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

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05 2014-12-31
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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 svenskregistrerat aktiebolag med säte i Lund. Adressen till
huvudkontoret är Skeppsbron 2, 21120 Malmö. Bolaget bildades 2014-05-05 och detta är företagets första bokslut med ett
förkortat räkenskapsår.
Aptahem är ett svenskt bioteknik bolag med huvudkontor i Malmö som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av
sjukdomar och tillstånd som uppstår från ett onormalt ökande av blodets koagulation som t ex stroke och hjärtinfarkt.
Bolagets läkemedelskandidater har patentsökts i USA, Canada och Indien samt erhållit patentstatus i Kina och Europa.
Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Resultat per aktie

2014
(8 månader)
0
-680 528
3 955 514
84,39
-0,20

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Ägarförhållanden
Beskriv ägarbilden samt väsentliga förändringar i ägarstrukturen...
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget bildades i maj som en avknoppning ur Forskarpatent i Syds patentportfölj.
Bolaget grundades av Forskarpatent i Syd, de 2 uppfinnarna till patentet som bolaget baserar sin
läkemedelsutveckling på samt av styrelseordföranden.
Startskottet för avknoppningen initierades av de förstudier på läkemedelskandidaterna som uppvisade hög anti
koagulations effektivitet och låg akut toxicitet.
Bolaget har byggt en namnkunnig styrelse och ledning som har både bredd och djup inom området för
läkemedelsutveckling.
Bolaget har rekryterat nyckelpersonal inom administration, biotech utveckling, projektledning och ekonomi
En grupp av privata investerare tillförde bolaget genom fulltecknad emission sitt första större kapitaltillskott i slutet
av
november. Netto tillskottet var ca 3,5 MSEK.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget godkändes för listning på Aktietorget
Noteringsemission om netto 6,4 MSEK genomfördes och övertecknades med cirka 750% samt drygt 600 nya
aktieägare tillkom.
Listning av bolagets aktier gjordes på AktieTorget den 17/4 2015.
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Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
fritt eget kapital
erhållna aktieägartillskott
årets förlust

3 220 972
10 000
-680 528
2 550 444

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

2 550 444
2 550 444

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Sida 3 av 10

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

RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

1

2014-05-05
2014-12-31
(8 månader)
-466 839
-211 207
-2 699
-680 745

Rörelseresultat

-680 745

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2

217
217

Resultat efter finansiella poster

-680 528

Årets resultat

-680 528
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2014-12-31
(8 månader)

BALANSRÄKNING
Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

3

Summa anläggningstillgångar

464 380
464 380
464 380

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

33 784
4 349
38 133

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

3 453 001
3 453 001

Summa omsättningstillgångar

3 491 134

SUMMA TILLGÅNGAR

3 955 514
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2014-12-31
(8 månader)

BALANSRÄKNING
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

4

Bundet eget kapital
Aktiekapital

5

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat

787 878
787 878
3 220 972
10 000
-680 528
2 550 444

Summa eget kapital

3 338 322

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

134 214
85 945
397 033
617 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 955 514

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga
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2014-12-31
(8 månader)

KASSAFLÖDESANALYS
Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta mm

-680 745
2 699
217

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-677 829

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-38 133
134 214
482 978

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-98 770

Investeringsverksamheten
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.

3

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Utbetald utdelning
Kapitalanskaffningsutgifter

-467 079
-467 079

4
4
4

4 300 001
10 000
0
-291 151

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 018 850

Förändring av likvida medel
Kvar att fördela

3 453 001
0

Likvida medel vid årets slut

3 453 001
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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.
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
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.
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.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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
varav kvinnor
varav män

2,00
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

75 000
75 000

Övriga anställda:
Löner och ersättningar

81 317
81 317

Sociala kostnader

46 373

Summa styrelse och övriga

202 690

Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen.
Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor

2014
(8 månader)
217
217

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående redovisat värde

2014-12-31
(8 månader)
467 079
467 079
-2 699
464 380
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 4 Eget kapital

Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Kapitalanskaffnings utgifter
Årets förlust

Övrigt
bundet
Aktiekapital eget kapital
787 878

Belopp vid årets utgång

Övrigt fritt

Årets

Summa fritt

eget kapital
3 512 123
10 000

resultat
0

eget kapital
3 512 123
10 000

0

0

0
-291 151

0
0
-680 528

0
-291 151
-680 528

787 878

0

3 230 972

-680 528

2 550 444

Not 5 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier
Antal/värde vid årets utgång

3 466 667

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Malmö den 28 april 2015

Mikael Lindstam
Verkställande direktör

Kjell Stenberg

Per Heander

Bert Junno

Tina Persson

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2015
Magnus Hahnsjö
Auktoriserad revisor
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Kvotvärde per
aktie
0,23

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Aptahem AB (publ), org.nr 556970-5782
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Aptahem AB (publ), för räkenskapsåret 2014-05-052014-12-31.
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 Aptahem 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 Aptahem 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 29 april 2015

Magnus Hahnsjö
Auktoriserad revisor
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