
Å R S R E D O V I S N I N G
för

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

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 5
- balansräkning 6
- kassaflödesanalys 8
- noter 9
- underskrifter 12



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 är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga inriktning är att utveckla nya aptamerbaserade läkemedel för behandling av 
livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.

Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, utvecklas som ett akutläkemedel med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som 
leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Aptahems affärsstrategi är att frekvent aktivt möta, presentera 
och diskutera utvecklingsstatusen för de Pharma- och Biotechbolag som visat intresse för bolagets teknologi och som därmed kan leda
till potentiella partnerskap med etablerade bolag.

Flerårsjämförelse*

2017 2016 2015 2014 (8 mån)
Nettoomsättning 5 505 168 427 0 0
Res. efter finansiella poster -10 221 623 -9 737 579 -5 609 109 -680 528
Balansomslutning 30 751 029 21 954 990 5 556 547 3 955 514
Soliditet (%) 94,70 93,44 80,93 84,39
Resultat per aktie -0,65 -1,25 -1,19 -0,20

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden
      Ägarförhållande per 2017-12-31 Kapital % Röster %

          Ivar Nordqvist    11,73   11,73
         Avanza Pension     8,63     8,63
          Johan Lindh     3,46     3,46
        Tina Kerstin Veronica Persson     3,39     3,39
         Gunvald Berger     2,82     2,82
          Nils Qvarner     2,42     2,42
         AB Svedala Finans     1,92     1,92
        Nordnet Pensionsförsäkring     1,86     1,86
         Lacla Invest AB     1,73     1,73
         Tobias Regnander     1,05     1,05
           Övriga  60,99   60,99

           Summa 100,00 100,00

Aktietorget per 2017-12-31

Totala antalet aktier per 20171231 är 15 587 160
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Positiva prekliniska resultat i form av kraftigt förbättrad överlevnad i en kliniskt relevant modell för sepsis. 

Bolaget ingick ett produktionsavtal med världsledande oligonukleotidproducenten BioSpring för tillverkning av 
läkemedelskandidaten Apta-1. 

Reviderade utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten Apta-1 med huvudsakliga målsättningen att utveckla ett akutläkemedel för 
livshotande tillstånd som t.ex. sepsis. 

Positiva prekliniska resultat från en utökad preklinisk sepsis-studie som bekräftade tidigare studieresultat och visade en signifikant 
effekt även efter fördröjd behandlingstid. 

Ny patentansökan lämnades in till det europeiska patentverket, EPO, rörande läkemedelskandidaten Apta-1s multiverksamma 
effektprofil.

Bolagets företrädesemission blev fulltecknad varvid bolaget tillfördes cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Aptahem stärker sitt vetenskapliga råd med internationellt erkända och välmeriterade experter inför kliniska studier

Aptahem stärker ledningen med ny Chief Medical Officer inför starten av det kliniska programmet

Biospring färdigställde Aptahems uppskalningsprocess för effektiv tillverkning av Apta-1 i större skala

VD Mikael Lindstam kommenterar
Bästa aktieägare, 
 
2017 var ett händelserikt år för Aptahem, och jag skulle vilja säga att det var året då vi stärkte både vår strategi som vår vision och 
därmed stakade ut en väg framåt mot en spännande framtid inom inflammationsområdet. Redan i slutet av första kvartalet meddelade 
vi en förändring av utvecklingsprogrammet Apta-1 och under andra kvartalet kunde vi presentera en ny inriktning mot sepsis efter nya 
positiva pre-kliniska resultat. Den nya inriktningen beslutades då vi, i samråd med industriexperter, bedömde att vi kunde möta 
patient- och marknadsbehovet på ett bättre sätt inom sepsis. Resultaten från ytterligare pre-kliniska studier under året har skapat ökat 
intresse från opinionsledare, sjukvården och Pharma-branschen och indikerar att vår nya strategi är rätt väg att gå för Aptahem.

Viktiga milstolpar passerades under året
En utav de mest betydande milstolparna för oss har varit utökningen av vår organisation med starka individer med internationell 
kompetens inom medicin, läkemedelsutveckling, tillverkning, regulatorisk utveckling, projektledning, med mera. Genom dessa nya 
Aptahemkollegor, rådgivare, styrelsemedlemmar och leverantörsnätverk har vi nu säkerställt att den expertis som behövs, för att gå in 
i klinisk utveckling med Apta-1 samt viderutveckla kandidaterna Apta-2 och Apta-3, finns inom vårt team. Under året slöts vitala avtal
med kunniga partners för att driva utvecklingsprogrammet Apta-1 framåt, primärt med BioSpring för tillverkning och uppskalning av 
processen samt Accelera för de pre-kliniska toxikologi- och säkerhetsstudierna.

Under tredje kvartalet genomförde vi en fulltecknad nyemission som tillförde bolaget kapital för att primärt kunna exekvera Apta-1s 
utvecklingsplan enligt tidsplan. Vi emitterade även två serier av teckningsoptioner med löptid under 2018. I enlighet med vårt fokus, 
att bygga värde i bolaget samt maximera Apta-1s förmåga styrkt av pre-kliniska resultat, så skickade vi in en ny patentansökan som 
kommer att stärka skyddet av Apta-1 och förlänga den totala skyddstiden. Detta förlängda skydd av vår utvecklingsportfölj är en 
viktig faktor för oss och har även positivt kommenterats av de läkemedelsbolag där vi presenterat Apta-1.

Avslutningsvis
2018 startades med ett väl kompetent och sammansvetsat team som brinner för att driva bolagets utveckling framåt. Tillsammans 
ämnar vi expandera Aptahem till ett bolag med en stark positionerad aptamerplattform, och har redan börjat föra initiala diskussioner 
om vad detta kan innebära för vår primära läkemedelskandidat Apta-1, och även utvecklingsspåren Apta-2 och Apta-3. 

Genom vår satsning på kommunikation synliggör vi Aptahem. Vi kommer att medverka på bland annat aktiedagar och 
branschkonferenser samt aktiviteter i vetenskapliga publikationer, traditionella och sociala medier, nyhetsbrev och med 
patientföreningar.

Vi ser fram emot 2018 med tillförsikt och vill påminna om att våra nyheter och anslagna närvaro på investerarträffar enkelt kan följas 
via Aktietorget och bolagets hemsida, www.aptahem.com, eller följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/aptahem.
 
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 1 771 268 0 28 483 075 -9 737 579 18 745 496
Nyemission 1 771 268 0 21 609 472 0 21 609 472
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: -9 737 579 9 737 579 0
Kostnad kapitalanskaffning 0 -4 554 349 0 -4 554 349
Årets förlust -10 221 623 -10 221 623

Belopp vid årets utgång 3 542 536 0 35 800 619 -10 221 623 25 578 996

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -16 027 216
överkursfond 51 817 834
erhållna aktieägartillskott 10 000
årets förlust -10 221 623

25 578 995
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 25 578 995

25 578 995

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01
Not 2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 5 505 168 427

5 505 168 427

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -6 962 549 -6 118 549
Personalkostnader 4 -3 188 987 -3 713 469
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -73 805 -73 908

-10 225 341 -9 905 926

Rörelseresultat -10 219 836 -9 737 499

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 6 0 132
Räntekostnader 7 -1 787 -212

-1 787 -80

Resultat efter finansiella poster -10 221 623 -9 737 579

Årets resultat -10 221 623 -9 737 579
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

8
684 974 634 615
684 974 634 615

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 36 124 48 165

36 124 48 165

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 50 000 50 000

50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 771 098 732 780

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 895 512 0

895 512 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 2 159
Övriga fordringar 219 966 177 403
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 4 176 758 72 550

4 396 724 252 112

Kassa och bank
Kassa och bank 24 687 695 20 970 098
Summa kassa och bank 24 687 695 20 970 098

Summa omsättningstillgångar 29 979 931 21 222 210

SUMMA TILLGÅNGAR 30 751 029 21 954 990
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 542 536 1 771 268

3 542 536 1 771 268

Fritt eget kapital
Överkursfond 51 817 834 34 762 712
Balanserat resultat -16 027 216 -6 289 637
Erhållet aktieägartillskott 10 000 10 000
Årets resultat -10 221 623 -9 737 579

25 578 995 18 745 496

Summa eget kapital 29 121 531 20 516 764

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 479 409 435 106
Aktuell skatteskuld 108 059 152 512
Övriga skulder 105 094 115 834
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 936 936 734 774
Summa kortfristiga skulder 1 629 498 1 438 226

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 751 029 21 954 990

Sida 7 av 12



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

KASSAFLÖDESANALYS 2017-01-01 2016-01-01
Not 2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -10 219 836 -9 737 499
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 73 805 73 908
Erhållen ränta m.m. 0 132
Erlagd ränta -1 787 -212
Betald inkomstskatt -44 453 152 512

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -10 192 271 -9 511 159

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -895 512 0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 2 159 -2 159
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -4 146 771 59 787
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 44 303 189 519
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 191 422 36 577

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 996 670 -9 227 435

Investeringsverksamheten
Förvärv av immertriella tillgångar 8 -112 123 0
Förvärv av koncernföretag 10 0 -50 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -112 123 -50 000

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission 23 380 739 28 929 030
Kapitalanskaffningsutgifter -4 554 349 -3 171 617
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 826 390 25 757 413

Förändring av likvida medel 3 717 597 16 479 978
Likvida medel vid årets början 20 970 098 4 490 120

Likvida medel vid årets slut 24 687 695 20 970 098
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning K3.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

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:

Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner 5

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

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans.

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 2017-12-31 uppgår till 26 530 
059 kronor.
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NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

Koncerninterna inköp eller försäljningar har ej förekommit.

Not 3 Ersättning till revisorer 2017 2016

Ersättning till revisor
Revisionsuppdrag 55 000 50 000
Övrig ersättning 5 000 5 000

60 000 55 000

Not 4 Personal 2017 2016

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

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00
varav kvinnor 2,00 2,00
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 1 151 126 1 631 522
Pensionskostnader 259 250 228 870

1 410 376 1 860 392
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 933 830 1 134 887
Pensionskostnader 107 707 125 819

1 041 537 1 260 706

Sociala kostnader 655 702 955 251

Summa styrelse och övriga 3 107 615 4 076 349

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 5 6
varav kvinnor 2 2
varav män 3 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 2017 med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp 
vardera till övriga ledamöter.
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NOTER

Not 5 Upplysningar om antal aktier 2017 2016

Antal aktier / värde vid årets ingång 7 793 580 4 711 627
Antal aktier / värde vid årets utgång 15 587 160 7 793 580
Kvotvärde per aktie vid årets ingång 0,23 kr
kvotvärde per aktie vid årets utgång 0,23 kr

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2017 2016

Räntor 0 132
0 132

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2017 2016

Räntekostnader 1 787 212
1 787 212

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 713 308 713 308
Inköp 112 123 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 825 431 713 308
Ingående avskrivningar -78 693 -16 826
Årets avskrivningar -61 764 -61 867
Utgående ackumulerade avskrivningar -140 457 -78 693
Utgående redovisat värde 684 974 634 615

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 60 206 60 206
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 206 60 206
Ingående avskrivningar -12 041 0
Årets avskrivningar -12 041 -12 041
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 082 -12 041
Utgående redovisat värde 36 124 48 165

Not 10 Andelar i koncernföretag 2017-12-31 2016-12-31

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

50 000 50 000

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda Biospring utvecklingssubstans 4 095 439 0
Övriga förutbetalda 81 319 72 550

4 176 758 72 550

Not 12 Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31

Spärrade bankmedel 50 000 50 000

Sida 11 av 12



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

NOTER

Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Malmö 2018-

Mikael Lindstam Kjell Stenberg
Verkställande direktör Ordförande

Theresa Comiskey Olsen Cristina Glad Johan Lindh

Min revisionsberättelse har lämnats den                 2018

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 2017. 

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 2017 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 2017 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. 

 

Malmö den                     2018 

 

 

Magnus Hahnsjö 

Auktoriserad revisor 

 

 


