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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 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* 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 0 0 2 906 5 505 168 427 
Res. efter finansiella 
poster 

-24 275 778 -17 497 686 -20 596 854 -10 221 623 -9 737 579 

Balansomslutning 30 372 542 25 672 548 35 188 628 30 751 029 21 954 990 
Soliditet (%) 85,34 91,91 83,67 94,70 93,44 
Resultat per aktie -0,37 -0,36 -1,26 -1,25 -1,25 

 
*Definitioner av nyckeltal, se noter 
 
Ägarförhållanden 
 

Ägarförhållande per 2020-12-31 Kapital % Röster % 
Ivar Nordqvist * 19,33 19,33 
Nordnet Pensionsförsäkring 10,81 10,81 
Avanza Pension 5,81 5,81 
AB Svedala Finans 1,52 1,52 
Gunvald Berger 1,46 1,46 
Christian Pettersson 1,33 1,33 
A Gohari AB 1,29 1,29 
SEB Luxemburg 0,85 0,85 
Johan Lindh 0,82 0,82 
Tina Persson 0,80 0,80 
Övriga 55,98 55,98 
Summa 100,00 100,00 

 
* Har även kapitalförsäkring (KF)-innehav 
 
Euroclear 2020-12-30 
Totala antalet aktier per 2020-12-31 är 65 859 072 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Första kvartalet (1 jan-31 mar) 

• Aptahems abstract inf√∂r ISICEM-konferensen publicerades av Critical Care Magazine med titeln "A novel 
protein-binding RNA aptamer, Apta-1 - a new therapeutic tool to cambat sepsis" 

Andra kvartalet (1 apr-30 jun) 
• Suzanne Kilany anlitad som Clinical Research Director 
• Preliminära data från samarbetet med Örebro Universitet bekräftade Apta-1s tidigare kända 

antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper samt visade på nya upptäckter som potentiellt kan ha 
positiva effekt vid inflammation i blodkärl 

 
Tredje kvartalet (1 jul-30 sep) 

• Aptahem ingick samarbete med University Health Network i Kanada för att test Apta-1 i en coronavirus-
modell 

• Produktion i större skala av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 inleddes 
• Aptahems styrelseordföranden avgick på egen begäran 
• Aptahem meddelade sin avsikt att genomföra en företrädesemission av uniträtter, vilken säkerställdes till 

80 procent 
• Bert Junno vald till ny styrelseordförande vid en extra bolagsstämma den 25 september 

 
Fjärde kvartalet (1 okt-31 dec) 

• Aptahem ingick samarbetsavtal med Granzer Regulatory Consulting and Services för förberedelsearbete 
inför klinisk fas 

• Aptahems företrädesemission tecknades till totalt cirka 116 procent och blev därmed övertecknad. Vid 
fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 som ges ut i Företrädesemissionen kan 
Bolaget tillföras ytterligare cirka 16,8-24,0 MSEK före emissionskostnader, respektive cirka 9,6-13,2 MSEK 
före emissionskostnader 

• Aptehems valberedning tillsattes och hade sitt första möte 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

• Aptahem erhåller patentgodkännande i Indien för patentfamilj 1 
• Aptahem signerade avtal med LGC Group för att påbörja GMP-tillverkningen av Apta-1, vilket säkerställer 

att tidsplanen följs 
• Aptahem undertecknade en icke-bindande avsiktsförklaring gällande utveckling, tillverkning och 

distribution i Europa av Apta-1 inom sepsis 
 
Finansiell översikt för räkenskapsåret 

• Periodens rörelseresultat uppgick till -24 275 640 SEK (-17 497 297) 
• Periodens resultat uppgick till -24 275 778 SEK (-17 497 686) 
• Ökningen av kostnader är främst hänförlig till kostnader för studier inklusive substanstillverkning 

 
  



 

 

VD Mikael Lindstam kommenterar 
 
År 2020 kommer gå till historien som året då 
pandemin med anledning av covid-19 lamslog stora 
delar av världen. Läkemedelsindustrin arbetade för 
högtryck med att på kort tid utveckla vaccin mot 
viruset , vilket är en fantastisk prestation och visar vad 
branschen är kapabel att uppnå. Aptahem följer 
utvecklingen av pandemin och de vetenskapliga 
insikter som klargörs allteftersom forskare och 
vetenskapsmän lär sig mer om viruset. 
 
Enligt en artikel i The Lancet från 2020 var sepsis den 
vanligaste komplikationen hos över hälften hos de 
inlagda personerna på de första kinesiska centra som 
tog emot covid-19-patienter. Detta föranledde att 
Aptahem lyckades få den världsledande 
forskargruppen vid University Health Network i 
Toronto, Kanada, intresserad av vår 
läkemedelskandidat Apta-1. I juli 2020 ingick vi ett 
samarbetsavtal med gruppen, som leds av professor 
Mingyao Liu. Professor Liu har specialiserat sig på 
olika sjukdomar i lungan, inklusive 
lungtransplantationer. Han och hans forskargrupp har 
utvecklat en unik in vivo-modell för att studera 
corona-virus, och studierna med Apta-1 i denna 
modell fortlöper just nu. 
 
Enligt en internationellt vedertagen definition som 
togs fram 2016 är sepsis en kombination av flera olika 
sjukdomstillstånd, och benämns som ett syndrom 
istället för en sjukdom. Syndromet sepsis är komplext, 
och kan orsakas av flera olika patogener, exempelvis 
bakterier eller virus. Forskarteamet på Aptahem 
arbetar med att förstå hur vår läkemedelskandidat 
Apta-1 agerar i kroppen, och vilka olika delar den 
påverkar. Under 2020 fördjupade teamet sin 
förståelse av Apta-1 efter utökade studier och 
analyser av tidigare studieresultat, varav delar av 
dessa kompletterande studier utfördes i vårt eget 
laboratorium. Vi kunde bekräfta de multi-egenskaper 
vi tidigare sett i prekliniska modeller med Apta-1 samt 
fann även kompletterande ny information, och med 
hjälp av våra olika vetenskapliga samarbetsgrupper 
lägger vi nu pusslet för Apta-1. 
 
Samarbetet med Örebro-konsortiet  
Gruppen i Örebro är specialiserad på inflammatoriska 
tillstånd i blodbanan, såsom ateroskleros, eller 
åderförkalkning. Inflammation är en viktig del i sepsis-
förloppet, och det ska därför bli väldigt intressant att 
ta del av resultaten från de här studierna med Apta-1. 
När vi väl konkluderar studieresultaten kan det hjälpa 

oss att förstå en viktig del av de mekanismer som 
uppstår vid sepsis. 
 
Gruppen i Seattle 
Forskarna vid Seattle Children’s Research Institute är 
världsledande inom sepsis-området, och de inledande 
studier de utförde på Apta-1 bekräftade de 
egenskaper vi tidigare sett hos kandidaten. Nu 
planerar gruppen för de uppföljande studier som ska 
utföras i större skala för att studera Apta-1 i sin 
bakteriella in vivo-modell för sepsis. 
 
Egna studier kombinerat med vetenskapliga 
samarbeten ger helhetsförståelse 
De olika forskargrupperna arbetar alltså med att 
studera Apta-1 inom sina respektive fokusområden. 
Resultaten från dessa studier i kombination med de 
studier som Aptahem själva utför bygger en så god 
helheltsbild som möjligt av Apta-1s 
verkningsmekanism vilket hjälper oss förstå hur den 
potentiellt kan behandla det septiska tillståndet i 
människa. Aptahems forskarteam, tillsammans med 
våra vetenskapliga rådgivare, studerar och analyserar 
resultaten från de olika studierna för att ännu bättre 
förstå hur vår unika, multimeknistiska 
läkemedelskandidat verkligen fungerar. 
 
Substanstillverkning 
Vi kunde nyligen meddela att vi skrivit på avtalet med 
vår tillverkare LGC för att påbörja förberedelsearbetet 
inför GMP-tillverkningen. GMP (Good Manufacturing 
Practice)-tillverkad API (Active Pharmaceutical 
Ingredient) är ett lagkrav för att få studera en 

Mikael Lindstam, VD Aptahem AB 
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läkemedelskandidat i människa. Tillverkning och 
leverans kommer att utföras enligt plan. 
 
Den icke-GMP-tillverkade batchen som ska användas 
i de avslutande GLP (Good Laboratory Practice)-
toxstudierna håller på att färdigställas, och beräknas 
levereras enligt tidsschemat. 
 
GLP toxikologistudierna 
Vår samarbetspartner som ska utföra GLP-
toxstudierna jobbar nu för fullt med dess uppstart i 
enlighet med överenskommen tidsplan. Preliminära 
resultat väntar vi att kunna ta del av under 2021. 
 
Intensifierade partnerdiskussioner 
För några veckor sedan kunde vi även meddela att vi 
har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring för att 
genom exklusivitet fram till 9 juli 2021 kunna fördjupa 
en licensdialog med ett europeiskt läkemedelsbolag. 
Denna dialog föregicks av en sekretessbelagd 
diskussion som pågått ett drygt år. Övergripande 
avser avsiksförklaringens villkor  att erbjuda 
motparten en exklusiv rätt att utveckla, tillverka och 
distribuera Apta-1 i europeiska länder för behandling 
av sepsis. Det är viktigt att nämna att utgången av 

exklusivitetsperioden inte automatiskt betyder att 
dialogen stannar. Även om Aptahems och motpartens 
avsikt är att ingå ett licensavtal, kan det förstås ändras 
under processens gång och det finns inga garantier att 
förhandlingen utmynnar i ett bindande avtal. 
 
Ett spännande år 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 2021 
kommer innehålla flera viktiga aktiviteter och det blir 
ett oerhört spännande år för Aptahem med vår 
läkemedelskandidat Apta-1 som frontfigur. Viktiga 
steg inför klinik kommer att tas, med avslutande GLP-
toxstudier, GMP-tillverkning, kompletterande 
prekliniska studier, artiklar i vetenskapliga tidskrifter 
och förberedelser för ansökningar till myndigheter 
och etiska kommittéer. Vi kommer också fortsatt 
lägga mycket fokus på kommersiella partnerskap för 
att gynna Aptahems fortsatta utveckling till ett 
aptamer-bolag i framkant 
  
Malmö 8 april 2021 
 
Mikael Lindstam  
VD, Aptahem AB 

 
  



Aptahem AB Årsredovisning 2020-01-01 – 2020-12-31 
Org. nr. 556970-5782 

 

   

6 

 
Förändringar i eget kapital     
  Övrigt fritt  Årets Summa fritt  
 Aktiekapital eget kapital resultat eget kapital 
     
Belopp vid årets ingång 10 885 797  30 207 395 -17 497 686 12 709 709 
Nyemission 4 082 174 28 248 642 0 28 248 642 
Resultatdisp. enl. beslut av     
årsstämma:     -17 497 686 17 497 686 0 
Kostnad kapitalanskaffning  -5 729 249 0 -5 729 249 
Årets förlust       -24 275 779 -24 275 779 
     
Belopp vid årets utgång 14 967 971 35 229 102 -24 275 779 10 953 323 
 
Resultatdisposition 

    

     
Förslag till disposition av bolagets vinst     
     
Till årsstämmans förfogande står     
balanserad förlust  -64 343 379   
överkursfond  99 562 481   
erhållna aktieägartillskott  10 000   
årets förlust  -24 275 779   
  10 953 323   
Styrelsen föreslår att     
i ny räkning överföres  10 953 323   
  10 953 323   
     
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 
Rörelsens intäkter m.m.       
Nettoomsättning    0  0 
    0  0 
       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader   2 -19 474 053  -12 594 347 
Personalkostnader   3 -4 727 781  -4 829 147 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar    

-73 806  -73 803 
    -24 275 640  -17 497 297 
       
Rörelseresultat    -24 275 640  -17 497 297 
       
Resultat från finansiella poster       
Räntekostnader   5 -138  -389 
    -138  -389 
       
Resultat efter finansiella poster    -24 275 778  -17 497 686 
       
Årets resultat    -24 275 778  -17 497 686 
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BALANSRÄKNING  2020-12-31  2019-12-31 
 Not    
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 

 
6 1 205 354  731 230 

  1 205 354  731 230 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 7 0  12 043 
  0  12 043 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 8 50 000  50 000 
  50 000  50 000 
     
Summa anläggningstillgångar  1 255 354  793 273 
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
     
Övriga fordringar  285 002  275 457 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 269 917  2 727 339 
  554 919  3 002 796 
     
Kassa och bank     
Kassa och bank  28 562 269  21 876 479 
Summa kassa och bank  28 562 269  21 876 479 
     
Summa omsättningstillgångar  29 117 188  24 879 275 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  30 372 542  25 672 548 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  2020-12-31  2019-12-31 
     
Eget kapital     
     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  14 967 971  10 885 797 
  14 967 971  10 885 797 
Fritt eget kapital     
Överkursfond  99 562 481  77 043 088 
Balanserat resultat  -64 343 379  -46 845 693 
Erhållet aktieägartillskott  10 000  10 000 
Årets resultat  - 24 275 779  -17 497 686 
  10 953 323  12 709 709 
     
Summa eget kapital  25 921 294  23 595 506 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  3 137 545  747 133 
Aktuell skatteskuld  6 243  9 831 
Övriga skulder  131 481  120 999 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 175 979  1 199 079 
Summa kortfristiga skulder  4 451 248  2 077 042 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  30 372 542  25 672 548 
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KASSAFLÖDESANALYS 2020-12-31 2019-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat    -24 275 640  -17 497 297 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    73 806  73 803 
Erlagd ränta    -138  -389 
Betald inkomstskatt    -3 588  -5 246 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital    -24 205 560  -17 429 129 
       
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    2 447 878  2 287 673 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder    2 390 411  -864 800 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    -12 619  -2 798 492 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -19 379 890  -18 804 748 
       
Investeringsverksamheten       
Förvärv av immatriella tillgångar    -535 887  -169 783 
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten    - 535 887  -169 783 
       
Finansieringsverksamheten       
Årets nyemission    32 330 816  12 242 259 
Kapitalanskaffningsutgifter    -5 729 249  -592 113 
       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    26 601 567  11 650 146 
       
Förändring av likvida medel    6 685 790  -7 324 385 
Likvida medel vid årets början    21 876 479  29 200 864 
       
Likvida medel vid årets slut    28 562 269  21 876 479 
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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 

 
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. 
 
A 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 2020-12-31 uppgår till  
88 810 968 kronor (64 550 721 kronor). 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
        
Not 2 Ersättning till revisorer    2020  2019 
        
 Ersättning till revisor       
 Revisionsuppdrag    62 452  55 500 
 Övrig ersättning    0  12 900 
        
     62 452  68 400 
        
 
Not 3 Personal    2020  2019 
        
 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    1 738 785  1 537 559 
  Pensionskostnader   259 250  260 518 
     1 998 035  1 798 077 
 Övriga anställda:       
  Löner och ersättningar   1 726 838  1 686 682 
  Pensionskostnader   129 594  149 993 
     1 856 432  1 836 675 
        
 Sociala kostnader    832 900  1 059 587 
        
 Summa styrelse och övriga    4 687 367  4 694 339 
        
 
 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 2020 med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp 
vardera till övriga ledamöter. 
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Not 4 Upplysningar om antal aktier    2020  2019 
        
 Antal aktier / värde vid årets ingång    47 897 508  16 314 664 
 Antal aktier / värde vid årets utgång    65 859 072  47 897 508 
 Kvotvärde per aktie vid årets ingång / utgång 0,23 kr       
 
Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter    2020  2019 
        
 Räntekostnader    138  389 
     138  389 
 
Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    995 214  825 431 
 Inköp    535 887  169 783 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    1 531 101  995 214 
 Ingående avskrivningar    -263 984  -202 221 
 Årets avskrivningar    -61 763  -61 763 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -325 747  -263 984 
 Utgående redovisat värde    1 205 354  731 230 
 
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    60 206  60 206 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    60 206  60 206 
 Ingående avskrivningar    -48 163  -36 123 
 Årets avskrivningar    -12 043  -12 040 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -60 206  -48 163 
 Utgående redovisat värde    0  12 043 
 
Not 8 Andelar i koncernföretag    2020-12-31  2019-12-31 
        
 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    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Förutbetalda Biospring utvecklingssubstans    0  2 533 944 
 Övriga förutbetalda    269 917  193 395 
     269 917  2 727 339 
 
Not 10 Ställda säkerheter    2020-12-31  2019-12-31 
        

 Spärrade bankmedel    50 000  50 000 
 
Not 11 Definition av nyckeltal       
        

 Soliditet       
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       
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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 2020. 

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 2020 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 2020 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 7 april 2021 

 

 

Magnus Hahnsjö 

Auktoriserad revisor 

 

 




