfamilj beviljad i 

Europa och ett patent beviljat i USA. 

 

Bolaget har genomfört två nyemissioner, en om 3,8 MSEK i augusti och den andra om 7,2 MSEK genomfördes i oktober. 

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. 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. 

 

Bolagets första substans Gaaba-001 konstaterades penetrera blod-hjärnbarriären och att ha tillfredställande kinetiska 

egenskaper. En större tillverkare av läkemedelssubstanser påbörjar arbetet med att ta fram ett flertal substanser inför utökade 

studier. 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Bolaget får meddelande om beviljande i Europa för bolagets andra patentfamilj. 

 

Av bolagets fem läkemedelskandidater publicerades delresultat ifrån utvecklingen av substanserna Gaaba-001-003 i april 

månad. Utav dessa substanser uppvisade Gaaba-002 potential för antipsykotisk behandling och Gaaba-001 uppvisade en 

möjlig potential för behandling av ångest. Gaaba-003 uppvisade så långt inga unika egenskaper. Alla tre substanserna 

saknade sedativa biverkningar. 

 

Framtida utveckling 

Målet är att kunna inleda större säkerhetsstudier i höst och planera för kliniska studier under 2016. 

 

Resultatdisposition       

       

Förslag till disposition av bolagets vinst       

       

Till årsstämmans förfogande står       

överkursfond   9 314 650    

årets förlust   -1 724 221    

   7 590 429    

Styrelsen föreslår att       

i ny räkning överföres   7 590 429    

   7 590 429    

 

 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING 2014-05-05  

 Not 2014-12-31  

  (8 månader)  

Rörelsens intäkter m.m.       

Aktiverat arbete (omkostnader)  för egen räkning    195 535   

    195 535   

       

Rörelsens kostnader       

Projektkostnader    -47 754   

Övriga externa kostnader    -1 430 656   

Personalkostnader   1 -433 692   

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
  

 

-7 545 
  

    -1 919 647   

       

Rörelseresultat    -1 724 112   

       

Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   2 2   

Räntekostnader och liknande resultatposter   3 -111   

    -109   

       

Resultat efter finansiella poster    -1 724 221   

       

Årets resultat    -1 724 221   
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BALANSRÄKNING 2014-12-31  

  (8 månader)  

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.   4 195 535   

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.   5 442 455   

    637 990   

       

Summa anläggningstillgångar    637 990   

       

Omsättningstillgångar       

       

 

Kortfristiga fordringar       

Övriga fordringar    442 387   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    102 734   

    545 121   

       

Kassa och bank       

Kassa och bank    7 977 023   

Summa kassa och bank    7 977 023   

       

Summa omsättningstillgångar    8 522 144   

       

SUMMA TILLGÅNGAR    9 160 134   

       

 



Gabather AB (publ) 
Org.nr. 556970-5790 

 

BALANSRÄKNING 2014-12-31  

 Not (8 månader)  
 

Sida 6 av 11 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital   6    

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   7 1 044 444   

    1 044 444   

       

Fritt eget kapital       

Överkursfond    9 314 650   

Årets resultat    -1 724 221   

    7 590 429   

       

Summa eget kapital    8 634 873   

       

 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    388 249   

Övriga skulder    32 489   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    104 523   

Summa kortfristiga skulder    525 261   

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    9 160 134   

       

 

 

POSTER INOM LINJEN 

       

Ställda säkerheter       

       

Panter och därmed jämförliga säkerheter       

som har ställts för egna skulder och för       

förpliktelser som redovisats som avsättningar       

       

Spärrade bankmedel    50 000   

    50 000   

       

Ansvarsförbindelser    Inga   
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KASSAFLÖDESANALYS 2014-12-31  

 Not (8 månader)  

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat    -1 724 112   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    7 545   

Erhållen ränta mm    2   

Erlagd ränta    -111   

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital    -1 716 676   

       

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    -545 121   

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder    388 249   

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    137 012   

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -1 736 536   

       

 

Investeringsverksamheten       

Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m.   4 -195 535   

Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.   5 -450 000   

       

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -645 535   

       

 

Finansieringsverksamheten       

Årets nyemission   6 10 359 094   

Utbetald utdelning   6 0   

Återbetalt aktieägartillskott   6 0   

       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    10 359 094   

       

Förändring av likvida medel    7 977 023   
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

 

 

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

(K3). 

       

 

Värderingsprinciper 

 

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. 

       

 

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: 

       

   Antal år    

Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
  

10 
   

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 skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 

eller händelser. 

 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 

skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i 

dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 

skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. 

Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld 

såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller 

temporära skillnader. 
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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 underskottet då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden detta underskott beräknas kunna utnyttjas mot framtida 

skattemässiga överskott. 

       

 

 

 

 

 

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

        

Not 1 Personal    2014   

     (8 månader)   

 Medelantal anställda       

 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda       

 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       

        

 Medelantal anställda har varit    2,00   

 varav kvinnor    2,00   

 varav män    0,00   

        

 Löner, ersättningar m.m.       

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       

 pensionskostnader har utgått med följande belopp:       

        

 Styrelsen och VD:       

  Löner och ersättningar   0   

     0   

 Övriga anställda:       

  Löner och ersättningar   361 895   

     361 895   

 Sociala kostnader    65 977   

 Summa styrelse och övriga    427 872   

 Löner och ersättningar    361 895   

 Sociala kostnader    65 977   

 Summa    427 872   

        

 Könsfördelning i styrelse och företagsledning       

        

 Antal styrelseledamöter    3   

 varav kvinnor    0   

 Antal övriga befattningshavare inkl. VD    1   

 varav kvinnor    0   

        

Ingen ersättning har utgått till styrelsen. 

        

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    2014   

     (8 månader)   

        

 Räntor    2   

     2   
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Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter    2014   

     (8 månader)   

        

 Kursdifferenser på skulder    14   

 Övriga räntekostnader    97   

     111   

        

Not 4 Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.    2014-12-31   

     (8 månader)   

        

 Balanserade omkostnader    195 535   

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    195 535   

 Utgående redovisat värde    195 535   

        

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.    2014-12-31   

     (8 månader)   

        

 Inköp    450 000   

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    450 000   

 Årets avskrivningar    -7 545   

 Utgående redovisat värde    442 455   

        

Not 6 Eget kapital       

        

    
Övrigt 

bundet 

Övrigt fritt Årets Summa fritt 

   Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital 

 Nyemission  1 044 444 10 415 556 0 0 0 

 Resultatdisp. enl. beslut av       

 årsstämma:    0 0 0 

 Kostnad för kapitalanskaffnig  0 -1 100 906 0 0 0 

 Årets förlust     -1 724 221 -1 724 221 

        

 Belopp vid årets utgång  1 044 444 9 314 650 0 -1 724 221 -1 724 221 

        

Not 7 Upplysningar om aktiekapital       

        

     
Antal aktier 

 
Kvotvärde per 

aktie 

 Antal/värde vid årets ingång      0,00 

 Antal/värde vid årets utgång    9 400 000  0,11 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 

Definition av nyckeltal 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

 

       

       

Malmö        

       

       

       

Bert Junno  Svein Mathisen     

Verkställande direktör       

       

       

Olov Sterner       

       

       

       

       

Min revisionsberättelse har lämnats den                      

       

       

Magnus Hahnsjö       

Auktoriserad revisor       

       

 

 



Revisionsberättelse 
 

Till årsstämman i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790 

 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har reviderat årsredovisningen för Gabather AB (publ), för räkenskapsåret 2014-05-05-

2014-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 

årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 

kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört 

revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 

standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 

interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gabather AB s (publ) finansiella 

ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för Gabather AB (publ), för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 

bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

mina uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Lund den 13 maj 2015 

 

 

 

Magnus Hahnsjö 

Auktoriserad revisor 
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