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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* 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 906 
Res. efter finansiella 
poster 

-8 864 906 -28 474 724 -24 275 778 -17 497 686 -20 596 854 

Balansomslutning 69 566 285 55 084 265 30 372 542 25 672 548 35 188 628 
Soliditet (%) 86,42 95,88 85,34 91,91 83,67 
Resultat per aktie -0,05 -0,24 -0,37 -0,36 -1,26 

 
*Definitioner av nyckeltal, se noter 
 
Ägarförhållanden 
 

Ägarförhållande per 2022-12-31 Kapital % Röster % 
Ivar Nordqvist * 15,45 15,45 
Avanza Pension 7,14 7,14 
Nordnet Pensionsförsäkring 6,46 6,46 
Investment Balticum AB 2,19 2,19 
Christian Pettersson 1,38 1,38 
A Gohari AB 1,12 1,12 
Nicklas Johansson 1,01 1,01 
SEB Luxemburg 0,85 0,85 
AB Svedala Finans 0,85 0,85 
Körkortsbutiken i Larsboda AB 0,80 0,80 
Övriga 62,75 62,75 
   
Summa 100,00 100,00 
   

 
* Har även kapitalförsäkring (KF)-innehav 
Euroclear 2022-12-30 
Totala antalet aktier per 2022-12-31 är 167 511 955 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Första kvartalet (1 jan-31 mar) 

• Aptahem ingick uppstartsavtal med internationell klinisk CRO för fas 1-studier med Apta-1 
• Aptahem stärkte teamet med ny Chief Operation Officer (COO) Maria Ekblad. Maria har lång och gedigen 

erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon har haft ledande befattningar inom både prekliniska och 
kliniska läkemedelsutveckling. Maria är civilingenjör i kemiteknik från Lunds universitet.  

• Aptahem erhöll patentskydd för patentfamilj 2 i Japan. I och med godkännande av patentansökan finns 
skydd för bolagets läkemedelskandidat Apta-1 i Japan, Patent No. 7025537 

• Produktion av Good Manufacturing Practice (GMP)-tillverkning av läkemedelskandidaten Apta-1 
färdigställdes av samarbetspartnern LGC Biotechnologies i USA, enligt tidplan.   

 
Andra kvartalet (1 apr-30 jun) 

• Teckningsoptioner serie TO 7 nyttjades till 92% och tillförde Aptahem 8,6 MSEK efter 
kapitalanskaffningskostnader.  

• Bolaget blev en del i ett konsortium tillsammans med Örebro universitet, Attgeno AB, BioReperia AB, 
Buzzard Pharmaceuticals AB, Lipum AB, Thermo Fisher Scientific och Toleranzia AB. Det nyupprättade 
konsortiet har som övergripande syfte att utvärdera nya behandlingar för att minska inflammation vid 
hjärt-kärlsjukdomar och bröstcancer. 

• Aptahem utsåg den 1 juni Ingela Hallberg till ny medicinsk chef (CMO). Ingela har lång erfarenhet från 
läkemedelsindustrin och har haft ledande befattningar inom klinisk forskning och utveckling samt medical 
affairs i ett flertal läkemedelsbolag, både regionala och globala. 

• Aptahems årsstämma beslutade att välja Åsa Kornfeld och Jan Nilsson som nya styrelseledamöter. 
• Den finala studierapporten från de GLP-reglerade (Good Laboratory Practice) toxikologi- och 

säkerhetsstudierna blev klar. Rapporten bekräftar vad Aptahem tidigare har rapporterat innebärande god 
säkerhet för läkemedelskandidaten Apta-1 samt att Apta-1 tolererades mycket väl inom dosfönstret. 

 
 
Tredje kvartalet (1 jul-30 sep) 

• Bolaget skickade i september in ansökningar till läkemedelsmyndigheten och den centrala etiska 
kommittén i Nederländerna om tillstånd att starta en klinisk fas 1-studie med sin läkemedelskandidat 
Apta-1. 

 
Fjärde kvartalet (1 okt-31 dec) 

• Bolagets företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades den 2 december 2022 tecknades till 
32,8 procent och Aptahem tillfördes därigenom 8,3 MSEK före emissionskostnader.  

• Den första kohorten av friska frivilliga försökspersoner doserades i den kliniska fas 1-studien, First in 
Human (FIH). 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
• Kohort 2 och 3 i Aptahems fas 1-studie genomfördes och godkändes av etikkommittén. 

Uppföljningsbesöken av kohort 3 visar att Apta -1 fortsatt är säker och tolererats väl. Studien fortsätter 
enligt plan.  

 
Finansiell översikt för räkenskapsåret 

• Periodens rörelseresultat uppgick till -8 864 887 SEK (-28 474 705) 
• Periodens resultat uppgick till -8 864 906 SEK (-28 474 724) 

 
En betydande del av bolagets kostnader utgörs av utvecklingskostnader. Dessa har tidigare kostnadsförts löpande, 
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men från första kvartalet 2022 aktiveras bolagets utvecklingskostnader (se under Noter, Not 1 
Redovisningsprinciper) 
 
Väsentliga händelser i omvärlden 
Kriget i Ukraina kan få en stor påverkan på all verksamhet. På grund av att bolagets egen verksamhet till största 
delen bedrivs på den svenska marknaden har vi fram till undertecknandet av årsredovisningen påverkats i 
begränsad omfattning av denna kris. Vid undertecknandet av årsredovisningen har inga projekt eller aktiviteter 
ställts in. Marknaden är vid undertecknandet av årsredovisningen oviss till följd av den osäkerhet som råder och 
bolagets kostnader och tidslinjer kan komma att påverkas till följd av nämnda osäkerhet.  



 

 

VD Mikael Lindstam kommenterar 
 
Under 2022 låg fullt fokus på förberedelsearbete och 
start av den kliniska studien med vår 
läkemedelskandidat Apta-1 som är under utveckling 
för att potentiellt kunna behandla akuta, 
inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis. Parallellt 
med arbetet för den kliniska studien genomförde vi 
kompletterande prekliniska studier för att öka 
förståelsen för den komplexa verkningsmekanismen 
som vi sett hos vår kandidat Apta-1. 
 
Under året fick vi patentgodkännande för vår 
patentfamilj 2 i Japan, vilket innebär att vi nu har ett 
starkt skydd för vår kliniska kandidat Apta-1 på flera 
strategiskt viktiga marknader. 
 
Som summering av 2022 kan jag konstatera att vi 
uppnådde alla milstolpar vi satt upp för året och 
därmed levererar enligt plan, vilket vi fortsätter göra. 
 
Stärkt kompetens  
För att uppnå våra uppsatta mål med att sätta ihop all 
dokumentation inför myndighetsansökan för att få 
starta den kliniska studien stärkte vi teamet med flera 
nyckelkompetenser i början på 2022. Detta gjorde det 
möjligt att på relativt kort tid sammanställa den 
omfattande dokumentation som krävdes av 
myndigheterna. 
 
Inför starten av den kliniska fasen utsåg vi även en ny 
medicinsk chef, Ingela Hallberg, som har lång 
erfarenhet av att leda läkemedelsprojekt genom 
klinisk fas. 
 
Tillverkning och formulering av Apta-1 
Tillsammans med våra samarbetspartners för 
tillverkning och formulering har vi utvecklat och 
effektiviserat tillverkningen samt tagit fram egna helt 
nya och regulatoriskt tillförlitliga analysprocesser för 
Apta-1. Nu har vi en kostnadseffektiv tillverkning 
enligt myndighetskravet Good Manufacturing 
Practice (GMP) samt en färdig formulering av 
prövningsläkemedlet, Investigational Medicinal 
Product (IMP), som används i våra pågående kliniska 
studier. 
 
Med detta kan vi konstatera att vi är ledande inom 
tillverkning av RNA-baserade läkemedel, vilket är ett 
relativt nytt område inom industrin. Innovationsnivån 
är hög, och marknadspotentialen stor då denna typ av 
molekyl uppvisar högre effektivitet, färre biverkningar 
och förmåga att nå helt nya läkemedelstargets, som t 
ex antikroppar inte kan. 

 
Färdigställt prekliniskt program 
De obligatoriska delarna av det prekliniska 
programmet avslutades med de säkerhets- och 
toxikologistudier som utfördes enligt Good 
Laboratory Practice (GLP), vars resultat vi 
kommunicerade i juni. Dock genomför vi alltjämt 
kompletterande prekliniska studier för att studera vår 
läkemedelskandidat Apta-1 mer ingående och få 
ytterligare kunskap om dess verkningsmekanism. 
 
Vetenskapliga samarbeten 
Våra vetenskapliga samarbeten har fortsatt under 
året, och vi hade glädjen att ingå i ett nytt konsortium 
med bland andra Örebro universitet som även det 
erhållit medel från KK-stiftelsen. Projektet, som har 
titeln Nya läkemedelskandidater mot inflammation – 
nya terapimodeller mot vaskulär inflammation, 
trombos och bröstcancer, har inletts och kommer att 
pågå under en fyraårs-period. Aptahem kommer 
främst att förse projektet med sin 
läkemedelskandidat Apta-1 samt bidra med 
expertkompetens från dr Luiza Jedlina som 
vetenskaplig rådgivare gällande RNA-baserade 
läkemedel och speciellt för Apta-1s hämning av 
inflammation och trombos. 
 
Ytterligare preliminära resultat från studier vid 
University Health Network i Toronto, Kanada, visar att 
Apta-1 skyddar och återställer skadad lungvävnad, 
signifikant minskar andelen virus och hemolys samt 
förbättrar de kliniska markörerna för lever och njurar. 
Tidigare studier visar att Apta-1 förbättrar och 

Mikael Lindstam, VD Aptahem AB 
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bibehåller ett bra blodtryck och med det god 
syresättning, vilket är avgörande för att hålla 
organismen vital. 
 
Apta-1 i klinik 
För genomförande av vårt kliniska fas 1-program 
samarbetar vi med den kliniska 
kontraktforskningsorganisationen (CRO) the Centre 
for Human Drug Research (CHDR) i Nederländerna. 
CHDR är en internationellt erkänd CRO som har 
specialiserat sig på att genomföra kliniska studier för 
sjukdomar som orsakas av inflammation och de har en 
gedigen förståelse för den komplexitet som är 
förknippad med att göra studier för sepsis och 
livshotande inflammatoriska sjukdomar. 
 
I december doserades de första friska frivilliga 
försökspersonerna i den obligatoriska delen, fas 1a, 
och vi har fram till i dag fått myndighetsgodkännande 
att fortsätta studien genom de olika dos-kohorterna. 
Syftet med denna fas 1a-del är att studera säkerhet 
och tolerabilitet. 
 
När fas 1a är avslutad och rapporterad har vi för avsikt 
att genomföra en tidig PoC (Proof of Concept) fas 1b-
studie, även den i friska frivilliga, för att utvärdera 
effekten av Apta-1 på symptomen i samband med en 
stimulerad systemisk inflammation. Syftet är att 
riskminimera inför den kommande fas 2-studien i 
patienter. Detta studieupplägg har godkänts av 
myndigheterna och etikkommittén. 
 

 
Fortsatt intresse från partneringdiskussioner 
Under året har vi även deltagit på ett flertal 
partneringkonferenser. Efter att ha haft begränsade 
möjligheter att träffa potentiella licens- och 
samarbetspartners under pandemin har vi nu märkt 
ett fortsatt intresse för Aptahem och vår kandidat 
Apta-1. Det är väldigt positivt och glädjande att märka 
att de diskussionspartners vi träffar är bättre pålästa 
och därmed visar ett mer ingående intresse än 
tidigare. Vi kommer fortsätta att vara aktiva i både 
partneringskonferenser, men även i relevanta 
vetenskapliga konferenser under 2023. 
 
Avslutande ord 
År 2022 var oerhört intensivt och hela teamet 
arbetade under högt tryck för att leverera uppsatta 
milstolpar. Jag är både glad och stolt över att se 
tillbaka på det fantastiska arbete vi genomförde och 
konstatera att vi inte bara levererade i tid utan även 
med resultat som fått med beröm godkänt av 
myndigheterna. Vår kliniska studie rullar även den på 
enligt plan och så här långt ser allt bra ut. Vi ser fram 
emot att få ta del av slutresultaten senare i år och 
fortsätter planera för att ta vår kandidat Apta-1 in i 
nästa kliniska utvecklingsfas för att kunna erbjuda 
patienter den behandling för akuta inflammatoriska 
tillstånd som så väl behövs. 
  
Malmö i mars 2023 
 
Mikael Lindstam  
VD, Aptahem AB 
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Förändringar i eget kapital     
   Aktiekapital Övrigt fritt  Årets Summa fritt  
 Bundna reserver  eget kapital resultat eget kapital 
     
Belopp vid årets ingång 26 912 847 54 378 896  -28 474 724       25 904 172 
Fond för aktivering av 
utvecklingskostnader 

 
46 667 821 

 
-46 667 821 

    
       

  
      -46 667 821 

Nyemission       11 158 052  6 204 123         6 204 123 
Resultatdisp. enl. beslut av     
årsstämma:     -28 474 724 28 474 724   
Kostnad kapitalanskaffning  -1 197 681       -1 197 681 
Årets förlust       -8 864 906       -8 864 906 
     
Belopp vid årets utgång 84 738 720 -15 757 207  -8 864 906      -24 622 113 
 
Resultatdisposition 

    

     
Förslag till disposition av bolagets 
vinst 

    

     
Till årsstämmans förfogande står     
balanserad förlust  -117 093 881   
överkursfond  147 994 495   
erhållna aktieägartillskott  10 000   
Överföring från fritt eget kapital till       
bundet eget kapital  -46 667 821   
årets förlust  -8 864 906   
  -24 622 113   
Styrelsen föreslår att balanserad förlust      
överföres i ny räkning   -24 622 113   
     
     
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 2022-01-01 2021-01-01 

 Not 2022-12-31 2021-12-31 
Rörelsens intäkter m.m       
Nettoomsättning    0  0 
Aktiverat arbete för egen räkning    3 448 218  0 
Övriga rörelseintäkter     273 002  69 934 
    3 721 220  69 934 
       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader   2 -4 700 611  -22 922 256 
Personalkostnader   3 -7 813 716  -5 560 620 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar    

-71 780  -61 763 
    -12 586 107  -28 544 639 
       
Rörelseresultat    -8 864 887  -28 474 705 
       
Resultat från finansiella poster       
Ränteintäkter    2  0 
Räntekostnader   5 -21  -19 
    -19  -19 
       
Resultat efter finansiella poster    -8 864 906  -28 474 724 
       
Årets resultat    -8 864 906  -28 474 724 
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BALANSRÄKNING  2022-12-31  2021-12-31 
 Not    
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för forskningsarbeten 6          46 667 821               0 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 

 
7 1 632 668  1 622 573 

  48 300 489  1 622 573 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 8 174 887  0 
  174 887  0 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 9 50 000  50 000 
  50 000  50 000 
     
Summa anläggningstillgångar  48 525 376  1 672 573 
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Förskott leverantör                              0                6 758 407  
Övriga fordringar  484 909  242 262 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 325 354  171 394 
  810 263  7 172 063 
     
Kassa och bank     
Kassa och bank  20 230 646  46 239 629 
Summa kassa och bank  20 230 646  46 239 629 
     
Summa omsättningstillgångar  21 040 909  53 411 692 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  69 566 285  55 084 265 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  2022-12-31  2021-12-31 
     
Eget kapital     
     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  38 070 899  26 912 847 
Fond för aktiverade utvecklingskostnader  46 667 821  0 
  84 738 720  26 912 847 
Fritt eget kapital     
Överkursfond  147 994 494  142 988 054 
Balanserat resultat  -117 093 882  -88 619 158 
Omföring från fritt till bundet eget kapital  -46 667 821  0 
Erhållet aktieägartillskott  10 000  10 000 
Årets resultat  - 8 864 906  - 28 474 724 
  -24 622 113  25 904 172 
     
Summa eget kapital  60 116 607  52 817 019 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  3 696 809  937 289 
Aktuell skatteskuld  74 646  18 464 
Övriga skulder  190 934  136 389 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 487 289  1 175 104 
Summa kortfristiga skulder  9 449 678  2 267 246 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  69 566 285  55 084 265 
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KASSAFLÖDESANALYS 2022-12-31 2021-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat    -8 864 887  -28 474 705 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    71 780  61 763 
Erlagd ränta    -19  -19 
Betald inkomstskatt    56 182  12 221 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital    -8 736 944  -28 400 740 
       
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    6 361 800  -6 617 144 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder    2 759 520  2 200 256 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    4 366 730  4 033 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten    4 751 106  -37 214 107 
       
Investeringsverksamheten       
Förvärv av immateriella tillgångar           -46 739 680            -478 982 
Förvärv av materiella tillgångar    -184 903  0 
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -46 924 583  -478 982 
       
Finansieringsverksamheten       
Årets nyemission    17 362 175  65 338 756 
Kapitalanskaffningsutgifter    -1 197 681  -9 968 307 
       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    16 164 494  55 370 449 
       
Förändring av likvida medel    -26 008 983  17 677 360 
Likvida medel vid årets början    46 239 629  28 562 269 
       
Likvida medel vid årets slut    20 230 646  46 239 629 
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NOTER 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
K3. 
 
Ändrade redovisningsprinciper 
Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget har tidigare år 
kostnadsfört utvecklingskostnader löpande. Sedan utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat Apta-1 gick in i en ny fas under 
kvartal 1 2022 har VD och styrelse beslutat att aktivera utvecklingskostnaderna från och med första kvartal 2022. VD och 
styrelsens beslut avser utvecklingskostnader från och med första kvartalet 2022 och får därför inga retroaktiv effekt. 
Under 2022 uppgår aktiverade externa utvecklingskostnader till 43 220 KSEK och aktiverade personalkostnader till 3 448 KSEK.    
 
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. 
 
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 2022-12-31 uppgår till  
126 046 404 kronor (117 265 791 kronor). 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
        
Not 2 Ersättning till revisorer    2022  2021 
        
 Ersättning till revisor       
 Revisionsuppdrag    82 900  68 300 
     82 900  68 300 
 
Not 3 Personal    2022  2021 
        
 Medelantal anställda       
 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda       
 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       
        
 Medelantal anställda har varit    5,00  4,00 
 varav kvinnor    4,00  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   2 277 158    2 056 421 
  Pensionskostnader   274 500  296 742 
     2 551 658  2 353 163 
 Övriga anställda:       
  Löner och ersättningar   3 340 322  1 942 281 
  Pensionskostnader   408 006  193 297 
     3 748 328  2 135 578 
        
 Sociala kostnader    1 350 224  1 003 790 
        
 Summa styrelse och övriga    7 650 210  5 492 531 
        
 
 Könsfördelning i styrelse och företagsledning       
        
 Antal styrelseledamöter    6  4 
 varav kvinnor    3  2 
 varav män    3  2 
 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 2022 med 200 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor vardera 
till övriga ledamöter. 
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Not 4 Upplysningar om antal aktier    2022  2021 
        
 Antal aktier / värde vid årets ingång    118 416 525  65 859 072 
 Antal aktier / värde vid årets utgång    167 511 955  118 416 525 
 Kvotvärde per aktie vid årets ingång / utgång 0,23 kr       
 
Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter    2022  2021 
        
 Räntekostnader    21  19 
        
Not 6 Balanserade utvecklingskostnader    2022-12-31  2021-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    0  0 
 Årets inköp    46 667 821  0 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    46 667 821  0 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    0  0 
 Utgående redovisat värde    46 667 821  0 
 
Not 7 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.    2022-12-31  2021-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    2 010 083  1 531 101 
 Inköp    71 859  478 982 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    2 081 942  2 010 083 
 Ingående avskrivningar    -387 510  -325 747 
 Årets avskrivningar    -61 764  -61 763 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -449 274  -387 510 
 Utgående redovisat värde    1 632 668  1 622 573 
 
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer    2022-12-31  2021-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    60 206  60 206 
 Årets inköp    184 903  0 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    245 109  60 206 
 Ingående avskrivningar    -60 206  -60 206 
 Årets avskrivningar    -10 016  0 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -70 222  -60 206 
 Utgående redovisat värde    174 887  0 
 
Not 9 Andelar i koncernföretag    2022-12-31  2021-12-31 
        
 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 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2022-12-31  2021-12-31 
        
 Övriga förutbetalda kostnader    325 354  171 394 
     325 354  171 394 
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Not 11 

 
 Ställda säkerheter 

 
     2022-12-31 

 
      2021-12-31 

        

 Spärrade bankmedel    50 000  50 000 
 
Not 12 Koncernförhållande 
      Bolaget är moderbolag, men med stöd av årsredovisningslagen 7 kap. 3§ upprättas inte någon koncernredovisning. 
 
Not 11 Definition av nyckeltal       
        

 Soliditet       
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       
        
 
 
Malmö 2023-03-30 
 
 
 
 
Mikael Lindstam Bert Junno Theresa Comiskey Olsen  
Verkställande direktör Ordförande Styrelseledamot 
 
 
 
 
Christina Glad Johan Lind Åsa Kornfeld 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
 
Jan Nilsson 
Styrelseledamot 
 
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2023 
 
 
 
 
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 2022. 

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 2022 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 2022 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 30 mars 2023 

 

 

Magnus Hahnsjö 

Auktoriserad revisor 

 

 


