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Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, utvecklar läkemedel mot olika cancersjukdomar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Finansiell information

Information om verksamheten

I januari 2016 tillförde nuvarande aktieägare bolaget ytterligare 30 948 791 SEK i formen av ett lån med tvingande konvertering med företrädesrätt för bolagets nuvarande 
ägare. Den syntetiska konvertibeln löper med 6% ränta per år som beräknas och adderas till nominellt belopp kvartalsvis.
I maj 2016 genomförde bolaget framgångsrikt ett vetenskapligt rådgivningsmöte kring fas 3 protokollet samt en genomgång av fas 2-data från den då pågående studien med 
MHRA (brittiska läkemedelsverket).

I juni 2016 genomförde bolaget framgångsrikt ”end of phase 2” möte med FDA (amerikanska läkemedelsverket).

I juli 2016 reste bolaget ytterligare 32 353 000 SEK i formen av ett lån med tvingande konvertering med företrädesrätt för bolagets nuvarande ägare. Den syntetiska 
konvertibeln löper med 6% ränta per år som beräknas och adderas till nominellt belopp kvartalsvis.

Bolagets fas 3-protokoll gick framgångsrikt igenom ’special protocol assessment’ med FDA i USA i augusti 2016.

Omsättning
Omsättningen var 0 (2015: 0, 2014: 0) för räkenskapsåret.

Rörelsekostnader
Koncernens rörelsekostnader uppgick till 114 481 940 (2015: 53 349 694, 2014: 33 109 921) SEK för räkenskapsåret.

Av dessa uppgick externa kostnader för forskning och utveckling på 84 014 704 (2015: 42 220 765, 2014: 25 547 717) SEK. Detta utgörs till största del av planenliga 
kostnader för det kliniska programmet på 55 557 999 (2015: 16 815 340, 2014 14 009 686) SEK och kontraktstillverkning av Ygalo för kliniska studier samt kommersiell 
uppskalning av produktionen på 20 457 895 (2015: 18 823 050, 2014: 9 072 057) SEK. Kostnadsökningen förklarades huvudsakligen av ökade kostnader kopplade till 
förberedelserna för fas 3-programmet OCEAN och den nystartade fas 2-studien HORIZON.

Personalkostnaderna uppgick till 17 313 757 (2015: 5 659 201, 2014: 5 518 922) SEK för räkenskapsåret. Ökningen förklaras främst av sociala kostnader beräknade på 
koncernens personaloptionsprogram motsvarande 10 199 852 SEK.

Övriga externa kostnader uppgick till 13 129 405 (2015: 5 462 359, 2014: 2 035 913) SEK för räkenskapsåret. Ökningen förklaras huvudsakligen av förberedelser för en 
planerad börsintroduktion.

Resultat
Årets resultat uppgick till -114 445 869 (2015: -53 340 929, 2014: -33 093 978) SEK, vilket innebär att resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,88 
(2015: -3,98, 2014: -3,54) SEK. 

Skatt
Ingen skatt redovisades för räkenskapsåret (2015: -, 2014: -). Bolagets och koncernens redovisade underskottsavdrag enligt senast fastställd taxering (år 2015) uppgår till 
180 253 650 SEK.

I oktober 2016 utfördes en ökning av antalet aktier i bolaget genom uppdelning av aktier (split) varvid varje befintlig aktie delades up i 900 aktier (split 1:900). Med 
anledning av aktiespliten har det antal aktier som en av bolagets emitterade teckningsoptioner ger rätt till ökat från 1 aktie till 900 aktier. 

I november 2016 reste bolaget ytterligare 80 000 000 SEK i formen av ett lån med tvingande konvertering med företrädesrätt för bolagets nuvarande huvudägare samt två 
externa/nya långivare. Den syntetiska konvertibeln löper med 6% ränta per år som beräknas och adderas till nominellt belopp kvartalsvis.

I december 2016 rekryterades den första patienten i studien HORIZON enligt plan.

Planeringsarbetet för att påbörja fas-3 studien OCEAN intensifierades under kvartal 4 2016 och fortskrider planenligt med planerad studiestart senvåren 2017.

I oktober 2016 konverterades det konvertibla lånet från januari 2016 om 30 948 791 SEK samt räntan om 1 280 403,78 SEK till 4 031 preferensaktier. 
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Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -104 141 405 (2015: -53 333 561: 2014 -33 086 609) SEK, vilket huvudsakligen förklaras av kostnader relaterade 
till expansionen av det kliniska programmet. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1 117 075 (2015: -, 2014: -) SEK. Detta utgör en investering av utrustning som kommer att användas i produktionen 
av Ygalo.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 143 301 791 (2015: 43 135 624, 2014: 35 589 288) SEK. Finansieringen har skett genom utgivning av tre serier lån 
med tvingande konvertering (som redovisas som eget kapital från dag 1 med företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt två externa/nya långivare, varav en serie 
konverterades i sin helhet i oktober 2016. De kvarvarande två syntetiska konvertiblerna löper med 6% ränta per år vilken beräknas och adderas till nominellt belopp 
kvartalsvis med tvingande konvertering för både principal och ackumulerad ränta. De löper till sista mars 2017 (principal 32 353 000 SEK) samt sista september 2017 
(principal 80 000 000 SEK).

Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 40 250 938 (2015: 2 292 958, 2014: 11 965 503) SEK och eget kapital till 26 336 750 (2015: -2 599 709, 2014: 7 605 
596) SEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Ägarförhållanden 
Antalet utestående aktier per den 31 december 2016 uppgick till 22 041 900 och av dessa ägde HealthCap VI LP och Stiftelsen Industrifonden vardera 46,7% och övriga 
ägare 6,6%. Bolaget har per samma datum två konvertibla lån om 112 353 000 SEK som löper med 6% ränta per år vilken beräknas och adderas till lånet kvartalsvis med 
tvingande konvertering för både principal och ackumulerad ränta. Det aktierelaterade incitamentsprogrammet av personaloptionstyp (se ovan) innehåller underliggande 
teckningsoptioner (inklusive finansiellt skydd för betalning av sociala avgifter) på 2 246 teckningsoptioner, vilka efter fullt utnyttjande ökar antalet aktier med 2 021 400 
stycken aktier (motsvarande 8,40 % utspädning).

Övriga upplysningar 

Finansiering
För att hantera bolagets långsiktiga likviditetsbehov för fortsatt drift och utveckling i enlighet med bolagets strategiska plan avser bolaget att genomföra en större 
nyemission under första kvartalet 2017.

Per den sista december 2016 uppgick bolagets likvida medel till 40 250 938 SEK. Ifall emissionen under första kvartalet 2017 ej kommer kunna genomföras enligt plan 
bedömer styrelsen att bolaget kommer ha behov av ytterligare finansiering under den kommande 12-månadersperioden. Anledningen till detta är att bolaget i slutet av 
december månad 2016 iklätt sig nya åtaganden kopplade till fas 2-programmet HORIZON.  För att säkerställa finansieringen under år 2017 har bolaget utlovats finansiering 
av HORIZON-studien från dess huvudägare. Sannolikheten att tillföra erforderligt kapital för verksamheten på såväl lång som kort sikt bedöms som god och under 
förutsättning att ytterligare finansiering av verksamheten kan genomföras enligt något av dessa alternativ bedömer styrelsen att bolaget kommer ha likviditet för att driva 
verksamheten vidare under minst 12 månader. 

Aktierelaterade incitamentsprogram
Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bolagets ledande befattningshavare, grundare 
och övriga medarbetare. Under räkenskapsåret har ytterligare optioner med rätt till 783 900 aktier tilldelats samt optioner rätt till 409 500 aktier makulerats. Oncopeptides 
har för närvarande ett personaloptionsprogram som omfattar delar av företagets ledning, vissa styrelseledamöter, grundare och personal som ger rätt till totalt 1 733 400 
stycken aktier vid fullt utnyttjande.  Kostnaden för programmet har belastat resultatet under räkenskapsåret med 10 199 852 SEK (2015: 0, 2014: 0) SEK baserat på 
beräknade sociala avgifter på underliggande förmånsvärde på utgivna personaloptioner samt en kostnad avseende värdet på anställdas tjänstgöring på 80 538 SEK. 

Medarbetare
Det genomsnittliga antalet anställda under 2016 uppgick till 5 (2015: 4, 2014: 3).

Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med verksamheten för koncernen varför kommentarerna för koncernen i hög utsträckning gäller även för 
moderbolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Operativa risker
Forskning och läkemedelsutveckling fram till godkänd registrering är i hög grad både en riskfylld och kapitalkrävande process. Majoriteten av alla startade 
läkemedelsprojekt kommer aldrig att nå marknaden på grund av den tekniska risken för bristande effekt, oacceptabla biverkningar eller tillverkningsproblem. Om 
konkurrerande läkemedel tar marknadsandelar eller når marknaden snabbare, eller om konkurrerande forskningsprojekt uppnår en bättre produktprofil kan det framtida 
värdet av produktportföljen bli lägre än förväntat. Verksamheten kan också påverkas negativt av myndighetsbeslut såsom avsaknad av godkännanden och prisförändringar.

Finansiell riskhantering
Oncopeptides utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernen har beslutat att inte aktivt 
hantera sina risker genom användning av exempelvis derivat. För mer omfattande beskrivning av finansiella risker se not 3.
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Förslag till vinstdisposition

-147 639 461

275 764 202

Årets förlust -114 445 869

13 678 872

13 678 872

Till årstämmans förfogade står

Balanserad förlust

Överkursfond

Styrelsenföreslår att

i ny räkning överföres
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Koncernens rapport över totalresultatet (SEK)

Not 2016 2015 2014

4.2-4 -97 144 109 -47 683 125 -27 583 630

4.5 -17 313 757 -5 659 201 -5 518 922

-24 074 -7 368 -7 369

-114 481 940 -53 349 694 -33 109 921

-114 481 940 -53 349 694 -33 109 921

4.6 36 376 10 066 16 375

4.6 -305 -1 301 -432

-114 445 869 -53 340 929 -33 093 978

- - -

-114 445 869 -53 340 929 -33 093 978

4.15 -4,88 -3,98 -3,54

 Belopp i SEK

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader 

Årets resultat

Av- och nedskrivningar av materiella- och immateriella 
tillgångar

Personalkostnader

Summa rörelsens kostnader

Resultatet är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare. Ingen rapport över övrigt totalresultat redovisas då koncernen inte har några transaktioner i det övriga 
totalresultatet. Periodens totalresultat överensstämmer därmed med periodens resultat. 

Resultat per aktie 

Resultat före skatt

Inkomstskatt
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Koncernens rapport över finansiell ställning (SEK)

Not 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

4.7 1 100 369 7 369 14 737

1 100 369 7 369 14 737

4.8 1 000 1 000 1 000

4.8 261 890 162 450 162 450

262 890 163 450 163 450

1 363 259 170 819 178 187

4.10

- - 46 948

4.11 2 962 540 931 997 803 773

4.12 11 055 827 1 006 365 128 272

4.13 40 250 938 2 292 958 11 965 503

54 269 305 4 231 320 12 944 496

54 269 305 4 231 320 12 944 496

55 632 564 4 402 139 13 122 683

Övriga långfristiga fordringar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

Likvida medel

TILLGÅNGAR

Summa omsättningstillgångar

Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Långsiktiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
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2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

4.14 2 449 100 2 046 000 1 506 400

4.14 318 738 144 175 758 915 133 162 891

-294 850 493 -180 404 624 -127 063 695

26 336 750 -2 599 709 7 605 596

4.10

4.16 10 199 852 - -

3.1 8 730 671 5 114 962 2 568 077

4.16 714 602 186 096 476 296

4.17 9 650 689 1 700 790 2 472 714

29 295 814 7 001 848 5 517 087

29 295 814 7 001 848 5 517 087

55 632 564 4 402 139 13 122 683

Aktiekapital

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Avsättning sociala avgifter personaloptionsprogram

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Balanserat resultat (inklusive årets resultat)

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övrigt tillskjutet kapital

 Summa eget kapital

SKULDER

Eget kapital 

Summa kortfristiga skulder
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (SEK)

Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Balanserat resultat 
inklusive periodens 

resultat

Summa eget 
kapital

1 061 200 98 018 803 -93 969 717 5 110 286

-33 093 978 -33 093 978

-33 093 978 -33 093 978

4.14 445 200 35 144 088 35 589 288

445 200 35 144 088 35 589 288

1 506 400 133 162 891 -127 063 695 7 605 596

1 506 400 133 162 891 -127 063 695 7 605 596

-53 340 929 -53 340 929

-53 340 929 -53 340 929

4.14 539 600 42 596 024 43 135 624

539 600 42 596 024 43 135 624

2 046 000 175 758 915 -180 404 624 -2 599 709

2 046 000 175 758 915 -180 404 624 -2 599 709

-114 445 869 -114 445 869
-114 445 869 -114 445 869

4.14  143 301 791 143 301 791

80 538 80 538

4.14 403 100 -403 100 0

403 100 142 979 229 0 143 382 329

2 449 100 318 738 144 -294 850 493 26 336 750

Ingående balans                               
per 1 januari 2016

Årets resultat

Summa totalresultatet

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

Summa transaktioner med ägare

Upptagande av lån med tvingande 
konvertering

Transaktioner med aktieägare

Summa totalresultatet

Ingående balans                                
per 1 januari 2015

Utgående balans                           
per 31 december 2015

Summa transaktioner med ägare

Årets resultat

Årets resultat

Utgående balans                           
per 31 december 2014

Summa totalresultatet

Ingående balans                                
per 1 januari 2014

Summa transaktioner med ägare

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

Konvertering av lån

Utgående balans                               
per 31 december 2016

Värde på anställdas 
tjänstgöring
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Koncernens rapport över kassaflöden (SEK)

Not 2016 2015 2014

-114 481 940 -53 349 694 -33 109 921

24 074 7 368 7 369

80 538 - -

10 199 852 - -

1 008 10 066 16 375

-305 -1 301 -432

-104 176 773 -53 333 561 -33 086 609

-12 106 599 -959 369 -447 419

3 615 709 2 546 885 1 063 142

8 405 559 -1 062 124 1 032 282

-85 331 525 392 1 648 005

-104 262 104 -52 808 169 -31 438 604

-1 117 075 - -

-1 117 075 - -

4.14 - 43 135 624 35 589 288

4.14 143 301 791 - -

143 301 791 43 135 624 35 589 288

2 292 958 11 965 503 7 814 819

37 922 612 -9 672 545 4 150 684

35 368 - -

40 250 938 2 292 958 11 965 503Likvida medel vid årets slut

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Kursdifferens i likvida medel 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Summa förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Lån med tvingande konvertering

värde på anställdas tjänstgöring

avsättning för sociala avgifter personaloptioner

Förändring av rörelsekapital

Betald ränta

Erhållen ränta

Ökning/minskning av rörelsefordringar

Förändring i likvida medel

avskrivningar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Nyemission

Ökning/minskning leverantörsskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Resultat före finansiella poster
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Moderbolagets resultaträkning (SEK)

Not 2016 2015 2014

4.2-4 -97 144 109 -47 683 125 -27 583 630

4.5 -17 313 757 -5 659 201 -5 518 922

-24 074 -7 368 -7 369

-114 481 940 -53 349 694 -33 109 921

-114 481 940 -53 349 694 -33 109 921

4.6 36 376 10 066 16 375

4.6 -305 -1 301 -432

36 071 8 765 15 943

-114 445 869 -53 340 929 -33 093 978

- - -

-114 445 869 -53 340 929 -33 093 978

Finansiella kostnader

Årets resultat

Inkomstskatt

Resultat före skatt

 Belopp i SEK

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Ingen rapport över övrigt totalresultat redovisas då Moderbolaget inte har några transaktioner i det övriga totalresultatet. Periodens totalresultat överensstämmer därmed 
med periodens resultat. 

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella- och immateriella 
tillgångar

Finansiella intäkter

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
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Moderbolagets balansräkning (SEK)

Not 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

4.7 1 100 369 7 369 14 737

1 100 369 7 369 14 737

4.9 50 000 50 000 50 000

4.8 1 000 1 000 1 000

4.8 261 890 162 450 162 450

312 890 213 450 213 450

1 413 259 220 819 228 187

4.10

- - 46 948

4.11 2 962 540 931 997 803 773

4.12 11 055 827 1 006 365 128 272

4.13 40 200 938 2 242 958 11 915 503

54 219 305 4 181 320 12 894 496

54 219 305 4 181 320 12 894 496

55 632 564 4 402 139 13 122 683

4.14

2 449 100 2 046 000 1 506 400

10 208 778 10 208 778 10 208 778

275 764 202 132 784 974 90 188 950

-147 639 461 -94 298 532 -61 204 554

-114 445 869 -53 340 929 -33 093 978

26 336 750 -2 599 709 7 605 596

Skulder

4.10

4.16 10 199 852 - -

8 730 671 5 114 962 2 568 077

4.16 714 602 186 096 476 296

4.17 9 650 689 1 700 790 2 472 714

29 295 814 7 001 848 5 517 087

29 295 814 7 001 848 5 517 087

55 632 564 4 402 139 13 122 683

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

Summa fordringar

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat 

 Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Avsättning sociala avgifter personaloptionsprogram

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Långsiktiga värdepappersinnehav

Materiella anläggningstillgångar

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Kundfordringar

Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

TILLGÅNGAR
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital (SEK)

Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

1 061 200 10 208 778 55 044 862 -17 790 169 -30 423 574 18 101 097

-12 990 811 -12 990 811

1 061 200 10 208 778 55 044 862 -30 780 980 -30 423 574 5 110 286

-30 423 574 30 423 574 0

-33 093 978 -33 093 978

-33 093 978 -33 093 978

Transaktioner med aktieägarna
Nyemission 445 200 35 144 088 35 589 288

Summa transaktioner med aktieägarna 445 200 0 35 144 088 0 0 35 589 288
  

1 506 400 10 208 778 90 188 950 -61 204 554 -33 093 978 7 605 596

1 506 400 10 208 778 90 188 950 -61 204 554 -33 093 978 7 605 596

-33 093 978 33 093 978 0

-53 340 929 -53 340 929

-53 340 929 -53 340 929

Transaktioner med aktieägarna

Nyemission 539 600 42 596 024 43 135 624

Summa transaktioner med aktieägarna 539 600 0 42 596 024 0 0
  

2 046 000 10 208 778 132 784 974 -94 298 532 -53 340 929 -2 599 709

2 046 000 10 208 778 132 784 974 -94 298 532 -53 340 929 -2 599 709

-53 340 929 53 340 929 0

-114 445 869 -114 445 869

-114 445 869 -114 445 869

Transaktioner med aktieägarna

143 301 791 143 301 791

80 538 80 538

403 100 -403 100 0

403 100 0 142 979 229 0 0

2 449 100 10 208 778 275 764 202 -147 639 461 -114 445 869 26 336 750

Ingående balans per                         
1 januari 2016

Disposition enligt årsstämma

Ingående balans per                        
1 januari 2015

Disposition enligt årsstämma

Årets resultat

Summa totalresultat 

Årets resultat

Utgående balans per                       
31 december 2015 

Summa totalresultat 

Upptagande av lån med tvingande 
konvertering

Utgående balans per                     
31 december 2016

Ingående balans per                        
1 januari 2014

Disposition enligt årsstämma

Årets resultat

Summa totalresultat 

Utgående balans per                       
31 december 2014

Effekt av övergångtill redovisning 
enligt RFR2
Ingående balans per                        
1 januari 2014

Summa transaktioner med 
aktieägare

Konvertering av lån

Värde på anställdas 
tjänstgöring
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Moderbolagets kassaflödesanalys (SEK)

Not 2016 2015 2014

-114 481 940 -53 349 694 -33 109 921

24 074 7 368 7 369

80 538 - -

10 199 852 - -

1 008 10 066 16 375

-305 -1 301 -432

-104 176 773 -53 333 561 -33 086 609

-12 106 599 -959 369 -447 419

3 615 709 2 546 885 1 063 142

8 405 559 -1 062 124 1 032 282

-85 331 525 392 1 648 005

-104 262 104 -52 808 169 -31 438 604

-1 117 075 - -

-1 117 075 - -

4.14 - 43 135 624 35 589 288

4.14 143 301 791 - -

143 301 791 43 135 624 35 589 288

2 242 958 11 915 503 7 764 819

37 922 612 -9 672 545 4 150 684

35 368 - -

40 200 938 2 242 958 11 915 503

värde på anställdas tjänstgöring

avsättning för sociala avgifter personaloptioner

Likvida medel vid årets slut

Likvida medel vid periodens början

Förändring likvida medel

Kursdifferens i likvida medel 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

avskrivningar

Erhållen ränta

Lån med tvingande konvertering

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Ökning/minskning leverantörsskulder

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission

Periodens kassaflöde

Betald ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Summa förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Ökning/minskning av rörelsefordringar
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1 Allmän information

Oncopeptides utvecklar läkemedel mot olika cancersjukdomar.

2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

2.1.1 Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen 

Noter till koncern- och moderbolagsredovisning

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade 
år, om inte annat anges.

2.1 Grund för rapporternas upprättande

Samtliga noter avser såväl moderbolaget som koncernen ifall inte annat specifikt anges.

Samtliga belopp redovisas i svenska kronor (SEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar 
klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 
värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett 
instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristiska. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över 
resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen 
omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall 
då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. 
Koncernen har ännu inte utvärderat effekten av införandet av standarden, men initial bedömning utifrån nuvarande situation indikerar att dessa effekter inte kommer att bli 
väsentliga.

IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och 
SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på 
synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för 
leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är 
tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har för tillfället endast ett fåtal leasingavtal varför effekten av införandet av denna standard inte bedöms som 
väsentlig.

Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438 är moderföretaget i Oncopeptides-koncernen (”Oncopeptides”). Oncopeptides AB (publ) har sitt säte i Stockholm med adress 
Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella 
rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, 
osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller 
kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 
Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2018. Mot bakgrund av att bolaget ännu inte har ingått några kundkontrakt som 
skulle omfattas av IFRS 15 är det ännu inte möjligt att utvärdera eventuella effekter av införandet av standarden.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de har godkänts av Europeiska Unionen 
(EU). Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.1. 
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2.2

2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper

Dotterföretag

2.3

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Transaktioner och balansposter

2.4

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -
förluster redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter/kostnader i resultaträkningen.

Oncopeptides utgifter för utveckling av läkemedel bedöms per den 31 december 2016 inte uppfylla kriterierna för aktivering och har därmed kostnadsförts. 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet 
i resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som resulterar från 
koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens presentationsvaluta.

Koncernredovisning

Omräkning av utländsk valuta

- det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas,

Balanserade tillgångar som mött aktiveringskriterierna ovan har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar påbörjas då tillgången är färdig för användande. Avskrivning görs linjärt för att fördela kostnaden för de 
egenutvecklade immateriella tillgångarna över deras bedömda nyttjandeperiod, vilken sammanfaller med den återstående patentperioden för produkten. 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar utvecklingsutgifter samt även utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader. 
Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller ovan kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte 
som tillgång i efterföljande period.

- det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,

- det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,

Immateriella tillgångar 

Utgifter som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika produkter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda:

Koncernen bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Risken i pågående utvecklingsprojekt är sammantaget hög. Risken består bland annat av tekniska och 
tillverkningsrelaterade risker, säkerhets- och effektrelaterade risker som kan uppstå i kliniska studier, regulatoriska risker relaterade till ansökningar om godkännande av 
kliniska studier samt marknadsgodkännande, samt IP-risker relaterade till godkännande av patentansökningar och upprätthållande av patent. Allt utvecklingsarbete anses 
därför vara forskning (eftersom arbetet inte möter de kriterier som listas nedan) fram tills dess att produkten erhållit marknadsgodkännande. Utgifter för forskning 
kostnadsförs när de uppstår. 

- utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

- företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den,

- adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja produkten finns tillgängliga, och

Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för 
eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
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2.5

Avskrivningarna görs linjärt enligt följande:

Inventarier och datorer 5 år

2.6

2.7

2.7.1 Klassificering

Lånefordringar och kundfordringar 

Övriga finansiella skulder

2.7.2 Redovisning och värdering

2.7.3 Kvittning av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en 
avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är 
beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv 
marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av kundfordringar, samt övriga kortfristiga fordringar och interimsfordringar som utgör finansiella instrument.

Finansiella instrument 

Leverantörsskulder samt övriga kortfristiga skulder och interimsskulder som är finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt 
över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i 
övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar

Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts 
eller på annat sätt utsläckts.

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där 
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring 
bör göras.
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2.7.4 Nedskrivning finansiella instrument 

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Pensionsförpliktelser 

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de uppskjutna skattefordringarna och 
skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt och det finns en avsikt 
att reglera saldona genom nettobetalningar

Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. 

Ersättningar till anställda

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras 
redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka 
underskotten kan utnyttjas.

Aktuell och uppskjuten skatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade.

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell 
reservering för värdeminskning.

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Även emitterade preferensaktier klassificeras som eget kapital om de inte är obligatoriskt inlösbara. Transaktionskostnader som 
direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier eller teckningsoptioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Eget kapital

Leverantörsskulder

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella 
tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett 
nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de uppskattade 
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens 
ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning inom ”övriga externa kostnader” 
eller inom finansnettot beroende på vilken finansiell tillgång som skrivs ner. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan 
hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning 
inom ”övriga externa kostnader” eller inom finansnettot beroende på vilken finansiell tillgång som skrevs ner. 

Likvida medel utgörs av banktillgodohavanden.

Kundfordringar

Likvida medel

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Uppställningsformer

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 

Aktieägartillskott och koncernbidrag

Koncernen har ett antal aktierelaterade ersättningsplaner. Den kostnad för ersättningen som redovisas i en period är beroende av den ursprungliga värdering som gjordes vid 
avtalstidpunkten med personalen, det antal månader som personal måste tjänstgöra för att få rätt till sina optioner (periodisering sker över denna tid), det antal optioner som 
förväntas tjänas in av personalen enligt villkoren i planerna och en kontinuerlig omvärdering av värdet på den skattemässiga förmånen för personalen i planerna (som 
underlag för avsättning för sociala kostnader). De uppskattningar som påverkar  kostnaden i en period och motsvarande ökning av eget kapital är framför allt indata i 
värderingarna av optionerna. Regleringen av intjänade optioner görs med aktier. När optionerna utnyttjas, emitterar företaget ny aktier. Mottagna betalningar, efter avdrag 
för eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader, krediteras aktiekapitalet och övrigt tillskjutet eget kapital. 

Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan. Årsredovisningen för Moderbolaget är upprättad i enlighet med RFR 2 
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Moderbolagets redovisningsprinciper

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av Moderbolagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i koncernredovisningens not 4.1.

Inom koncernen finns endast leasingavtal som klassificeras som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal är sådana avtal där väsentlig del av riskerna och 
fördelarna med ägande behålls av leasegivaren. Koncernen agerar leasetagare och det avser leasing av kontorslokaler. Leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med 
utgångspunkt från nyttjandet. 

Moderbolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Moderbolagets övergripande 
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. För mer information om finansiella risker hänvisas till koncernredovisningen not 3. 

Den finansiella information som rapporterats till den verkställande högste beslutsfattaren, som underlag för fördelning av resurser och bedömning av koncernens resultat, 
delas inte upp på olika rörelsesegment. Koncernen utgör därför ett enda rörelsesegment.

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran i kategorin lånefordringar och kundfordringar har gått ner, minskar 
koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för 
instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig 
effektiv ränta. 

Leasing

Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och koncernbidrag erhållna till moderföretag från dotterföretag redovisas som bokslutsdisposition. Lämnat 
aktieägartillskott redovisas i Moderbolaget som en ökning av andelens redovisade värde och i det mottagande företaget som en ökning av eget kapital. 

Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan:

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer också koncernens uppställningsform men ska 
innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader 
och eget kapital. 

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en 
nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”. 

Aktierelaterade ersättningar

Ränteintäkter

Segmentinformation

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
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Finansiella instrument

3 Finansiell riskhantering

3.1

(a)    Marknadsrisk

(i)                  Valutarisk

(b)    Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kunder inklusive utestående fordringar och 
avtalade transaktioner. Kreditrisken bedöms som låg då inga kundfordringar finns per balansdagen samt att enbart banker och finansinstitut som av oberoende värderare fått 
lägst kreditrating ”A” accepteras. 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernen har beslutat att inte aktivt hantera 
sina risker genom användning av exempelvis derivat. 

Alla tre riskkategorier följs löpande upp inom koncernen. Den dominerande risken för koncernen är likviditetsrisken som hanteras i dialog med mellan föregasledning, 
styrelse och ägare.

Valutarisker uppstår när framtida affärstransaktioner uttrycks i en valuta som inte är enhetens funktionella valuta. Koncernen gör inköp i utländsk valuta och utsätts därmed 
för valutarisker som uppstår från valutaexponering, framför allt avseende Amerikanska Dollar (USD) Euro (EUR). 

Om den svenska kronan försvagats/förstärkts med 1 SEK i förhållande till USD, alla andra variabler konstanta, skulle det påverkat kostnadsmassan men +/- 4 600 000 SEK. 
Om den svenska kronan försvagats/förstärkts med 1 SEK i förhållande till EUR, alla andra variabler konstanta, skulle det påverkat kostnadsmassan med +/- 2 200 000 SEK. 

IAS 39 tillämpas ej i Moderbolaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade 
med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Finansiella riskfaktorer

Vid varje balansdag bedömer Moderbolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 
värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning för räntebärande finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta.  
Nedskrivningsbeloppet för övriga finansiella anläggningstillgångar fastställs som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på företagsledningens bästa uppskattning).
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(c)     Likviditetsrisk

Mindre än                   
3 månader

Mellan 3 månader 
och 1 år

8 730 672 -

- 10 199 852

714 602 -

9 193 095 457 594

Mindre än                   
3 månader

Mellan 3 månader 
och 1 år

5 114 962 -

186 096 -

1 555 529 145 261

Mindre än                   
3 månader

Mellan 3 månader 
och 1 år

2 568 077 -

476 296 -

2 350 932 121 782

3.2 

4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

4.1

Fortlevnadsprincipen 

Tidpunkt för aktivering av immateriella tillgångar

Avsättning för sociala kostnader optionsprogrammet

Hantering av kapital

Kassaflödesprognos upprättas av koncernens rörelsedrivande företag. Koncernfinans följer noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att 
koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. 

Per 31 december 2016

Per 31 december 2014

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Finansiella mått fungerar inte för att bedöma avkastning till aktieägarna. Bolagets avkastningsförmåga är avhängigt kvaliteten och värdet av genererade forskningsresultat. 
Värdet och kvaliteten av FoU-verksamheten utvärderas löpande av bolagsledning och styrelse.

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De 
belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.

Med likviditetsrisk avses risken för att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet.

Övriga kortfristiga skulder

Koncernen aktiverar utgifter för utveckling av läkemedel i den omfattning de bedöms uppfylla kriterierna enligt IAS 38 p. 57. Oncopeptides utgifter för utveckling av 
läkemedel bedöms per den 31 december 2016 inte uppfylla kriterierna för aktivering och har därmed kostnadsförts. Aktivering av utgifter för utveckling av läkemedel sker i 
ett sent skede av fas III, alternativt i samband med påbörjande av registreringsstudier, beroende på när kriterierna bedöms uppfyllda. Anledningen till detta är att det 
dessförinnan är alltför osäkert huruvida utgifterna kommer generera framtida ekonomiska fördelar samt att finansieringen av tillgångens färdigställande inte är säkerställd.

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för 
andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

Bolagets verksamhet förutsätter kapitaltillskott från ägarna. Per sista december 2016 finns tillräckligt med kapital i bolaget för att leva upp till rekvisiten för 
fortlevnadsprincipen tillsammans med löften om finansiering av studien HORIZON från nuvarande ägare men inte för att genomföra den strategiska plan som bolaget har 
fattat beslut om. Därav följer att bolaget arbetar aktivt med att tillföra det kapital som krävs för hela den strategiska planen. Sannolikheten att tillföra erfoderligt kapital 
bedöms som god.

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga kortfristiga skulder

Per 31 december 2015
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Underskottsavdrag

4.2 Övriga externa kostnader

2016 2015 2014

-84 014 704 -42 220 765 -25 547 717

-13 307 554 -5 882 268 -2 396 090

178 149 419 909 360 177

Summa -97 144 109 -47 683 124 -27 583 630

4.3 Ersättningar till revisorerna

2016 2015 2014

41 000 37 000 36 000

- 5 000 3 000

PwC

570 600 - -

271 150 - -

1 842 670 - -

56 550 - -

Summa 2 781 970 42 000 39 000

4.4 Operationell leasing 

Koncernen hyr kontorslokaler samt kopiator enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. 

2016 2015 2014

Inom 1 år 412 664 613 131 670 131

12 288 - -

Summa 424 952 613 131 670 131

Mellan 1 och 5 år

Hyreskostnader uppgående till 511 254 SEK (201512: 284 711 SEK 201412: 336 035 SEK) avseende kontorslokaler ingår i resultaträkningen. 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för vidareuthyrning av delar av kontorslokalen, enligt icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal, uppgående till 178 149 
SEK (201512: 419 912  SEK, 201412: 360 179 SEK) har nettoredovisats mot kostnaderna för lokalhyra i resultaträkningen. 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:

Projektkostnader*

Koncernen har ett antal aktierelaterade ersättningsplaner. Redovisningsprinciperna för detta beskrivs på sidan 17. Den kostnad för ersättningen som redovisas i en period är 
beroende av den ursprungliga värdering som gjordes vid avtalstidpunkten med personalen, det antal månader som personal måste tjänstgöra för att få rätt till sina optioner 
(periodisering sker över denna tid), det antal optioner som förväntas tjänas in av personalen enligt villkoren i planerna och en  kontinuerlig omvärdering av värdet på den 
skattemässiga förmånen för personalen i planerna (som underlag för avsättning för sociala kostnader). De uppskattningar som påverkar kostnaden i en period och 
motsvarande ökning av eget kapital är framför allt indata i värderingarna av optionerna. Den modell som använts för detta ändamål är den så kallade Black & Scholes-
modellen. Viktiga antaganden i dessa värderingar framgår av noten 4.18. Förutom värderingarna påverkas kostnaden i en period av en uppskattning kring det antal personer 
som förväntas tjäna in sina optioner. Genom det personalarbete som beskrivs i övriga delar av årsredovisningen och historik över personalomsättning, har företagsledningen 
en mycket god grund för att uppskatta det antal anställda som kommer att fullfölja programmen.

Personaloptionsprogram

Övriga kostnader

Vidarefakturering av hyreskostnader

– Revisionsuppdraget

– Fristående rådgivning

– Skatterådgivning

R3 Revisionsbyrå KB

– Revisionsuppdraget

* Projektkostnaderna utgörs till största del av kostnader för det kliniska programmet och kontraktstillverkning av Ygalo för kliniska studier samt kommersiell uppskalning 
av produktionen

– Övrig revisionsverksamhet

Koncernens underskottsavdrag har ej värderats och redovisas ej som uppskjuten skattefordran. Dessa underskottsavdrag värderas först när Koncernen etablerat en 
resultatnivå som företagsledningen med säkerhet bedömer kommer att leda till skattemässiga överskott.

– Fristående rådgivning
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4.5 Ersättningar till anställda, m.m.

Löner och ersättningar till anställda

2016 2015 2014

4 799 865 3 840 027 3 815 643

11 719 119 1 190 030 1 155 875

678 467 598 769 501 987

17 197 451 5 628 826 5 473 505

Medelantal anställda 

Varav män Varav män Varav män

5 1 4 1 3 1

5 1 4 1 3 1

Varav män Varav män Varav män

7 7 6 6 6 6

7 3 4 2 4 2

1 1 1 1 1 1

15 11 11 9 11 9

Löner, ersättningar och arvoden till verkställande direktör, styrelse och ledande befattningshavare

Grundlön styrelse-
arvode Fakturerade arvoden Bonus Pensions-kostnad Konsult-arvoden Summa

142 998 - - - 975 292 1 118 290

60 000 - - - - 60 000

60 000 - - - - 60 000

30 000 - - - - 30 000

1 511 537 - 385 880 278 196 - 2 175 613

1 467 641 3 702 523 200 939 364 427 - 5 735 530

3 272 176 3 702 523 586 819 642 623 975 292 9 179 433

Grundlön styrelse-
arvode

Fakturerade              
arvoden

Bonus Pensions-kostnad Konsult-arvoden Summa

154 731 - - - 793 298 948 029

60 000 - - - - 60 000

60 000 - - - - 60 000

1 521 626 - 113 139 285 504 - 1 920 269

1 362 691 2 270 223 110 004 280 881 - 4 023 799

3 159 048 2 270 223 223 143 566 385 793 298 7 012 097

Styrelseledamot, Luigi Costa

Koncernen 

Löner och andra ersättningar 

2016

VD, Jakob Lindberg

Övriga ledande befattningshavare 
(4)

Styrelseledamot, Olof Tydén

VD, Jakob Lindberg

Summa 

Styrelseledamot, Ulf Jungnelius

Summa 

Övriga ledande befattningshavare 
(7)

2015

Alan Hulme har utöver styrelsearvode erhållit konsultarvode vid aktivt deltagande i utvecklingsprojektet. 

Alan Hulme har utöver styrelsearvode erhållit konsultarvode vid aktivt deltagande i utvecklingsprojektet. 

Styrelseledamot, Ulf Jungnelius

Summa ersättningar till anställda

Antal på balansdagen Antal på balansdagen 

Antal på balansdagen 

2014

Antal på balansdagen Antal på balansdagen 

2014

2016 2015

Styrelsens ordförande, Alan Hulme 

Styrelseledamot, Olof Tydén

Koncernen totalt

Sociala avgifter

Styrelsens ordförande, Alan Hulme 

Antal på balansdagen 

Könsfördelning i Koncernen (inkl. dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer

Styrelseledamöter

Verkställande direktör 

Koncernen totalt

2016

2015

Övriga ledande befattninghavare
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Grundlön styrelse-
arvode

Fakturerade arvoden Bonus Pensions-kostnad Konsult-arvoden Summa

165 772 - - - 529 253 695 025

60 000 - - - - 60 000

60 000 - - - - 60 000

1 480 651 - 415 368 261 053 - 2 157 072

1 458 691 661 131 316 499 221 327 - 2 657 648

3 225 114 661 131 731 867 482 380 529 253 5 629 745

Styrelsearvoden

Ersättning ledande befattningshavare

Pensioner

Avgångsvederlag

4.6 Finansiella intäkter och kostnader

2016 2015 2014

1 008 10 066 16 375

35 368

36 376 10 066 16 375

305 1 301 432

305 1 301 432

36 071 8 765 15 943

4.7 Materiella anläggningstillgångar

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

36 843 36 843 36 843

Årets inköp 83 529 - -

120 372 36 843 36 843

-29 474 -22 106 -14 737

-24 075 -7 368 -7 369

-53 549 -29 474 -22 106

0

Årets inköp 1 033 546 - -

1 033 546 0 0

0

0

0 0 0

1 100 369 7 369 14 737

Valutakursvinster

Ingående anskaffningsvärde 

Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivning

Utgående avskrivningar

Maskiner

Summa finansiella poster - netto

Totala finansiella kostnader

Ingående anskaffningsvärde 

Utgående anskaffningsvärde

Övriga ledande befattningshavare 
(3)

2014

Utgående redovisat värde

VD, Jakob Lindberg

Styrelseledamot, Olof Tydén

Utöver de styrelseledamöter som anges i tabellerna var Jonas Brambeck, Johan Christenson och Per Samuelsson ledamöter under år 2016, 2015 och 2014. Inga av dessa 
ledamöter har erhållit något styrelsearvode för dessa perioder. 

Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, pensionsförmåner, rörlig ersättning och personaloptioner (se not 4.18). 
Vissa av koncernens ledande befattningshavare fakturerar sitt arvode, dessa ingår i Övriga externa kostnader i koncernens "Rapport över totalresultatet" samt redovisas i 
tabellerna ovan i kolumnen "Fakturerade arvoden". På balansdagen avses med andra ledande befattningshavare de sju personer som tillsammans med verkställande 
direktören utgör koncernledningen. Övriga ledande befattningshavare avser Chief Financial Officer, Chief Medical Officer, VP Head of Clinical Development, Head of 
Regulatory Affairs, Head of Investor Relations, Head of CMC and Chief Commercial Officer

Alan Hulme har utöver styrelsearvode erhållit konsultarvode vid aktivt deltagande i utvecklingsprojektet. 

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivning

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien ska uppgå till 19 % av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen.

Enligt det anställningsavtal som träffats med verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 6 månader från bolagets sida och 6 månader vid uppsägning från den 
anställdes sida. Den anställde har rätt att erhålla oförändrad lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från bolagets sida har den 
anställde utöver lön under uppsägningstiden ingen rätt till avgångsvederlag. 

Styrelseledamot, Ulf Jungnelius

Räntekostnader 

Total finansiella intäkter 

Inventarier

Ränteintäkter 

Summa 

Styrelsens ordförande, Alan Hulme 

Utgående avskrivningar
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4.8 Finansiella anläggningstillgångar

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

1 000 1 000 1 000

Summa 1 000 1 000 1 000

Ägarandel 0,33 %

Hyresdeposition 261 890 162 450 162 450

261 890 162 450 162 450

4.9 Andelar i dotterföretag, moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

50 000 50 000 50 000

50 000 50 000 50 000

50 000 50 000 50 000

Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde 

2016 2015 2014

50 000 100% 0 50 000 50 000 50 000

4.10 Finansiella instrument per kategori

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

- - 46 948

2 962 540 931 997 803 773

11 055 827 1 006 365 128 272

40 250 938 2 292 958 11 965 503

Summa 54 269 305 4 231 320 12 944 496

10 199 852 - -

8 730 672 5 114 962 2 568 077

714 602 186 096 476 296

9 650 689 1 700 790 2 472 714

Summa 29 295 815 7 001 848 5 517 087

Summa 24 973 490 -2 770 528 7 427 409

Org.nr

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga skulder

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående redovisat värde

Namn Antal aktier Andel stamaktier 
som ägs av 

Moderbolaget

Oncopeptides 
Incentive AB

Övriga finansiella skulder

Aktien i LFF Service AB är pantförskriven och ger Läkemedelsföreningens Service AB option att förvärva aktien till dess kvotvärde (1 000 SEK) om Oncopeptides AB 
(publ) frånträder aktieavtalet.

Likvida medel

LFF Service AB 556197-9211

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Andel stamaktier 
utan bestämmande 

inflytande
Säte samt land 

Direkt ägda

555931-5491

Långfristiga fordringar

Avsättning sociala avgifter personaloptionsprogram

Tillgångar i balansräkningen

Värdepapper

Skulder i balansräkningen

Låne- och kundfordringar

Summa långfristiga fordringar

Stockholm Sverige

Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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4.11 Övriga kortfristiga fordringar 

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Moms 2 229 717 644 974 651 337

Skatter 122 793 27 496 -

610 030 259 527 152 436

Totalt 2 962 540 931 997 803 773

4.12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

10 380 566 876 944 -

218 664 71 830 70 422

456 597 57 591 57 850

Totalt 11 055 827 1 006 365 128 272

4.13 Likvida medel  

Likvida medel, såväl i balansräkningen som i kassaflödesanalysen, består av följande: 

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

40 250 938 2 292 958 11 965 503

Totalt

2016 2015 2014

40 200 938 2 242 958 11 915 503

Förutbetalda hyror

Banktillgodohavanden 

Övriga förutbetalda kostnader

Skattekonto

Banktillgodohavanden 

Koncernen

Förskott projektkostnader

Moderbolaget
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4.14 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Antal aktier Aktiekapital Övrigt kapital Summa

10 612 1 061 200 98 018 803 99 080 003

Nyemission 4 452 445 200 35 144 088 35 589 288

15 064 1 506 400 133 162 891 134 669 291

Nyemission 5 396 539 600 42 596 024 43 135 624

20 460 2 046 000 175 758 915 177 804 915

Upptagande av lån med tvingande konvertering 143 301 791 143 301 791

Konvertering av lån 4 031 403 100 -403 100 0

80 538 80 538

Aktiesplit 1:900 22 017 409

22 041 900 2 449 100 318 738 144 321 187 244

Nyemission

2016

2015

2014

Aktiekapital och aktieslag

Aktierna fördelar sig på följande aktieslag: 

Serie Antal

Stamaktier 3 275 100

7 090 200

2 813 400

1 193 400

2 813 400

4 856 400

Totalt 22 041 900

Per 31 december 2015

Per 31 december 2014

Preferensaktier A4

Koncernen konverterade i oktober 2016 det konvertibla lån som upptogs i januari 2016 om 30 948 791 SEK inklusive ränta om 1 280 403,78 SEK till 4 031 aktier (20% av 
det totala emitterade aktiekapitalet). De konverterade aktierna har samma rättigheter som övriga emitterade aktier. De relaterade transaktionskostnaderna, uppgående till 0 
SEK, har avräknats mot förväntad emissionslikvid. 

Per 31 december 2016

Värde på anställdas tjänstgöring

Preferensaktier A

Preferensaktier A1

Aktiekapitalet består av 22 041 900 aktier med kvotvärdet cirka 0,11 SEK. Aktierna har ett röstvärde på 1 röst/aktie. Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till 
fullo betalda. Vidare finns per den 31 december 2016 två konvertibla lån med tvingande konvertering. Det ena på upptogs i juni 2016 på  32 353 000 SEK och det andra på 
80 000 000 SEK upptogs i november 2016. Båda löper med en ränta på 6 % per år. Både principal och ränta kan aldrig betalas tillbaka utan kan endast konvertera till aktier. 
Det lägsta aktiepris som principal plus ränta kan konverteras till är cirka 8,88 SEK per aktie för lånet upptaget i juni 2016 och cirka 22,68 SEK per aktie för lånet upptaget 
november 2016.

Koncernen emitterade 5 396 aktier i mars 2015 (36 % av det totala emitterade aktiekapitalet) till 43 135 624 SEK. De emitterade aktierna har samma rättigheter som övriga 
emitterade aktier. De relaterade transaktionskostnaderna, uppgående till 0 SEK, har avräknats mot förväntad emissionslikvid. 

Koncernen emitterade 4 452 aktier mellan april och september 2014 (42 % av det totala emitterade aktiekapitalet) till 35 589 288 SEK. De emitterade aktierna har samma 
rättigheter som övriga emitterade aktier. De relaterade transaktionskostnaderna, uppgående till 0 SEK, har avräknats mot förväntad emissionslikvid. 

Preferensaktier A2

Preferensaktier A3

Per 1 januari 2014
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Preferensaktier:

Utdelning

Upptagna lån med tvingande konvertering fördelar sig på följande serier

Serie Principal Förfallodatum
Datum för 

konvertering

Januari 2016 30 948 791 26-okt-2016

Juli 2016 32 353 000 31-mar-2017

November 2016 80 000 000 30-sep-2017

Bundet och fritt eget kapital, moderbolaget

4.15 Resultat per aktie före och efter utspädning

2016 2015 2014

-114 445 869 -53 340 929 -33 093 978

-10 972 185 -8 629 317 -5 272 078

-125 418 054 -61 970 246 -38 366 056

19 320 975 15 581 100 10 851 300

6 367 197 - -

25 688 172 15 581 100 10 851 300

-4,88 -3,98 -3,54

Genomsnittligt antal stam- samt preferensaktier*

Justering för tillkommande aktier vid tvingande konvertering av brygglån

Genomsnittligt antal aktier

För att säkerställa leveransen av Bolagets och Koncernens personaloptionsprogram (som beskrivs närmare i not 4.16) har totalt 2 246 teckningsoptioner som ger en rätt till 
tottalt 2 021 400 aktier emitterats till det helägda dotterbolaget Oncopeptides Incentive AB.

På bolagsstämman under första halvåret 2017 kommer ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2016 att föreslås. 

Resultat efter skatt

Eget kapital fördelas enligt svensk lag mellan bundet och fritt (utdelningsbart) kapital. Utdelning får endast ske om det efter utdelning finns full täckning för det bundna 
egna kapitalet. Vidare regleras utdelning även av försiktighetsregeln som innebär att utdelning endast får ske om det är försvarligt med hänsyn till de risker som 
verksamhetens art och omfattning ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Justering för kumulativ rätt till utdelning på preferensaktier

Moderbolagets aktiekapital fördelas på 7 090 200 aktier preferens A, 2 813 400 aktier preferens A1, 1 193 400 aktier preferens A2, 2 813 400 aktier preferens A3, 4 856 
400 aktier preferens A4 och 3 275 100 stamaktier. Samtliga aktier har en röst vardera. Efter att preferensaktier fått utdelning enligt företrädesrätt (motsvarande årlig 
utdelning 8 % av vad som i genomsnitt betalats för aktierna) skall resterande utdelning fördelas lika per aktie.

Justerat resultat

Teckningsoptioner:

* Då samtliga aktier i bolaget har lika rätt till bolagets vinstmedel efter preferensaktiers kumulativa rätt till utdelning beräknas det genomsnittliga antalet aktier utifrån 
samtliga utställda aktier i bolaget

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående 
aktier under perioden. Ingen utspädningseffekt föreligger för optionsprogrammet eftersom resultatet för perioderna har varit negativt.

Resultat per aktie

De upptagna lånen med tvingande konvertering löper med 6% ränta per år vilken beräknas och adderas till lånet kvartalsvis med tvingande konvertering till preeferensaktier 
serie A för både principal och ackumulerad ränta. Då samtliga konverteringsvillkor ligger inom bolagets kontroll med en grundläggande ”fixed for fixed”-konstruktion vid 
konvertering bedöms samtliga lån utgöra eget kapital från dag 1

Oncopeptides AB har preferensaktier av serie A, A1, A2, A3 respektive A4. Varje preferensaktie medför företrädesrätt till utdelning framför stamaktierna med cirka 8,88 
SEK (plus 8 % ränta p.a.). Vid en eventuell likvidation ska varje preferensaktie medföra företrädesrätt till utdelning framför stamaktierna med villkor enligt ovan, med 
avdrag för vad som tidigare belöpt på preferensaktierna i form av utdelning med företrädesrätt. Preferensaktier medför en röst vardera på motsvarande vis som företagets 
stamaktier och något återbetalningsvillkor finns ej avseende preferensaktierna.
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4.16 Skulder

Övriga kortfristiga skulder

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

10 199 852 - -

714 602 186 096 476 296

Totalt 10 914 454 186 096 476 296

4.17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

945 905 592 939 479 720

5 041 896 622 312 752 834

3 662 887 485 539 1 240 160

Totalt 9 650 688 1 700 790 2 472 714

4.18 Aktierelaterade ersättningar

Personaloptionsprogram 2012/2019

Founder option program

Upplupna projektkostnader

Årsstämma 2013-06-20 beslutade att utge högst 114 teckningsoptioner i serie "Founder option program". 114 optioner utfärdade till företagets grundare ger rätt att teckna 
102 600 stamaktier till kurs 8,88 SEK senast 2019-11-02. Optionerna har tilldelats innehavaren vederlagsfritt och har tilldelats i sin helhet efter att optionsinnehavaren 
anmält sitt deltagande.

Eftersom det verkliga värdet i programmet var mycket lågt (oväsentligt) vid utställandet av optioner i serie "Personaloptionsprogram 2012/2019" till mottagarna redovisas 
inget belopp i resultaträknngen och eget kapital under intjäningsperioden. Vid utställandet av optioner i serie "Personaloptionsprogram 2016/2023" till mottagarna var 
värdet av varje option 8,82 SEK. Resultaträkningen kommer således belastas under intjänande perioden med del av det totala förmånsvärdet på 2 436 966 SEK (optioner 
med rätt till 222 300 aktier intjänas med 1/48 varje månad över fyra år, och de optioner med en rätt till 54 000 aktier intjänas med 1/12 under ett år).

Eftersom det verkliga värdet i programmet var mycket lågt (oväsentligt) vid utställandet av programmet till mottagarna redovisas inget belopp i resultaträknngen och eget 
kapital under intjäningsperioden.

Övriga upplupna kostnader

Personalrelaterade kostnader

Avsättning sociala avgifter personaloptionsprogram

Övriga personalrelaterade skatter och avgifter

Årsstämma 2013-06-20 beslutade att utge teckningsoptioner i serie "Personaloptionsprogram 2012/2019" som efter omräkning ger en rätt till totalt 1 385 100 stamaktier. 
Extra stämma 2015-03-26 beslutade att utge teckningsoptioner i serie "Personaloptionsprogram 2012/2019" som efter omräkning ger en rätt till totalt 257 400 stamaktier. 
Totalt 1 396 stycken personaloptioner utfärdade till ledande befattningshavare/personal ger rätt att teckna 1 256 400 stamaktier till kurs 0,11 SEK senast 2019-11-02. 
Årsstämma 2016-06-28 beslutade att utge högst 938 teckningsoptioner med mandat för styrelsen för att möjliggöra utgivande av personaloptioner varav 307 
teckningsoptioner med en rätt till totalt 276 300 stamaktier har tilldelats. Styrelsemötet 2016-06-28  beslutande om utfärdande av 109 personaloptioner i serie 
"Personaloptionsprogram 2012/2019" som ger rätt att teckna 98 100 stamaktier till kurs 0,11 SEK senast 2019-11-02. Styrelsemötet 2016-11-22 utfärdade 307 
personaloptioner till ledande befattningshavare av serie "Personaloptionsprogram 2016/2023" som ger rätt att teckna 276 300 stamaktier till kurs 0,11 SEK senast 2023-11-
30. Optionernas intjänade är beroende av att innehavaren kvarstår i anställning. Optionerna har tilldelats innehavaren vederlagsfritt. Optionerna i serie 
"Personaloptionsprogram 2012/2019" skall för var och en av optionsinnehavarna tjänas in och tilldelas under en period av fyra år räknat från startdagen. 
Optionsinnehavaren skall efter 12 månader räknat från startdagen anses ha tjänat in och skall tilldelas 12/48 och ska därefter följande treårsperiod tjäna in och tilldelas 1/48 
av de erbjudna personaloptionerna i månaden. Optionerna i serie "Personaloptionsprogram 2016/2023" skall för var och en av optionsinnehavarna tjänas in och tilldelas 
under en period av fyra år räknat från startdagen (förutom för 60 optioner i serien som tjänas in och tilldelas under en period av 12 månader med 1/12 per månad). 
Optionsinnehavaren skall efter 12 månader räknat från startdagen anses ha tjänat in och skall tilldelas 12/48 och ska därefter följande treårsperiod tjäna in och tilldelas 1/48 
av de erbjudna personaloptionerna i månaden.
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Beräkningen av verkligt värde avser den beräkning som gjorts som underlag för avsättning av sociala avgifter på förmånsvärdet

Genomsnittligt 
lösenpris i kr per 

option

Antal aktier som 
optionsprogrammen 

motsvarar

Genomsnittligt 
lösenpris i kr per 

option

Antal aktier som 
optionsprogrammen 

motsvarar

Genomsnittligt 
lösenpris i kr per 

option

Antal aktier som 
optionsprogrammen 

motsvarar

Per 1 januari 0,77 1 359 000 1,01 997 200 1,37 715 500

Tilldelade 0,11 783 900 0,11 361 800 0,11 281 700

Förverkade - - - -

Makulerade 0,11 -409 500 - -

Utnyttjade - - - -

Förfallna - - - -

0,63 1 733 400 0,77 1 359 000 1,01 997 200

4.19 Uppskjuten inkomstskatt

4.20 Närstående transaktioner

40 000 000

40 000 000

664 719

898 603
Summa 81 563 322

2016 2015 2014

TechGen International Ltd (ägs av Alan Hulme, styrelseordförande) 975 292 793 298 529 253

Summa 975 292 793 298 529 253

Industrifonden

Verkligt värde har beräknats genom Black & Scholes värderingsmodell, där viktiga indata inkluderar aktiekurs på 1,58 SEK på tilldelningsdagen för programmet 
"Personaloptionsprogram 2012/2019" och aktiekurs 8,88 SEK på tilldelningsdagen för programmet "Personaloptionsprogram 2016/2023", ovanstående lösenpris, volatilitet 
på 20,72 %, förväntad utdelning på 0 %, löptid på optionerna på tre och sex år respektive och årlig riskfri ränta på 0 % (var negativ på balansdagen). Volatiliteten mätt som 
standardavvikelsen för förväntad avkastning på aktiepriset baseras på Nasdaqs biotechnology index de senaste tre åren.

Transaktioner med närstående omfattar transaktioner med det helägda dotterföretaget Oncopeptides Incentive AB samt TechGen Ltd. Som närstående i fysiska personer 
definieras ägare överstigande 10 %, ledande befattningshavare i koncernen, dvs. styrelsen och företagsledningen, samt dess nära familjemedlemmar. Upplysningar om 
transaktioner mellan koncernen och övriga närstående presenteras nedan.

Beräkning av verkligt värde på personaloptionsprogram som underlag för avsättning för sociala avgifter

2014

Verkligt värde per option per den 31 december 2016 beräknas till 22,60 SEK per option i programmet "Personaloptionsprogram 2012/2019”, 22,62 SEK per option i 
programmet "Personaloptionsprogram 2016/2023” och 16,03 SEK per option i programmet "Founder Option Program". Underliggande bolagsvärde vid beräkning av 
verkligt värde per option har antagits vara 500 000 000 SEK.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom 
framtida beskattningsbara vinster. Koncernens underskottsavdrag enligt senast fastställd taxering (år 2015) uppgår till 180 253 560 SEK, som kan utnyttjas mot framtida 
beskattningsbar vinst. 

Under räkenskapsåret har bolaget upptagit lån med tvingande konvertering från närstående i form av huvudaktieägare samt verkställande direktör och styrelseordförande 
om totalt 112 512 113 SEK. Per balansdagen 31-dec-2016 kvartsår  81 563 322 SEK, enlig nedan fördelning, i och med att lån upptaget i januari 2016 konverterades i sin 
helhet i oktober 2016. Dessa lån löper med 6% årlig ränta som kapitaliseras kvartalsvis. Räntekomponenten kommer ej ge upphov till något kontant utflöde av medel utan 
endast påverka antalet aktier som måste emitteras i samband med konvertering. Därmed redovisas inte någon räntekostnad i koncernens finansiella rapporter. 

Alan Hulme har utöver styrelsearvode erhållit konsultarvode vid aktivt deltagande i utvecklingsprojektet.

Fordringar och skulder vid årets slut till följd av försäljning och köp av varor och tjänster

Inköp av tjänster mm:

HealthCap VI L.P.

Per periodbokslut

2016 2015

Styrelseordförande, Alan Hulme

Verkställande direktören, Jakob Lindberg

Lån med tvingande konvertering till närstående per 31 december 2016
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Redovisning av tilldelade personaloptioner till närstående per 31 december 2016

Antal aktier som 
optionsprogrammen 

motsvarar Intjänade
Beräknat 

Förmånsvärde

Antal aktier som 
optionsprogrammen 

motsvarar Intjänade
Beräknat 

Förmånsvärde

805 500 100% 18 204 300 157 500 2,08% 74 222
85 500 100% 1 932 300
44 100 100% 996 660

Styrelseledamot Ulf Jungnelius 44 100 100% 996 660
Styrelseledamot Olof Tydén 44 100 100% 996 660

331 200 100% 7 485 120 64 800 2,08% 30 537
Summa 30 611 700 104 759

4.21 Ställda säkerheter 

2016 2015 2014

1 000 1 000 1 000

50 000 - -

Totalt 51 000 1 000 1 000

4.22 Eventualförpliktelser 

4.23 Händelser efter rapportperiodens slut

Program 2016/2023 - Lösenpris 0,11 SEK

Aktien i LFF Service AB är pantförskriven och ger Läkemedelsföreningens Service AB option att förvärva aktien till dess kvotvärde (1 000 SEK) om Oncopeptides AB 
(publ) frånträder aktieavtalet.

Styrelseledamot Luigi Costa

Andra ledande befattningshavare

Inga eventualförpliktelser finns per den 31 december 2016.

Aktier i LFF Service AB

Bankgaranti avsatt till Euroclear

Program 2012/2019 - Lösenpris 0,11 SEK

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapets utgång.

Verkställande direktören
Styrelseorförande Alan Hulme










