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Gabather AB (publ)
Org.nr. 556970-5790

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av
Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av
Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har
arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade
inom sina områden.

Affärsmodell
Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns
ett stort behov av utveckling inom bolagets fokusområden och efterfrågan på bättre behandlingar, med färre och
mindre biverkningar, är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar
marknad om totalt 58 miljarder dollar.
Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling.
Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12
miljarder dollar år 2015.
Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska
försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av
produktkandidaten.
Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av
utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget
tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets
partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av
Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i
Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda
indikationsområdet för GT-002.
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Produktutveckling av substanser med verkan på GABA-A receptorn
GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, som är den viktigaste
hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta,
ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn.
Tester har visat att bolagets små molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter
på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat
olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter, samtidigt som ingen av substanserna gav sedativa
biverkningar. GT-002 visar liknande effekter som det flitigt använda läkemedlet Clozapine i en psykosmodell i djur.

Finansiell utveckling
Bolaget har avräknat bolagets andel av stödet från Eurostars projektet GASH02 som avser vår kandidat GT-002.
Finansieringen är på 50% av relevanta kostnader. Nettobidraget förväntas bli ca 10 MSEK varav ca 3,5 MSEK
intäktsförts i bolagets resultaträkning. Inga ytterligare intäkter förväntas gå via bolagets resultaträkning. Projektet
innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade
utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

Företrädesemission och sammanläggningen
Under fjärde kvartalet genomförde Gabather en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt tecknades
emissionen till 80 procent varav, 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter, 14,1 procent utan stöd av uniträtter och
1,4 procent av emissionsgaranter. Genom emissionen tillfördes Gabather 26,5 MSEK före emissionskostnader. Genom
företrädesemissionen ökade aktiekapitalet med 654 321 kronor, innebärande att aktiekapitalet uppgår till 2 290 343
kronor. Antalet aktier ökade med 5 888 890 aktier, innebärande att antalet aktier uppgick till 20 613 091 aktier.
Efter perioden beslutade bolaget om en sammanläggning av aktier i mars 2018. Sammanläggning av aktier 1:4 innebär
att fyra (4) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Genom sammanläggningen minskade det totala antalet aktier
i Bolaget från 20 613 091 till 5 153 272 aktier med ett kvotvärde om 0,44 SEK per aktie.

Aktien
Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. Bolaget genomförde ett listbyte till Nasdaq First North i april
2018. Första dag för handel i bolagets aktie och teckningsoption på Nasdaq First North var den 16 april 2018. Bolaget
har valt att anlita Erik Penser Bank som Certified Advisor. Certified Advisor nås på Apelbergsgatan 27, 103 91
Stockholm, Tel: 08-463 83 00.
Aktien handlas under kortnamnet GABA och med ISIN-kod SE00 1086 9552. Antal aktier uppgår efter
sammanläggning av aktier till 5 153 272 stycken.
Gabathers teckningsoption handlas under kortnamn GABA TO 2 och med ISIN-kod SE00 1059 8342. Antal
teckningsoptioner uppgår till 2 355 556 stycken.
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Optioner och övriga värdepapper
Gabather har i december 2017 genomfört en emission av units bestående av aktier och optioner. En unit gav rätt till fem
aktier och två teckningsoptioner. Genom emissionen har Gabather emitterat 2 355 556 stycken teckningsoptioner. Fyra
optioner ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 32 kr under perioderna 17 - 31 oktober 2018 och 17
- 31 januari 2019. Vid full teckning med stöd av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 261 728,45 kr
och antalet aktier öka med 588 889 aktier, motsvarande en utspädning om 11 procent. Vid full teckning med stöd av
teckningsoptioner kommer Gabather att tillföras 18,8 mkr före emissionskostnader. Omräkning har gjorts efter
sammanläggningen av aktier.

Optioner till nyckelpersoner
Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande
direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000
personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för
nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris
uppgående till 46,44 kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd
av den nyligen genomförda företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier. Vid fullt utnyttjande av
optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor. För att säkerställa Gabathers
åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till
dotterbolaget Gabather Finans AB.
Fullt utnyttjat innebär kvarvarande optionsprogram en utspädning motsvarande 2,03 % av aktierna i bolaget.
Tidigare optionsprogram har avslutats.

Koncern, moderbolag och dotterbolag
I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet.
Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Företagets säte är Malmö.

Övriga upplysningar
Bolaget bildades under våren 2014.
Aktivering av externa utvecklingskostnader sker över balansräkningen till den del de inte motsvaras av bidrag. Från och
med 2016 ska en omföring från Fritt eget kapital till Fond för utvecklingsavgifter under Bundet eget kapital göras med
ett belopp motsvarande aktiveringen.
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Flerårsjämförelse*

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

2017

2016

2015

0
-9 937 756
48 179 802
94,97
-0,48

0
-7 894 150
34 746 073
95,50
-0,54

562
-5 964 800
13 512 488
94,61
-0,50

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden
Aktieboken och dess hantering görs av Euroclear Sweden AB.
Nedan presenteras de ägare med störst innehav per 2017-12-31:
Namn
Avanza Pension
ALMI
Mogens Nielsen
Olov Sterner
Jakob Nilsson
Övriga
Summa

Kapital %
9,44
4,4
3,04
2,89
2,45
77,78
100

5

Röster %
9,44
4,4
3,04
2,89
2,45
77,78
100

2014
(8mån)
0
-1 724 221
9 160 134
94,26
-0,18

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Utgifter kapitalanskaffning
Fond för utvecklingsutgifter
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
1 636 022
654 321

Övrigt bundet
eget kapital
3 312 425

3 880 669

2 290 343

7 193 094

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överkursfond
årets förlust

-15 583 171
61 797 740
-9 937 756
36 276 813

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

36 276 813
36 276 813

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Övrigt fritt
eget kapital
36 131 307
25 845 684

Årets
resultat
-7 894 150

-7 894 150
-3 987 603
-3 880 669

7 894 150

46 214 569

Summa fritt
eget kapital
28 237 157
25 845 684

-9 937 756

-3 987 603
-3 880 669
-9 937 756

-9 937 756

36 276 813

Gabather AB (publ)
Org.nr. 556970-5790
2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

3 011 148
3 011 148

476 267
476 267

-6 975 123
-5 907 868

- 3 963 416
-4 348 269

-65 334
-12 948 325

-59 052
-8 370 737

-9 937 177

-7 894 470

0
-579
-579

536
-216
320

Resultat efter finansiella poster

-9 937 756

-7 894 150

Årets resultat

-9 937 756

-7 894 150

RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2
3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

4
5
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Gabather AB (publ)
Org.nr. 556970-5790
2017-12-31

2016-12-31

9 576 824

5 696 155

783 140
10 359 964

699 780
6 395 935

50 000
50 000

50 000
50 000

10 409 964

6 445 935

347 868
676 867
1 024 735

173 279
188 960
362 239

36 745 103
36 745 103

27 937 899
27 937 899

Summa omsättningstillgångar

37 769 838

28 300 138

SUMMA TILLGÅNGAR

48 179 802

34 746 073

BALANSRÄKNING
Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsarbeten mm
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

7
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Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
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Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 613 091 aktier)
Fond för utvecklingsutgifter
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Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

2 290 343
7 193 094
9 483 437

1 636 022
3 312 425
4 948 447

61 797 740
-15 583 171
-9 937 756
36 276 813

43 820 328
-7 689 021
-7 894 150
28 237 157

45 760 250

33 185 604

952 972
80 531
382 607
1 003 442
2 419 552

592 117
0
134 852
833 500
1 560 469

48 179 802

34 746 073

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Gabather AB (publ)
Org.nr. 556970-5790
2017-12-31

2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

-9 937 177
65 334
0
-579
80 531

-7 894 470
59 052
536
-216
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-9 791 891

-7 835 098

-662 496
360 855
417 697

-83 852
399 564
433 592

-9 675 835

-7 085 794

-3 880 669
-148 694
0

-3 312 425
-38 499
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 029 363

-3 350 924

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission

22 512 402

28 294 578

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22 512 402

28 294 578

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

8 807 204
27 937 899

17 857 861
10 080 040

Likvida medel vid årets slut

36 745 103

27 937 899

KASSAFLÖDESANALYS
Not

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

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för forskning mm
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.
Förvärv av koncernföretag

7
8
9
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Gabather AB (publ)
Org.nr. 556970-5790

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.

Värderingsprinciper

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

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.

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. På grund av uppdatering
av K3 reglerna gällande från och med 2016-01-01, görs en avsättning motsvarande årets aktivering till Fond för
balanserade utvecklingsutgifter under Bundet eget kapital. Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete är
att till sin helhet betraktat som pågående projekt. Utgifterna för forsknings- och utvecklingsarbete är externa och förs
direkt mot balansräkningen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Balanserade utgifter för forskningsutvecklingsarbeten och liknande arbeten
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.
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Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt har inte redovisats på det
skattemässiga underskottet då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden detta underskott beräknas kunna utnyttjas mot framtida
skattemässiga överskott.
Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet per 2017-12-31 uppgår till 35 087 046 kronor.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolagets har genomfört en sammanläggning av aktier på så sätt att fyra befintliga aktier ersattes av en ny aktie. Syftet med
sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.
Bolaget handlas sedan 16 april 2018 på First North.
Utöver ovanstående har det inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Gabathers finansiella ställning eller ställning
mot marknaden sedan 31 december 2017 Bolaget känner inte heller till några faktorer som sedan den senaste balansdagen har
påverkat de marknaden där Gabather konkurrerar.
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Övriga externa kostnader
Revisionsarvode
Övrig ersättning

Not 3 Personal

2017

2016

55 000
5 000
60 000

50 000
5 000
55 000

2017

2016

6,00
2,00
4,00

6,00
2,00
4,00

1 280 500
207 317
1 487 817

1 291 756
226 559
1 518 315

3 221 220
131 436
3 352 656

2 086 603
0
2 086 603

1 162 198
6 002 671

852 066
4 456 984

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga
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Styrelsearvode utgår enligt årsstämmobeslut 2017 med 150 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga
ledamöter.
Med verkställande direktör finns ett avtal om 6 månaders uppsägningstid samt ett avtal om icke konkurrens med en
inkomstgaranti där Bolaget under 12 månader efter anställningens upphörande betalar mellanskillnaden mellan lönenivån när
anställningen upphör och eventuell externt erhållen ersättning. Maximalt åtagande i denna del 1 200 tkr inklusive sociala avgifter.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Antal övriga befattningshavare inkl. VD
varav kvinnor

5
1
4
1
0

5
1
4
1
0

2017

2016

0
0

536
536

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017

2016

Räntekostnader för skatter och avgifter
Övriga räntekostnader

550
29
579

3
213
216

2017

2016

-9 937 756

-7 894 150

Skattekostnad 22,00% (22,00%)

2 186 306

1 736 713

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga justeringar
I år uppkomna underskottsavdrag
Summa

-14 118
0
877 273
-3 049 461
0

-6 091
118
901 706
-2 632 446
0

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor

Not 6 Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Ingående anskaffningsvärde
Balanserade omkostnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9 Andelar i koncernföretag
Företag
Organisationsnummer
Gabather Finans AB
559013-4861

Säte

Antal/Kap.
andel %
100%

2017-12-31

2016-12-31

5 696 155
3 880 669
9 576 824
9 576 824

2 383 730
3 312 425
5 696 155
5 696 155

2017-12-31

2016-12-31

789 734
148 695
938 429
-89 955
-65 334
-155 289
783 140

751 235
38 499
789 734
-30 903
-59 052
-89 955
699 779

2017-12-31

2016-12-31

Redovisat
värde
50 000

Redovisat
värde
50 000

50 000

50 000

Antal aktier

Kvotvärde per
aktie
0,11
0,11
0,11

Malmö

Not 10 Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång
Nyemission
Antal/värde vid årets utgång

14 724 201
5 888 890
20 613 091

Not 11 Ställda säkerheter
Garanti mot Euroclear motsvarande
spärrade bankmedel
Summa ställda säkerheter
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2017-12-31

2016-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

Not 12 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Malmö den 22 april 2018

Bert Junno
Verkställande direktör

Svein Mathisen
Styrelsens ordförande

Olov Sterner

BG Svensson

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 april 2018

Magnus Hahnsjö
Auktoriserad revisor

15

Gunilla Ekström

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gabather AB (publ) för år 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gabather AB (publ) :s finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Gabather 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 Gabather AB (publ) för år 2017 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Gabather 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.
Lund den 23 april 2018

Magnus Hahnsjö
Auktoriserad revisor
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