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Revisionsberättelse   Till bolagsstämman i Oncopeptides AB, org.nr 556596-6438

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
Oncopeptides AB för år 2018 med undan-
tag för bolagsstyrningsrapporten på  
sidorna 37-43. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 
33-66 i detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt  
årsredovisningslagen. Koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med  
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting  
Standards (IFRS), såsom de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen. Våra utta-
landen omfattar inte bolagsstyrnings-
rapporten på sidorna 37-43. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredo -
visningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer koncernens rapport över totalt-
resultatet och koncernens rapport över 
finansiell ställning samt resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget.
 Våra uttalanden i denna rapport om års-
redovisningen och koncernredovisningen 
är förenliga med innehållet i den kom-
pletterande rapport som har överlämnats 
till moderbolagets och koncern ens revi-
sionsutskott i enlighet med revisors-
förordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar 
att, baserat på vår bästa kunskap och 
övertygelse, inga förbjudna tjänster som 
avses i revisorsförordningens (537/2014) 
artikel 5.1 har tillhandahållits det gran-
skade bolaget eller, i förekommande fall, 
dess moderföretag eller dess kontrolle-
rade företag inom EU.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fast-
ställa väsentlighetsnivå och bedöma risken 
för väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna. Vi beaktade särskilt de 
områden där verkställande direktören 
och styrelsen gjort subjektiva bedöm-
ningar, till exempel viktiga redovisnings-
mässiga uppskattningar som har gjorts 
med utgångspunkt från antaganden och 
prognoser om framtida händelser, vilka 
till sin natur är osäkra. Liksom vid alla 
revisioner har vi också beaktat risken för 
att styrelsen och verkställande direktören 
åsidosätter den interna kontrollen, och 
bland annat övervägt om det finns belägg 
för systematiska avvikelser som givit upp-
hov till risk för väsentliga felaktigheter till 
följd av oegentligheter.
 Vi anpassade vår revision för att utföra 
en ändamålsenlig granskning i syfte att 
kunna uttala oss om de finansiella rap-
porterna som helhet, med hänsyn tagen 
till koncernens struktur, redovisnings-
processer och kontroller samt den 
bransch i vilken koncernen verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning 
påverkades av vår bedömning av väsent-
lighet. En revision utformas för att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

de finansiella rapporterna innehåller 
några väsentliga felaktigheter. Felaktig-
heter kan uppstå till följd av oegentlighe-
ter eller misstag. De betraktas som 
väsentliga om enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekono-
miska beslut som användarna fattar med 
grund i de finansiella rapporterna.
 Baserat på professionellt omdöme fast-
ställde vi vissa kvantitativa väsentlighets-
tal, däribland för den finansiella rapport-
ering som helhet. Med hjälp av dessa och 
kvalitativa över väganden fastställde vi 
revisionens inriktning och omfattning 
och våra granskningsåtgärders karaktär, 
tidpunkt och omfattning, samt att bedöma 
effekten av enskilda och sammantagna fel-
aktigheter på de finansiella rapporterna 
som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revi-
sionen är de områden som enligt vår 
 professionella bedömning var de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen för 
den aktuella perioden. Dessa områden 
behandlades inom ramen för revisionen 
av, och i vårt ställningstagande till, års-
redovisningen och koncernredovisningen 
som helhet, men vi gör inga separata 
uttal anden om dessa områden.
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Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-32 samt 70-74. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.
 Vårt uttalande avseende årsredovis-
ningen och koncernredovisningen om-
fattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avse-
ende denna andra information.

 I samband med vår revision av årsredo-
visningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning  
är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.
 Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 

slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att årsredo-
visningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, 
så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.
 Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar sty-
relsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncern-
ens 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 styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte 

har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.
 Styrelsens revisionsutskott ska, utan  
att det påverkar styrelsens ansvar och 
uppgifter i övrigt, bland annat övervaka 
bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller misstag, och att lämna en revi-
sionsberättelse som innehåller våra 
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 misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.
 En ytterligare beskrivning av vårt 
ansvar för revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen finns på Revi-
sorsinspektionens webbplats: www.revi-
sorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisions-
berättelsen.

Särskilt betydelsefullt område
Hur vår revision beaktade det 
särskilt betydelsefulla området

Redovisning av kostnader för  
forskning och utveckling
Kostnaderna för koncernens verksamhet 
inom forskning och utveckling, uppgick under 
räkenskapsåret 2018 till totalt 322,1 MSEK 
vilket motsvarar 77 % av Oncopeptides totala 
rörelsekostnader. Merparten av dessa kostna-
der avser utveckling av produktkandidaten 
Melflufen och består främst av externa kost-
nader för de kliniska studier som bedrivs. 
 I vår revision har vi fokuserat på dessa  
kostnader då de uppgår till ett väsentligt 
belopp samt att det finns en risk avseende 
fullständigheten samt periodiseringen och 
riktigheten i utgifterna. 

Vår granskning av kostnaderna för forskning 
och utveckling har bland annat omfattat, 
men är inte begränsat till följande åtgärder:

• Utvärdering av bolagets rutiner  
och interna kontroll över finansiell 
 rapportering. 

• Testning av interna kontroller för god-
kännande och betalning av fakturor.

• Stämt av och utfört detaljtestning mot  
fakturaunderlag, avtal och övrig bok-
slutsdokumentation.

• Analys av kostnader baserat på vår  
kunskap om verksamheten och uppf-
öljning mot interna projektrapporter 

Baserat på vår granskning har vi inte  
rapporterat några väsentliga observationer  
till revisionsutskottet. 
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Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för 
Oncopeptides AB för år 2018 samt av  
förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman dispo-
nerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för för-
slaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust. Vid förslag till 

utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organi-
sation och förvaltningen av bolagets ange-
lägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och kon-
cernens 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 styrel-
sens 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
Vårt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av försla-
get till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt 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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 En ytterligare beskrivning av vårt 
ansvar för revisionen av förvaltningen 
finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revi-
sornsansvar. Denna beskrivning är en del 
av revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av bolags
styrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 

37-43 och för att den är upprättad i enlig-
het med årsredovisningslagen.
 Vår granskning har skett enligt FAR:s 
uttalande RevU 16 Revisorns granskning 
av bolagsstyrningsrapporten. Detta inne-
bär att vår granskning av bolagsstyrnings-
rapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för våra uttalanden.
 En bolagsstyrningsrapport har upp-
rättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 
6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredo-
visningslagen samt 7 kap. 31 § andra 
stycket samma lag är förenliga med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar samt är i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen.
 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 
Stockholm, utsågs till Oncopeptides ABs 
revisor av bolagsstämman den 17 maj 
2018 och har varit bolagets revisor sedan 
28 juni 2016.

Stockholm den 25 april 2019

PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
 


