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Den 3 juni 2020 beslutade årsstämman i Aptahem AB, 556970-5782, om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, som anges på sidan 5 i denna årsredovisning.
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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 Spotlight Stock Market i april 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, 
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market 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 antingen samverkar i eller var för sig påverkar 
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*       
       

  2019 2018 2017 2016 2015 
       
Nettoomsättning  0 2 906 5 505 168 427 0 
Res. efter finansiella poster  -17 497 686 -20 596 584 -10 221 623 -9 737 579 -5 609 109 
Balansomslutning  25 672 548 35 188 628 30 751 029 21 954 990 5 556 547 
Soliditet (%)  91,91 83,67 94,70 93,44 80,39 
Resultat per aktie  -0,36 -1,26 -1,25 -1,25 -1,19 
       
*Definitioner av nyckeltal, se noter 

 
Ägarförhållanden 

Ägarförhållande per 2019-12-31 Kapital % Röster % 
Ivar Nordqvist * 19,30 19,30 
Nordnet Pensionsförsäkring 12,21 12,21 
Avanza Pension 5,34 5,34 
AB Svedala Finans 2,40 2,40 
A Gohari AB 1,29 1,29 
Gunvald Berger 1,13 1,13 
Johan Lindh 1,13 1,13 
Tina Persson 1,10 1,10 
Susanna Sundin 0,86 0,86 
SEB Luxemburg 0,78 0,78 
Övriga 54,46 54,46 
Summa 100,00 100,00 

 
* Har även kapitalförsäkring (KF)-innehav 
 
Euroclear 19-12-30 
Totala antalet aktier per 2019-12-31 är 47 897 508 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Första kvartalet (1 jan-31 mar) 

• Yorkville påkallade den 8 januari 2019 konvertering av fyra konvertibler för teckning av 800 000 aktier i 
Aptahem. 

• Genom en ömsesidig överenskommelse återkallar Aptahem de utestående konvertibler som innehas av 
Yorkville. De löses genom återbetalning till ett pris som överensstämmer med deras värde av 1,1 MSEK. 
Dessa konvertibler är de sista av avtalets första tranch vilket innebär att Yorkville därefter inte har några 
konvertibler innestående. 

• Bolaget meddelade att tillverkningen av substans är försenad på grund av tekniska utmaningar hos 
kontraktstillverkaren. Bolaget söker alternativa vägar medan kontraktstillverkaren fokuserar på lösningar 
för att minimera förseningen av starten för den planerade kliniska fas 1-studien för Apta-1. 

 
Andra kvartalet (1 apr-30 jun) 

• World Intellectual Property Organization (WIPO) offentliggör bolagets internationella PCT-ansökan (patent 
cooperation treaty) vid namn "A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and 
organ-protective properties".  

• Samarbetet med Seattle Childrens hospital har genererat de första resultaten. Rapporten redovisar 
resultat där den så kallade Gold Standard sepsis-modellen används, CLP (Cecal Legation and Puncture). 

 
Tredje kvartalet (1 jul-30 sep) 

• Bolaget signerade avtal med LGC Group, en GMP-certifierad kontraktstillverkare, för att tillverka dels en 
teknisk batch av läkemedelskandidaten Apta-1 till de avslutande toxikologiska studierna och en GMP-
tillverkad batch för kliniska studier. Förberedande tillverkning inleddes under tredje kvartalet 2019.  

 
Fjärde kvartalet (1 okt-31 dec) 

• I oktober publicerades positiva slutresultat från den explorativa sepsisstudien med non human primates, 
NHP-studien.  

• Den 17 oktober presenterade Aptahem prekliniska resultat av läkemedelskandidaten Apta-1 vid världens 
största konferens för intensivvård World Congress of Intensive Care i Melbourne, Australien. 

• I november avslutades nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO4. Nyttjandegraden var cirka 
85%. Bolaget tillfördes därmed cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,6 MSEK. 

• I slutet av november ingick Aptahem avtal med Recipharm omfattande framtagandet av den 
farmaceutiska formuleringen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför kommande fas 1-studie. 

• I december gick Aptahem in i konsortium tillsammans med Örebro universitet, AnaMar AB och Dalhousie 
University i Kanada med syfte att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros 
vid hjärt- och kärlsjukdom. 

 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

• Efter årets utgång har coronaviruset Covid-19 spridits över världen. Det är för närvarande mycket svårt att 
avgöra vilka konsekvenser det kommer att få, på kort och på lång sikt, för marknaden och för Aptahem AB.  

 
Finansiell översikt för räkenskapsåret 

• Periodens rörelseresultat uppgick till -17 497 297 SEK (-20 596 841) SEK (-10 219 836) 
• Periodens resultat uppgick till -17 497 686 SEK (-20 596 854) 
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VD Mikael Lindstam kommenterar 
 
Bästa aktieägare, 
 
Året 2019 var händelserikt för Aptahem och 
karaktäriserades av flera uppfyllda mål och 
upptäckter. Vi gjorde framsteg med vår 
läkemedelskandidat Apta-1 samtidigt som vi stärkte 
bolagets position inom det vetenskapliga samfundet. 
 
Den största utmaningen under 2020 kommer förstås 
att vara den ovisshet som Covid-19-pandemin har 
orsakat. Påverkan är global och vidspridd och 
förutsättningar ändras i en oerhörd hastighet. Detta 
påverkar det mesta i samhället och gör att det är 
mycket svårt att uttala sig om framtiden och bedöma 
vilken inverkan detta har på Aptahem. Under denna 
tid kommer vi främst att hålla starkt fokus på vår 
forskning och utveckling av Apta-1. 
 
Samtidigt så fortlöper förstås diskussioner och möten 
med samarbetspartners, experter och andra 
intressenter i den nya verkligheten: online, på telefon 
och genom videomöten. Läkemedelsbranschen är till 
sin natur gränsöverskridande, global och håller högt 
tempo. Vi känner oss därför bra rustade för att 
effektivt kunna fortsätta vårt arbete virtuellt. 
 
Uppdatering av Apta-1s program 
Vår läkemedelskandidat Apta-1 befinner sig nu i ett 
förberedelsestadium inför den första studien i 
människa, en fas 1-studie. Den främsta milstolpen i 
närtid är leverans av en större batch Apta-1-substans 
som möjliggör slutförandet av det prekliniska 
toxikologiska programmet, dvs. färdigställande av 
GLP-toxen. Parallellt med det arbetet planerar vi 
kompletterande prekliniska studier för att utöka vår 
kunskap och förståelse för Apta-1s multiverksamma 
potential. 
 
Organisationens expertis i framkant 
Under 2020 kommer vi att fortsätta synliggöra våra 
styrkor vad gäller teamets expertis och vi kommer 
också att utöka teamet allteftersom behov av ny 
kompetens uppstår. Vetenskapligt fokuserar vi 
fortsatt på aptamerer, sepsis och 
infektionssjukdomar. Synligheten kommer främst 
genom vetenskapliga publikationer men även genom 
det viktiga arbete som sker i våra befintliga 
forskningssamarbeten. Kunskapsdelning ligger oss 
varmt om hjärtat. Därför är vi glada för att kunna 
arbeta med ledande aktörer som Seattle Children’s 
Research Institute och initiativ som det konsortium 

som leds av Örebro universitet. Vårt medlemskap i 
amerikanska MTEC, ett konsortium som bland annat 
samarbetar med U.S. Army Medical Research and 
Material Command, kommer även det ge oss nya 
spännande möjligheter. 
 
Positiva trender framöver 
En studie nyligen publicerad i topprankade The Lancet 
visar att sepsis var den vanligaste komplikationen hos 
över hälften av de inlagda personerna på de första 
kinesiska centra som tog emot patienter med Covid-
19. Detta är en intressant insikt som i våra ögon 
möjliggör att Apta-1 potentiellt skulle kunna användas 
som en tilläggsbehandling för komplikationer vid t.ex. 
virusutbrott. Användningsområdet för Apta-1 skulle i 
ett sådant läge vara att minska risken för 
organdysfunktion och multiorgansvikt, och minska 
mortaliteten hos exempelvis allvarligt sjuka äldre 
patienter. 
 
Det finns även mycket som pekar på att investeringar 
i läkemedelsbranschen, speciellt i tidiga faser, 
kommer att öka till följd av Covid-19-pandemin. 
Sannolikt kommer förberedelser att vara en viktig 
punkt på den globala agendan framöver, vi tror att 
den globala hälsan kommer att vara i fokus. Vi följer 
utvecklingen med spänning och förbereder oss för att 
vara delaktiga i att få fram alternativa behandlingar i 
situationer som Covid-19. 
 
 
 
 

Mikael Lindstam, VD Aptahem AB 
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Sammanfattningsvis så ser vi fram emot att genom 
våra styrkor i vetenskap, organisation och samarbeten 
skapa nya möjligheter som gynnar bolaget och våra 
aktieägare samtidigt som vi tar ytterligare steg med 

vår Apta-1. Vi är redo! 
  
Malmö 2 april 2020 
 
Mikael Lindstam  
VD, Aptahem AB 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital       
       
   Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt 
  Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital 
Belopp vid årets ingång  3 707 878  25 400 000 20 932 024 -20 596 854 335 170 
Nyemission  7 177 919 - 25 400 000 30 464 337 0 30 464 337 
Resultatdisp. enl. beslut av       
årsstämma:    -20 596 854 20 596 854 0 
Kostnad kapitalanskaffning    -592 112 0 -592 112 
Årets förlust     -17 497 686 -17 497 686 
       

Belopp vid årets utgång  10 885 797 0 30 207 395 -17 497 686 12 709 709 
 
Resultatdisposition 

      

       
Förslag till disposition av bolagets vinst       
       
Till årsstämmans förfogande står       
balanserad förlust   -46 845 693    
överkursfond   77 043 088    
erhållna aktieägartillskott   10 000    
årets förlust   -17 497 686    
   12 709 709    
Styrelsen föreslår att       
i ny räkning överföres   12 709 709    
   12 709 709    

 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 2019-01-01 2018-01-01 

 Not 2019-12-31 2018-12-31 
Rörelsens intäkter m.m.       
Nettoomsättning    0  2 906 
    0  2 906 
       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader   2 -12 594 347  -16 935 661 
Personalkostnader   3 -4 829 147  -3 589 281 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

  
 

-73 803 
 

-73 805 
    -17 497 297  -20 598 841 
       
Rörelseresultat    -17 497 297  -20 595 841 
       
Resultat från finansiella poster       
Räntekostnader   5 -389  -1 013 
    -389  -1 013 
       
Resultat efter finansiella poster    -17 497 686  -20 596 854 
       

Årets resultat    -17 497 686  -20 596 854 
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR       
       

Anläggningstillgångar       

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

  
6 

731 230 
 

623 210 
    731 230  623 210 
       
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer   7 12 043  24 083 

    12 043  24 083 
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag   8 50 000  50 000 
    50 000  50 000 
       
Summa anläggningstillgångar    793 273  697 293 
       

Omsättningstillgångar       

 
Kortfristiga fordringar       
Övriga fordringar    275 457  370 105 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   9 2 727 339  4 920 366 
    3 002 796  5 290 471 
       
Kassa och bank       
Kassa och bank    21 876 479  29 200 864 
Summa kassa och bank    21 876 479  29 200 864 
       
Summa omsättningstillgångar    24 879 275  34 491 335 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    25 672 548  35 188 628 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       

Eget kapital       

       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital    10 885 797  3 707 878 
Ej registrerad nyemission    0  25 400 000 
    10 885 797  29 107 878 
Fritt eget kapital       
Överkursfond    77 043 088  47 170 863 
Balanserat resultat    -46 845 693  -26 248 839 
Erhållet aktieägartillskott    10 000  10 000 
Årets resultat    - 17 497 686  -20 596 854 
    12 709 709  335 170 
       
Summa eget kapital    23 595 506  29 443 048 
 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    747 133  1 611 933 
Aktuell skatteskuld    9 831  15 077 
Övriga skulder    120 999  3 285 020 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    1 199 079  833 550 

Summa kortfristiga skulder    2 077 042   5 745 580 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    25 672 548  35 188 628 
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KASSAFLÖDESANALYS 2019-12-31 2018-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat    -17 497 297  -20 595 841 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    73 803  73 805 
Erlagd ränta    -389  -1 013 
Betald inkomstskatt    -5 246  -92 982 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital    -17 429 129  -20 616 031 
       
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete    0  895 512 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    2 287 673  -893 746 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder    -864 800  1 132 524 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    -2 798 492  3 076 540 
       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -18 804 748  -16 405 201 
       
Investeringsverksamheten       
Förvärv av immatriella tillgångar    -169 783  0 
       

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -169 783  0 
       
Finansieringsverksamheten       
Årets nyemission    12 242 259  26 465 615 
Kapitalanskaffningsutgifter    -592 113  -5 547 245 
       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    11 650 146  20 918 370 
       
Förändring av likvida medel    - 7 324 385  4 513 169 
Likvida medel vid årets början    29 200 864  24 687 695 
       
Likvida medel vid årets slut    21 876 479  29 200 864 
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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 
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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 2019-12-31 uppgår till 64 733 
764 kronor. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
        
Not 2 Ersättning till revisorer    2019  2018 
8        
 Ersättning till revisor       
 Revisionsuppdrag    55 500  55 500 
 Övrig ersättning    12 900  10 000 
        
     68 400  65 500 
        
 
Not 3 Personal    2019  2018 
        
 Medelantal anställda       
 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda       
 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       
        
 Medelantal anställda har varit    4,00  4,00 
 varav kvinnor    3,00  3,00 
 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   1 537 559  1 350 138 
  Pensionskostnader   260 518  244 000 
     1 798 077  1 594 138 
 Övriga anställda:       
  Löner och ersättningar   1 686 682  1 223 425 
  Pensionskostnader   149 993  110 141 
     1 836 675  1 333 566 
        
 Sociala kostnader    1 059 587  696 276 
        

 Summa styrelse och övriga    4 694 339  3 623 980 
        
 
 Könsfördelning i styrelse och företagsledning       
        
 Antal styrelseledamöter    5  5 
 varav kvinnor    2  2 
 varav män    3  3 
 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 2019 med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp 
vardera till övriga ledamöter. 
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Not 4 Upplysningar om antal aktier    2019  2018 
        
 Antal aktier / värde vid årets ingång    16 314 664  15 587 160 
 Antal aktier / värde vid årets utgång    47 897 508  16 314 664 
 Kvotvärde per aktie vid årets ingång 0,23 kr       
 Kvotvärde per aktie vid årets utgång 0,23 kr       
 
Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter    2019  2018 
        
 Räntekostnader    389  1 013 

     389  1 013 
 
Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.    2019-12-31  2018-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    825 431  825 431 
 Inköp    169 783  0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    995 214  825 431 
 Ingående avskrivningar    -202 221  -140 457 
 Årets avskrivningar    -61 763  -61 764 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -263 984  -202 221 
 Utgående redovisat värde    731 230  623 210 
        
 
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer    2019-12-31  2018-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    60 206  60 206 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    60 206  60 206 
 Ingående avskrivningar    -36 123  -24 082 
 Årets avskrivningar    -12 040  -12 041 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -48 163  -36 123 

 Utgående redovisat värde    12 043  24 083 
 
Not 8 Andelar i koncernföretag    2019-12-31  2018-12-31 
        
 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 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2019-12-31  2018-12-31 
        
 Förutbetald utvecklingssubstans    2 533 944  4 735 150 
 Övriga förutbetalda    193 395  185 216 

     2 727 339  4 920 366 
 
Not 10 Ställda säkerheter    2019-12-31  2018-12-31 
        

 Spärrade bankmedel    50 000  50 000 
 
Not 11 Definition av nyckeltal       
        

 Soliditet       
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       



 

13 

 

        
 
 
Malmö 2020-03-31 
 
 
 
 
Mikael Lindstam Kjell Stenberg 
Verkställande direktör Ordförande 
 
 
 
 
Theresa Comiskey Olsen Cristina Glad 
 
 
 
 
Johan Lindh 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2020 
 
 
 
 
Magnus Hahnsjö 
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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 2019. 

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 2019 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 2019 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. 
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