Oncology Venture A/S
Venlighedsvej 1, DK-2970 Hoersholm
CVR no. DK 28 10 63 51

Årsredovisning 2018

Oncology Venture A/S

Innehåll

Bolagsinformation osv

3

Förvaltningsberättelse

4–26

Utlåtande från styrelse och ledning om årsredovisningen

27

Oberoende revisionsberättelse

28–30

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

31–32

Koncernens balansräkning

33–34

Koncernens förändring i eget kapital

35

Koncernens kassaflöde

36

Koncernens noter
Moderbolagets resultaträkning
Moderbolagets balansräkning
Moderbolagets förändring eget kapital
Moderbolagets noter
Förkortningar

37–73
74
75–76
77
78–89
90

Vänligen notera nedan avseende bolagsnamn i denna rapport
Oncology Venture A/S, CVR-nummer DK 28 10 63 51
Den 30 maj 2018 bytte bolaget namn från Medical Prognosis Institute A/S till Oncology Venture
A/S.
Oncology Venture A/S och Oncology Venture Sweden AB slogs samman
den 21 augusti 2018 som Oncology Venture A/S CVR-nummer DK 28 10 63 51, noterat på Nasdaq
First North Stockholm.
Oncology Venture Sweden AB, organisationsnummer 559016-3290
Den 31 augusti 2018 avnoterades bolaget från Spotlight Stock Market.
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VD HAR ORDET
Under 2018 tog vi flera strategiskt viktiga steg för att positionera
Oncology Venture som ett banbrytande bolag inom onkologi och
precisionsmedicin. I och med sammanslagningen av Medical Prognosis
Institute och Oncology Venture skapades ett helt nytt bolag med en
unik kombination av en proprietär diagnostik och en bred pipeline med
flera läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas. Vi har etablerat en
värdeskapande process där vi licensierar in läkemedelskandidater som
tidigare visat god klinisk effekt i en subgrupp av patienter och där vår
diagnostiska metod, Drug Response Prediction (DRP®), kan identifiera
de patienter som mest troligt får effekt av behandlingen. Genom att bara inkludera de patienter
som har högst sannolikhet att svara på behandlingen i de kliniska prövningarna så förväntas
svarsfrekvensen öka substantiellt. Om resultaten blir positiva i dessa studier kan Oncology Venture
antingen ansöka om marknadsgodkännande eller utlicensiera läkemedelskandidaten till ett högre
värde.
I linje med den här strategin fullföljde vi i januari ett sedan tidigare överenskommet licensavtal med
Novartis gällande läkemedelskandidaten dovitinib. Beslutet att fullfölja avtalet togs efter att
analyser av biopsier från patienter med njurcancer visade på potential för DRP® och dovitinib. I april
startade vi en data mining-process med dokumentation från fler än 2500 patienter för att
ytterligare utforska om DRP® kan identifiera de patienter för vilka dovitinib är en relevant
behandling. Analysen är nu slutförd i njurcancer och livmodercancer och i båda fallen visade det sig
att DRP® för dovitinib kunde identifiera vilka patienter som skulle svara på behandlingen. Det här är
ett stort steg framåt och stödjer en fortsatt utveckling av dovitinib som ett självständigt läkemedel
eller som ett läkemedel i kombination med olika immunonkologiska läkemedel.
Vårt huvudprojekt, LiPlaCis®, har utvecklats positivt under året. LiPlaCis® är en intelligent,
målinriktad, liposom beredningsform av cisplatin som är en av världens mest använda
kemoterapier. Den speciella formuleringen som finns i LiPlaCis® gör att substansen levereras direkt
till tumören. Precis som vid alla våra projekt identifierar den specifika LiPlaCis® DRP® de patienter
som är mest sannolika att ha nytta av behandlingen. I den pågående fas 2-studien i patienter med
metastaserad bröstcancer visade den senaste analysen att svarsfrekvensen var 33% (4 av 12
patienter) i den högst rankade tredjedelen av patienterna som med hjälp av DRP® identifierats som
mest sannolika att få effekt från behandlingen, och 40% i den översta femtedelen av patienterna
som med hjälp av DRP® identifierats som mest sannolika att få effekt från behandlingen och som
inte tidigare behandlats med cisplatin. Effekten av LiPlaCis® – både vad gäller svarsfrekvens och tid
till progression – är också signifikant bättre jämfört med de individuella patienternas närmast
föregående behandlingar. Förutom att fortsatt bekräfta den regulatoriska strategin gentemot FDA,
inklusive ambitionen att ansöka om breakthrough therapy designation, så stödjer dessa nya data
även en framtida ansökan om marknadsgodkännande till FDA och EMA. På dessa grunder bedömer
Oncology Ventures rådgivare och statistiker att det kommer att räcka med färre än 200 patienter
för att kunna ansöka om marknadsgodkännande av LiPlaCis® för behandling av bröstcancer.
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Eftersom både vårt angreppsätt och vår teknik är unik så är dialogen med regulatoriska
myndigheter en viktig del av vår strategi. I slutet av 2018 fick vi positiv feedback från FDA på vår
föreslagna regulatoriska strategi. FDA bekräftade bland annat att Oncology Venture kommer att
kunna ansöka om godkännande för LiPlaCis® under 505(b)(2)-regelverket och att det inte kommer
krävas ytterligare toxikologiska data. Regelverket innebär att vi kommer spara både tid och resurser
eftersom vi kan använda oss av data från ett redan godkänt läkemedel. Vårt team har gjort ett
fantastiskt jobb som har utvecklat det här projektet från tidig till sen fas på bara två år, vilket visar
på styrkan i vår process och strategi.
Parallellt har vi etablerat en balanserad strategi för att säkra tillräckliga finansiella resurser för att
driva våra kliniska utvecklingsprojekt vidare.
Vi har nu sex läkemedelskandidater i vår pipeline som tillsammans med DRP® har potential att
substantiellt förbättra behandlingar inom flera olika cancerindikationer. LiPlaCis® är det längst
framskridna som också visar att DRP® fungerar i praktiken. Denna dröm som föddes 2004 kan nu
bli verklighet tack vare våra investerare. På grund av cancerns komplexitet är det medicinska
behovet fortsatt mycket stort. Vi är övertygade om att framtiden tillhör dem som på ett effektivt
sätt kan identifiera den optimala behandlingen för varje enskild patient.

Peter Buhl Jensen
VD, Oncology Venture A/S
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VÄSENTLIGA FINANSIELLA HÄNDELSER OCH NYCKELTAL

Belopp i tusentals DKK

KONCERNEN
IFRS
2018

KONCERNEN
IFRS
2017

KONCERNEN
IFRS
2016

Moderbolaget
DK GAAP
2015

Moderbolaget
DK GAAP
2014

Nyckeltal
Resultat
Intäkter
Resultat före avskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat före finansnetto
Finansnetto
Årets resultat

2.147

5.145

4.384

5.838

4.315

-32.258
-32.471
9.954
-15.544

-23.794
-23.848
-7.132
-30.390

-13.769
-13.814
49
-11.308

-10.718
-11.036
-113
-8.366

-7.003
-7.075
26
-5.347

251.497
37
181.856

12.985
0
2.445

16.364
68
11.308

29.183
40
25.612

24.413
223
22.219

-27.624
9.855
15.791

-8.345
-794
7.180

-8.410
-68
8.448

-9.752
-1.262
271

-5.356
-896
17.149

72%
-0,44
-0,44

19%
-1,27
-1,27

69%
-0,49
-0,49

88%
-0,38
-0,38

91%
-0,24
-0,24

Balansräkning
Balansräkning summa
Köp av materiella anläggningstillgångar
Eget kapital
Kassaflöde
Kassaflöde från:
Den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Nyckeltal
Kapitaltäckningsgrad
Resultat per aktie (i DKK)
Resultat per aktie efter utspädning (i DKK)

Det nominella värdet per aktie ändrades från 1 DKK till 0,05 DKK under 2016 till föjld av en aktiesplit,
vilket sedan dess har påverkat resultatet per aktie. Påverkan har justerats i jämförelsesiffrorna
ovan.
Nyckeltalen har tagits fram i enlighet med rekommendationer och riktlinjer från danska
Finansforeningen. För definitioner, se under redovisningsprinciper.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Oncology Venture A/S slogs samman med Oncology Venture Sweden AB den 21 augusti 2018. Det
innebär att siffrorna i resultaträkningen omfattar det sammanslagna bolaget från datumet för
fusionen. Vid jämförelse mellan siffrorna för 2017–2018 bör det noteras att det i själva verket är
två separata företag som jämförs.

Resultaträkning
Intäkterna uppgick till 2 147 tusen DKK 2018 (5 145 tusen DKK för motsvarande period 2017).
Intäkterna i Oncology Venture A/S utgjordes främst av transaktioner med Oncology Venture
Sweden AB och redovisas inte efter fusionen. Intäkterna för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 447
tusen DKK 2018 (471 tusen DKK för motsvarande period 2017). Förlust före avskrivning uppgick till
-32 258 tusen DKK varav 844 utgörs av aktierelaterade ersättningar som inte är
kassaflödespåverkande utan redovisas enligt IFRS krav (-23 794 tusen DKK för motsvarande period
2017 där 12 975 tusen DKK utgörs av en aktierelaterad ersättning som inte är
kassaflödespåverkande). Soliditeten uppgick till 72 procent (föregående år 19 procent).
Resultat per aktie uppgick till -0,44 (föregående år -1,27). Personalkostnader uppgick till
-8 331 tusen DKK (föregående år -18 577 tusen DKK till följd av aktierelaterade ersättningar).
Personalkostnader för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -2 578 tusen DKK (-1 301 tusen DKK för
motsvarande period 2017). Resultat före finansiella intäkter och kostnader visade en förlust om
-32 471 tusen DKK (föregående år en förlust om -23 848 tusen DKK). Den högre förlusten beror på
kostnader för förvärvade utvecklingsprojekt i Oncology Venture Product Development med
dotterbolag, Oncology Venture US Inc. och OV-SPV2 ApS. Resultat före skatt uppgick till
-22 517 tusen DKK (föregående år en förlust om -30 980 tusen DKK). Skatten uppgick till 2 973 tusen
DKK (föregående år 590 tusen DKK) och avser återbetald skatt på förlustavdrag från forsknings- och
utvecklingskostnader. Koncernen gjorde en nettoförlust om -15 544 tusen DKK under påverkan från
icke-kontanta aktierelaterade ersättningar (föregående år en nettoförlust om -30 390 tusen DKK).
Nettoförlust för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -15 898 tusen DKK
(-3 872 tusen DKK för motsvarande period 2017).

Balansräkning
Summa tillgångar uppgick till 251 497 tusen DKK (föregående år 12 985 tusen DKK) och utgörs
främst av pågående utvecklingsprojekt. Summa skulder uppgick till 66 641 tusen DKK (föregående
år 10 540 tusen DKK) och utgörs främst av leverantörsskulder och förutbetalda intäkter.

Kassaflöden
Koncernens kassaflöde var negativt om -1 978 tusen DKK (föregående år negativt om -1 959 tusen
DKK).

7

Oncology Venture A/S

Förvaltningsberättelse

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2018
Januari
Oncology Venture beslutar att nyttja en licens för dovitinib – en multi-TKI-substans i fas 3
Efter att analyser av biopsier från patienter med njurcancer visade positiva resultat tog Oncology
Venture beslutet att nyttja en, sedan tidigare förhandlad, licens från Novartis för
läkemedelskandidaten dovitinib. Inga ytterligare detaljer om det finansiella innehållet i avtalet
avslöjades.
Oncology Venture annonserar positiva interimsresultat i en fas 1/2 DRP®-styrd studie av LiPlaCis®
hos svårbehandlade bröstcancerpatienter
I den andra interimsrapporten (se senare rapporter för uppdaterad data) från fas 2-delen av en fas
1/2-studie med LiPlaCis® uppnådde 7 av 10 evaluerbara patienter med svårbehandlad spridd
bröstcancer klinisk respons. Konventionell behandling av spridd bröstcancer med cisplatin har i
tidigare genomförda studier rapporterats nå en svarsgrad om endast 10 procent. För den tredjedel
av patienterna som prognosticerats vara mest mottagliga för behandling med hjälp av DRP®
uppnådde 5 av 5 kliniska fördelar. Dessutom visade 3 av 5 patienter som tidigare fått omfattande
behandlingar på ett bättre svar med LiPlaCis® än alla tidigare medicinska behandlingar.
Mars
Sammanslagning av Oncology Venture och Medical Prognosis Institute
Oncology Venture Sweden AB (OV) och Medical Prognosis Institute A/S (MPI) annonserade att deras
respektive styrelser har kommit överens om en plan att slå samman de båda bolagen för att skapa
ett ledande integrerat biotechbolag inom onkologi. Det sammanslagna bolaget får en lovande
läkemedelsportfölj för behandling av cancer (OV) som vilar på en patentskyddad
screening-teknologi som förutspår läkemedlens effekt (MPI:s DRP®).
Vetenskaplig tidskrift belyser studie om DRP®-styrd cisplatinbehandling av lungcancer
Den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE publicerar positiva studieresultat för diagnosverktyget
DRP® i lungcancerpatienter som behandlats med cisplatin. Data från både en prospektiv,
randomiserad klinisk studie och från en dansk patientgrupp med icke småcellig lungcancer (NSCLC)
utvärderades med hjälp av det unika DRP®-verktyget. DRP® kunde identifiera vilka patienter som
drog störst nytta av behandlingen med cisplatin. Den totala överlevnaden hos patienterna som
bedömdes ha störst sannolikhet att svara på behandlingen utifrån en utvärdering med DRP® visade
på en mer än tre gånger högre överlevnad jämfört med patienter som bedömdes ha en mindre
sannolikhet att svara på behandlingen.
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April
Oncology Venture utnyttjar option för att inlicensiera dovitinib – en multi-tyrosinkinashämmare i
fas 3
Oncology Venture inlicensierar, i enlighet med ett tidigare avtal med Novartis, de globala
rättigheterna att utveckla och kommersialisera den småmolekylära multi-tyrosinkinashämmaren
dovitinib (TKI258). Novartis erhöll en upfrontbetalning och har rätt till milstolpsbetalningar och
royalty på försäljningen. I en fas 3-studie i spridd njurcancer uppnådde dovitinib samma
behandlingsresultat som den nuvarande standardbehandlingen, sorafenib.
Maj
Oncology Venture och Medical Prognosis Institute tar formellt beslut om sammanslagning
Under respektive extrastämma antog Medical Prognosis Institute A/S och Oncology Venture
Sweden AB beslut om att implementera sammanslagningen av de båda bolagen.
Medical Prognosis Institute sålde sitt innehav i Oncology Venture Sweden AB
Eftersom det sammanslagna bolaget inte tillåts äga några egna aktier sålde Medical Prognosis
Institute A/S sitt innehav i Oncology Venture Sweden AB. Totalt sålde MPI 1 168 538 aktier för en
totalsumma om cirka SEK 18,1 miljoner till den genomsnittliga aktiekursen om SEK 15,73.
Juni
Kliniska data för PARP-hämmaren 2X-121 och DRP® presenterades under världens största
cancerkongress, ASCO 2018
Kliniska data för Oncology Ventures PARP-hämmare 2X-121 i kombination med det diagnostiska
verktyget DRP® presenterades på cancerkongressen ASCO 2018.
September
Uppdaterade data talar för att LiPlaCis® med sin tillhörande DRP® kan ansöka om FDA
Breakthrough Therapy designation i bröstcancer
Oncology Venture presenterade uppdaterade data från den pågående fas 2-studien av LiPlaCis® som
visar på möjligheterna att kunna få en FDA Breakthrough Therapy Designation.
Oktober
Oncology Venture får klartecken från myndigheter att utöka den pågående fas 2-studien med
LiPlaCis® genom att inkludera patienter med prostatacancer
Danska Lægemiddelstyrelsen (DKMA) godkände en ansökan om att utöka omfattningen av en pågående fas 2-studie av LiPlaCis®. Myndighetens klartecken tillåter inkludering av prostatacancerpatienter i den kliniska studien som så här långt har fokuserat på att utvärdera säkerheten och effekten av LiPlaCis® i bröstcancerpatienter.
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Första prostatacancerpatienten inkluderad i Oncology Ventures fas 2-studie av Irofulven
Oncology Venture inkluderade den första patienten i en fas 2-studie av Irofulven som en individanpassad behandling av prostatacancer. Studien förväntas omfatta 13-27 patienter. Målet är att visa
att ett patienturval baserat på DRP® ökar effekten av Irofulven och som då kan bli en ny behandling
av prostatacancer.
November
Presentation av strategi fram till marknadsgodkännande för LiPlaCis®
Oncology Venture presenterade sin strategi för att få ett första marknadsgodkännande av LiPlaCis®
baserat på en enarmad och registreringsgrundande studie. Med stöd av den senaste tidens goda
data bedömer bolagets rådgivare och statistiker att en klinisk studie omfattande 100-200 patienter
kommer att vara tillräckligt för att nå ett marknadsgodkännande.
Oncology Venture ingår ett finansieringsavtal
En överenskommelse mellan Oncology Venture och European High Growth Opportunities Securitization Fund (som rådges av Alpha Blue Ocean (ABO)) slöts om utfärdandet av konvertibler och
teckningsoptioner. Avtalet har inte utnyttjats under 2018 eller till dags dato 2019. Avtalet har sedan
dess förhandlats om (för ytterligare information, se nedan under rubriken ”Händelser efter årets
utgång, mars”).
December
Oncology Venture erhåller positiv feedback från FDA om den föreslagna utvecklingsplanen för
LiPlaCis® och DRP® i USA
U.S. Food and Drug Administration, FDA, gav positiva svar på frågorna som ställts av bolaget i ett
Pre-IND/IDE-paket gällande den föreslagna utvecklingsplanen för LiPlaCis® och diagnosverktyget
DRP® i spridd bröstcancer.
Händelser efter årets utgång
Februari 2019
Projektuppdatering – Positiva resultat från data mining-process av dovitinib DRP® och nya data för
LiPlaCis® som fortsatt stödjer strategin att ansöka om FDA breaktrough therapy designation
Oncology Venture har slutfört en så kallad data mining-process av dovitinib och dess tillhörande
diagnostiska verktyg DRP® (Drug Response Predictor) i njurcancer och livmodercancer. Processen
har i båda fallen resulterat i en förbättrad precision och med hjälp av DRP® kan man nu, baserat på
patientbiopsier och expressionsdata, med högre säkerhet identifiera vilka patienter som svarar på
behandling. Utvecklingen av DRP® ger dovitinib en stark konkurrensfördel. Oncology Venture
rapporterar samtidigt att nya starka data från den pågående fas 2-studien med LiPlaCis® fortsatt
stödjer strategin att ansöka om en FDA breakthrough therapy designation. De nya resultaten visar
att effekten av LiPlaCis® är bättre än konkurrerande läkemedel – både vad gäller svarsfrekvens och

10

Oncology Venture A/S

Förvaltningsberättelse

tid till progression. Förutom att fortsatt bekräfta den regulatoriska strategin gentemot FDA så
stödjer dessa nya data även en framtida ansökan om marknadsgodkännande till EMA.
Mars 2019
Första patienten doserad i en fas 2-studie med LiPlaCis® vid prostatacancer
Den första patienten har doserats i en fas 2-studie med LiPlaCis® vid prostatacancer. Oncology
Venture har fått godkännande från den danska läkemedelsmyndigheten att behandla upp till 15
prostatacancerpatienter med LiPlaCis®. Liksom i den pågående fas 2-studien med LiPlaCis® vid
bröstcancer kommer Oncology Ventures diagnostiska verktyg DRP® att användas för att identifiera
de prostatacancerpatienter som mest troligt kommer att svara på en behandling med LiPlaCis®.
Oncology Venture förändrar sitt finansieringsavtal med EHGOS (Alpha Blue Ocean)
Modifierade villkor i finansieringsavtalet med European High Growth Securitization Fund (”EHGOS”,
en fond som rådges av Alpha Blue Ocean (”ABO”) ger Oncology Venture rätt att ensidigt besluta om
huruvida konvertibeltrancherna skall påkallas. Detta innebär att bolaget får full kontroll över den
eventuella implementeringen av denna komplementära finansieringskälla.
Oncology Venture erhåller garantier och teckningsåtaganden för en föreslagen nyemission
I ljuset av den positiva utvecklingen i Oncology Venture, bedömer Bolagets styrelse att det är
fördelaktigt för aktieägarna att skapa ett alternativ till den finansieringslösning som har etablerats
med European High Growth Opportunities Securitization Fund (en fond som rådges av Alpha Blue
Ocean). Styrelsen i Oncology Venture kommer därför att rekommendera aktieägarna att vid den
förestående årsstämman besluta om en företrädesemission till ett belopp mellan 60 MSEK och 100
MSEK.
Vinstutdelning
Styrelsen föreslår att årets förlust överförs till balanserade vinstmedel.

KAPITALRESURSER OCH LIKVIDITET
I egenskap av utvecklingsbolag har Oncology Venture i likhet med andra liknande bolag, redovisat
ett negativt kassaflöde, varför bolaget är beroende av rekapitalisering tills ett positivt kassaflöde
börjar. Styrelsen och ledningen övervakar fortlöpande Oncology Ventures finansiella ställning och
är beredda att vidta lämpliga åtgärder för att säkra bolagets pågående aktiviteter.
För att ytterligare optimera och säkra bolagets finansiella ställning utreder/överväger ledningen
kontinuerligt relevanta förbättringar, t.ex. samarbetsavtal, kapitalökningar eller lån. I november
ingick bolaget ett avtal som kan säkra finansiering om upp till 200 MSEK genom en rad riktade
emissioner om 7,5–10 MSEK, under en period av 24 månader. Om teckningsoptionerna löses in
kommer det att ge ytterligare 100 MSEK.
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Styrelsen och ledningen har tilltro till bolagets förmåga att fortsätta verksamheten och följaktligen
har räkenskaperna upprättats i enlighet med principerna för att säkerställa verksamheten.
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Q4 - KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i tusentals DKK
Intäkter

Q4
2018

Q4
2017

447

471

Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader, aktierelaterade ersättningar
Personalkostnader, övriga

-538
-19.187
-122
-2.456

870
-3.289
-390
-911

Förlust före avskrivningar (EBITDA)

-21.856

-3.249

225

-13

-21.631

-3.262

0
0
-650
4.017
-1.982

-1.609
73
0
370
1.006

-20.246

-3.422

4.348

-450

-15.898

-3.872

1.901

-21

1.901

-21

-13.997

-3.893

Avskrivningar materiella
anläggningstillgångar
Rörelseförlust före finansnetto
Intäkter från andelar i intresseföretag
Utspädningseffekt från intresseföretags vinst
Vinst på avyttring av intresseföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på resultat
Nettoresultat
Övrigt totalresultat som ska
återföras i resultaträkningen
för efterföljande perioder (netto
efter skatt):
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
Övrigt totalresultat för
perioden, netto efter skatt
Summa totalresultat
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Q4 - KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusentals DKK
Resultat före skatt

Q4
2018

Q4
2017

-20.246

-3.422

-1.253
-4.017
1.982
6.872

5.005
-370
-1.006
-2.760

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
före finansnetto

-16.662

-2.553

Erhållna finansiella intäkter
Betalda finansiella kostnader
Erhållen skatt

487
-2.139
6.090

56
-45
2.601

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-12.224

59

Köp av materiella anläggningstillgångar
Köp av immateriella anläggningstillgångar.
Köp av innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv av dotterbolag
Försäljning av investeringar i intresseföretag

-37
-781
-3.305
-1.903
1.424

0
0
0
0
0

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-4.602

0

Kapitalökning
Transaktionskostnad, kapitalökning
Lån

21
-102
9.590

0
-7
0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

9.509

-7

-7.317

52

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens, netto

8.738
126

3.387
-113

Likvida medel vid periodens slut

1.547

3.326

Justering för icke kassamässiga poster
Återförda finansiella intäkter
Återförda finansiella kostnader
Förändring av rörelsekapital

Summa periodens kassaflöde
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ONCOLOGY VENTURE A/S I KORTHET
Oncology Venture A/S grundades av två innovativa och visionära individer: professor emeritus Peter
Buhl Jensen som är expert på translationell forskning och onkologiläkemedelsutveckling, och
professor emeritus Steen Knudsen som är expert i systembiologi och uppfinnare av DRP®-metoden.
Oncology Venture A/S är resultatet av en fusion mellan det läkemedelsutvecklande bolaget
Oncology Venture AB och AI/Big Data -företaget Medical Prognosis Institute A/S.
Cancer är inte längre en gåta – den är bara väldigt komplex
En av två personer kommer att utveckla cancer vid någon tidpunkt i sitt liv1. Det finns fler än 200
olika varianter av cancer som kan drabba människor, och sammantaget orsakar de nästan 10
miljoner dödsfall varje år2. Samtidigt ökar förekomsten av cancer i takt med att världens befolkning
åldras3.
Att identifiera den optimala behandlingen för varje enskild patient är ofta en komplex och
frustrerande process. Cancer är en heterogen sjukdom och på cellnivå finns det över 1,8 miljarder
möjliga orsaker till tumörutveckling. Följaktligen är det en stor utmaning för läkarna att identifiera
rätt behandling till rätt patient. Komplexiteten begränsar också förmågan hos läkemedelsindustrin
att utveckla nya och förbättrade behandlingar. Om nya läkemedelskandidater utvärderas i en stor
och heterogen grupp patienter riskerar den genomsnittliga effekten att bli endast måttlig vilket
stoppar den fortsatta utvecklingen av läkemedlet. Detta trots att vissa grupper av de behandlade
patienterna svarat väl på läkemedlet. Om läkemedlet skulle ges till de mest mottagliga patienterna
skulle effekten kunna bli överväldigande snarare än måttlig – till nytta för både patienterna och för
läkemedelsbolagen. Det är värt att notera att sådana ”misslyckade” läkemedelskandidater ofta har
en utmärkt säkerhetsprofil och fördelaktig farmakokinetik.
Konceptet precisionsmedicin har utvecklats för att handskas med dessa problem och Oncology
Venture är med sin teknologi och forskningsportfölj i framkant av denna utveckling.

Oncology Venture utvecklar cancerläkemedel med precision
Oncology Ventures strategi är att kombinera sin innovativa screening-metod, Drug Response
Prediction (DRP®), med en forskningsportfölj i sen utvecklingsfas. DRP® ger ett genetiskt
fingeravtryck som avslöjar svaga punkter hos en specifik tumör. Screening med DRP® kan därför
användas till att identifiera de patienter som har störst sannolikhet att svara på en enskild
läkemedelsbehandling.
DRP® kan användas både för att identifiera rätt patientpopulation till kliniska studier under
läkemedelsutvecklingsprocessen och för att välja det optimala cancerläkemedlet till enskilda
patienter i den kliniska vardagen. Genom att enbart inkludera patienter med känsliga tumörer i
1

Cancer research UK
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
3
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
2
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kliniska studier kan DRP® väsentligt förbättra det generella behandlingssvaret. När ett läkemedel
väl har nått marknaden kan DRP® identifiera de patienter som har störst sannolikhet att dra nytta
av en enskild behandling.
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Affärsmodellen
Steg 1: Identifiera läkemedelskandidater med dold potential
Oncology Venture utvärderar löpande en rad olika läkemedelskandidater som kan vara lämpliga för
inlicensiering eller förvärv. Gemensamt för de utvärderade läkemedelskandidaterna är att de har
en dokumenterad säkerhetsprofil och tydliga tecken på effekt samtidigt som tidigare kliniska
studier inte har varit tillräckligt precisa för att kunna visa signifikant förbättrade
behandlingsresultat. Eftersom endast fem procent av alla cancerläkemedelsprojekt når marknaden
finns det många läkemedelskandidater som är intressanta att utforska vidare – majoriteten av de
projekt som lagts på hyllan har hamnat där på grund av bristande effekt vilket många gånger beror
på att läkemedelskandidaten testats på en alltför heterogen patientpopulation. Oncology Venture
har redan kunnat identifiera ett stort antal sådana läkemedelssubstanser och kunnat bevisa deras
effektivitet när de har styrts om till rätt patienter genom DRP®-analys.
Steg 2: Inlicensiering av läkemedelskandidater med tecken på effektivitet och fördelaktiga
säkerhetsprofiler
De mest lovande av de identifierade och utvärderade läkemedelskandidaterna licensieras in eller
förvärvas. Så här långt har Oncology Venture inlicensierat totalt sex läkemedelskandidater till sin
portfölj, samtliga till mycket förmånliga villkor. Det ursprungliga förvärvspriset har varit lågt eller
till och med obefintligt med royalties som vanligen är lägre än 10 procent. Två av dessa
läkemedelskandidater kommer från världsledande läkemedelsbolag, vilket är ett kvitto på den
tilltro som finns till Oncology Ventures förmåga att väsentligt höja värdet på läkemedelskandidater
som tidigare har misslyckats med att nå en optimal patientgrupp.
Steg 3: Fokuserad fortsatt utveckling av Oncology Venture
När Oncology Venture får tillgång till en ny läkemedelskandidat styrs det fortsatta
utvecklingsprogrammet mot de patienter som förväntas kunna dra störst nytta av behandlingen.
Den kliniska utvecklingen av förvärvade eller inlicensierade läkemedelskandidater fokuserar på den
senare delen av läkemedelsutveckling. Vanligtvis är det tillräckligt med en studie omfattande 20
patienter för att kunna dokumentera positiva effekter, och de avslutande registreringsgrundande
studierna kan vanligen begränsas till mellan 60 och 200 patienter. Inom läkemedelsutveckling är
detta att betrakta som en mycket begränsad insats både vad gäller kostnad och tid.
Steg 4: Utlicensieringsavtal med potential till väsentliga intäkter
Med stöd av resultaten från de fas 2-studier som fokuserat på patienter som haft störst sannolikhet
att svara på behandling kan Oncology Venture som ett sista steg i affärsmodellen licensiera ut eller
avyttra läkemedelskandidater. Detta förväntas leda till väsentliga kontantbetalningar och royalties
på framtida försäljningar av godkända läkemedel.
Precisionsmedicin innebär ett paradigmskifte inom vården. På grund av de möjligheter som
tumörbiologin skapar anses onkologi vara det fält som kommer att ta de första stegen in i
precisionsmedicinen. Enligt en prognos från MarketsandMarkets bedöms marknaden för
diagnostiska test (companion diagnostics) uppgå till över 6,5 miljarder dollar år 2022. En ökad
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förekomst av lungcancer, fler gentester, ett ökat behov av precisionsmedicin och reviderade
regulatoriska riktlinjer väntas bidra till att stödja marknadstillväxten4.
Oncology Venture är väl positionerade för den nya eran. Den proprietära DRP®-teknologin har framgångsrikt använts för den egna utvecklingen av sex läkemedelskandidater inom precisionsmedicin,
men den har även potential att kunna bli en självständig teknik som kan nyttjas i den kliniska vardagen.

PROJEKTBESKRIVNINGAR
Oncology Venture utvecklar sex projekt inom precisionsmedicin för behandling av olika former av
cancer. Läkemedelskandidaterna i portföljen har screenats fram från ett brett spektrum av olika
cancerformer, från mer vanlig cancer såsom bröst- och prostatacancer till cancerformer som
glioblastom och multipelt myelom. Med sin diversifierade projektportfölj kan Oncology Venture
begränsa den negativa påverkan från potentiella motgångar i individuella projekt.

LiPlaCis®
LiPlaCis® är en intelligent, målstyrd, liposomformulering av en av världens mest använda
kemoterapier, cisplatin. Målet med läkemedelsprojektet är en precis och direkt leverans av cisplatin
till tumörområdet, något som möjliggörs av den specifika formuleringen av läkemedelskandidaten.
En tidigare genomförd fas 1-studie visade att LiPlaCis® kan ha effekt hos patienter med bröstcancer,
hudcancer, matstrupscancer (esofaguscancer) och cancer i huvud och nacke. En fas 2-studie pågår
nu med DRP®-utvalda patienter som tidigare har genomgått omfattande behandling för
metastaserad bröstcancer. I den senaste interimsanalysen (februari 2019) svarade 4 av 12 patienter
i den högst rankade tredjedelen av patienterna som med hjälp av DRP® identifierats som mest
sannolika att få effekt från behandlingen. Detta kan jämföras med konventionell behandling med
cisplatin som vanligtvis har en svarsgrad på endast 10 procent. Rekryteringen av patienter fortlöper
och studien kan övergå i en registreringsgrundande studie. Baserat på goda resultat i fas 2 bedöms
det vara tillräckligt med 100-200 patienter i en registreringsgrundande studie.
I december 2018 fick Oncology Venture positiv respons från den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA på den föreslagna utvecklingsplanen för LiPlaCis® i bröstcancer.
Oncology Venture planerar att ansöka om en “Breakthrough designation” för LiPlaCis®, vilken om
den accepteras ger en snabbare granskning av FDA och därmed kortare tid till
marknadsgodkännande.
Tidsplanen för rekryteringen av den registreringsgrundande fas 3-studien kommer att
kommuniceras efter att FDA accepterat bolagets Investigational New Drug Application (IND) och
Investigational Device Exemption (IDE), vilket förväntas ske under det första halvåret 2019.

4

https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/companion-diagnostics.asp
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Oncology Ventures utvecklingspartner Cadila Pharmaceuticals planerar att inleda fas 2-studier i
andra cancerformer samt en fas 3-studie i bröstcancerpatienter. Den kommersiella potentialen för
det här innovativa läkemedlet mot bröstcancer är enorm – den totala marknaden bedöms uppgå
till nästan SEK 150 miljarder vid 2022.
2X-121
2X-121 är en oral läkemedelskandidat med en unik dubbelverkan mot både enzymet PARP 1/2 och
tankyras 1/2. En effektsignal med PARP-hämmare har visats i metastaserad bröstcancer,
prostatacancer och äggstockscancer. Läkemedelssubstansen kan ta sig förbi blod- hjärnbarriären
och därigenom ha potential att behandla hjärnmetastaser och primära hjärntumörer. 2X-121 har
licensierats in från det globala läkemedelsbolaget Eisai med stöd av tillgänglig effekt- och
säkerhetsdata från en fas 1-studie.
PARP-hämmare har blivit en allt viktigare läkemedelsklass i behandlingen av bröstcancer. Tre
PARP-hämmande läkemedel har godkänts på den amerikanska marknaden för den här indikationen
och samtliga är kopplade till en undergrupp av patienter med BRCA-muterade tumörer. BRCAmutationer orsakar under 10 procent av all bröstcancer.
I juni 2018 inledde Oncology Venture en fas 2-studie med DRP®-selekterade patienter i
metastaserad bröstcancer. Den första avläsningen av effekten kommer att rapporteras när
tillräckligt många patienter behandlats länge nog för att kunna uppvisa resultat. Vidare har US Food
and Drug Administration (FDA) accepterat start av en fas 2-studie med DRP®-selekterade patienter
med avancerad äggstockscancer (godkänd IND- och IDE-ansökan). Äggstockscancerstudierna
förväntas inledas under det första kvartalet 2019.
Under de senaste åren har tre liknande läkemedelsprojekt sålts eller utlicensierats för totala
kontraktsvärden som överstiger SEK 4 miljarder vardera.

Irofulven
Irofulven är en syntetisk läkemedelskandidat som baseras på en naturligt förekommande substans.
Den har en liknande verkningsmekanism som PARP-hämmare och utnyttjar en brist i
cancercellernas mekanism för DNA-reparation. Hittills har Irofulven undersökts i 19 kliniska studier.
Effektsignal har setts i tumörer i prostatan, äggstockarna och levern. Vid tidpunkten då Oncology
Venture inlicensierade Irofulven fanns även fas 3-data tillgänglig.
Under det avslutande kvartalet 2018 inledde Oncology Venture en fas 2-studie. Målet för studien
är att visa att den patenterade DRP®-tekniken kan användas för att identifiera och matcha
behandlingen med Irofulven till rätt prostatacancerpatienter. I tidigare studier har behandling med
Irofulven gett en svarsfrekvens på 10 procent i prostatacancer. Om svarsfrekvensen kan dubbleras
till 20 procent skulle det kunna möjliggöra en väg till marknadsgodkännande.
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Den globala marknaden för prostatacancer bedöms överstiga SEK 60 miljarder år 2022. Under
senare år har två liknande produkter sålts till ett kontraktsvärde om ungefär SEK 8 miljarder
vardera.

Dovitinib
Dovitinib är en multityrosinkinashämmare som har visat kliniskt relevant effekt i njur-och
bröstcancer såväl som god effekt i vissa andra former av tumörer. Oncology Ventures dotterbolag
OV-SPV2 har ingått ett exklusivt licensavtal för dovitinib med det globala läkemedelsbolaget
Novartis. Läkemedelskandidaten har utvärderats i 2500 patienter och när licensavtalet tecknades
med Novartis fanns även fas 3-data för behandling av njurcancer.
Oncology Venture har validerat sin DRP®-biomarkör för dovitinib med hjälp av anonyma biopsidata
från Novartis fas 3-studie i njurcancer. En tydlig signal sågs som indikerar att DRP® kan förutse vilka
individer som skulle få klinisk nytta av läkemedelskandidaten.
Dovitinib har, i kombination med DRP®, potential att bli en viktig spelare i den betydande
marknaden för tyrosinkinashämmare eftersom behandlingen ges enbart till de patienter som
kommer att ha nytta av den. De bäst säljande tyrosinkinashämmarna har en årlig global försäljning
på mellan SEK 5,7 och 9 miljarder. Dovitinib har visat en jämförbar effekt och säkerhet med ett av
de godkända läkemedlen på marknaden.

APO010
APO010 är en läkemedelskandidat inom immunonkologi som har visat effektsignal i både multipelt
myelom och bröstcancer. Substansen har en förmåga att stimulera apoptos hos cancerceller.
APO010 licensierades in från TopoTarget med stöd av resultat från en genomförd fas 1-studie och
den fortsatta utvecklingen finansieras delvis av EUROSTARS och kontraktforskningsbolaget Smerud
Medical Research.
Oncology Venture genomför för närvarande en fas 1/2-studie i patienter med multipelt myelom.
Inga patienter har ännu visat svar på behandlingen. APO010 kan potentiellt utvecklas för att främja
effekten av PD-1-hämmare, som till exempel blockbuster-läkemedlet Keytruda.
Eftersom många immunterapiläkemedel har misslyckats att uppnå tillräcklig effekt som monoterapi
undersöks allt fler kombinationsbehandlingar för att förbättra resultaten.
Under de senaste åren har två liknande produkter sålts till kontraktsvärden om ungefär SEK 8
miljarder vardera.
2X-111
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2X-111 är en liposomal formulering av doxorubicin som har förmåga att ta sig förbi
blod- hjärnbarriären. I en tidigare utförd fas 2-studie har 2X-111 visat effektsignal i glioblastom –
en malign hjärncancertumör – och i metastaserad bröstcancer. Det finns en robust
tillverkningsprocess på plats och Oncology Venture siktar på att utveckla den här produkten så snart
kontraktsförhandlingarna kring produktens tillverkning är avklarad.
FDA har beviljat 2X-111 särläkemedelsstatus, vilket kan ge sju års marknadsexklusivitet.
Under senare år har två liknande liposomala cancerprojekt sålts för totala kontraktsvärden om
ungefär SEK 4 miljarder respektive SEK 12 miljarder.

ONCOLOGY VENTURE-AKTIEN
Oncology Ventures aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm. ISIN-kod: DK0060732477.
Ticker: OV. Bolaget är resultatet av en sammanslagning mellan Oncology Venture AB och Medical
Prognosis Institute A/S (MPI) vilken fullföljdes den 21 augusti 2018. Innan fusionen handlades
Oncology Venture AB:s aktie på Aktietorget (numera namnändrat till Spotlight). MPI noterades
ursprungligen på Nasdaq First North Copenhagen i oktober 2013. Noteringen flyttades den 27 juni
2016 till Nasdaq First North Stockholm.
Kursutveckling
Under 2018 sjönk aktiekursen med 44,9 procent, från SEK 11,75 till SEK 6,48. Högsta betalkurs
under 2018 var SEK 17,5 och den lägsta noteringen var SEK 6,07. Vid utgången av 2018 uppgick
Oncology Ventures börsvärde till MSEK 326, baserat på slutkursen SEK 6,48. Under året omsattes
10 117 535 aktier till ett totalt värde av SEK 109 875 841. Detta motsvarar en omsättningshastighet
på 33,4 procent.
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Fakta om aktien
Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier
äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Antalet registrerade ordinarie aktier i
Oncology Venture uppgick per den 31 december 2018 till 50 311 278, motsvarande 50 311 278
röster.
Ägarstruktur
Vid årets slut uppgick antalet aktieägare till 2 375. Styrelsen och ledande befattningshavare i
Bolaget innehade då 23,1 procent av aktierna.

Namn

Andel
av
Antal aktier rösträtt och
kapital (% )

Sass & Larsen Aps

8.690.524

17.3%

MPI Holding ApS *

6.168.680

12,30%

Buhl Krone Holding Aps **

5.187.516

10.3%

BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY

2.494.995

5.0%

Others

27.769.563

55,20%

50.311.278

100.0%

*MPI Holding ägs fullt av Steen Knudsens aktieinnehav av 6.168.680 aktier
** Buhl Krone Holding ApS ägs 20 % av Ulla Hald Buhl (COO & Chief IR &
Communications Officer) och 80 % av Peter Buhl Jensen (CEO)

Aktiekapital
Vid årsslutet uppgick aktiekapitalet till SEK 2 515 563,90, fördelat på 50 311 278 aktier med ett
kvotvärde om DKK 0,05. Per samma datum fanns 3 309 040 utestående teckningsoptioner, vilka vid
fullt utnyttjande representerar en utspädning motsvarande cirka 6,6 procent av aktierna i Bolaget.
Utdelningspolicy och föreslagen utdelning
Oncology Venture kommer att fortsätta fokusera på att utveckla och expandera sin portfölj med
läkemedelskandidater. Tillgängliga finansiella resurser och upplupen vinst kommer därför att
återinvesteras i verksamheten för att finansiera Bolagets långsiktiga strategi. Styrelsen avser därför
inte föreslå någon utdelning till aktieägarna förrän vid en tidpunkt då Bolaget genererar en uthållig
vinstnivå. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret.
Certified Adviser
Oncology Ventures Certified Adviser är Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, SE-211 22
Malmö. Tel: +46 (0)40-615 14 10.
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Finansiell kalender 2019
Årsstämma
Delårsrapport januari-mars
Delårsrapport januari-juni
Delårsrapport januari-september

april
31 maj
30 augusti
29 november

Årsstämma
Oncology Venture’s årsstämma 2019 hålls april - . För information se www.oncologyventure.com.
Protokollet från mötet kommer att göras tillgängligt på samma hemsida.
STYRELSEN

Duncan Moore
Ordförande sedan 2018. Född 1959.
Övriga uppdrag: Partner i East West Capital Partners. Ordförande i Lamellar Biomedical. Vice
ordförande i Braidlock. Styrelseledamot i Forward Pharma A/S.
Tidigare uppdrag: Global Head of Healthcare Research på Morgan Stanley.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
Innehav i Oncology Venture: 260 651 aktier.
Duncan Moore innehade 20 000 teckningsoptioner I Oncology Venture Sweden AB (publ) och var
därmed berättigad till kompensation I form av teckningsoptioner I Oncology Venture i enlighet med
paragraf 6.5 i Bolagsordningen. Denna rättighet har ännu inte utnyttjats.

Frank Knudsen
Vice ordförande. Styrelseledamot sedan 2015. Född 1958.
Övriga uppdrag: Tidigare uppdrag: Ordförande i Oncology Venture A/S 2015-2018. Finanschef på Glycom A/S.
Investment Director på SEED Capital Denmark.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
Innehav i Oncology Venture: 8 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner.
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Peter Buhl Jensen
Styrelseledamot sedan 2012. MD, Dr Med Sci, professor emeritus i klinisk onkologi, expert på
translationell forskning och läkemedelsutveckling. Medgrundare av Oncology Venture A/S,
grundare av Oncology Venture Sweden AB och Buhl Oncology. Född 1955.
Övriga uppdrag: VD för Oncology Venture sedan 2012.
Tidigare uppdrag: Adjungerad professor vid Köpenhamns universitet. Ordförande i WntResearch.
Styrelseledamot i Aprea Therapeutics, Pledpharma, Symbion A/S och Vecata A/S. VD och grundare
av TopoTarget A/S.
Innehav i Oncology Venture: 5 187 516 aktier ägda av Buhl Krone Holding (80% ägt av Peter Buhl),
315 000 teckningsoptioner.

Steen Knudsen
Styrelseledamot sedan 2004. Grundare av Medical Prognosis Institute. Medgrundare av Oncology
Venture A/S och uppfinnare av DRP®. Professor emeritus i systembiologi. Född 1961.
Övriga uppdrag: Chief Scientific Officer på Oncology Venture sedan 2012.
Tidigare uppdrag: Professor vid Technical University of Denmark.
Innehav i Oncology Venture: 6 168 680 aktier.
Steen Knudsen innehade 10 000 teckningsoptioner I Oncology Venture Sweden AB (publ) och var
därmed berättigad till kompensation I form av teckningsoptioner I Oncology Venture i enlighet med
paragraf 6.5 i Bolagsordningen. Denna rättighet har ännu inte utnyttjats.

Magnus Persson
Styrelseledamot sedan 2014 MD PhD Assoc Professor. Född 1960.
Övriga uppdrag: Ordförande i Galecto Biotech och Cantargia AB. Styrelseledamot i Gyros Protein
Technologies och Immunicum.
Tidigare uppdrag: Ordförande i BioWorks AB. Managing Partner på The Column Group, Partner på
HealthCap. Medgrundare av Aerocrine AB. VD på Karolinska Institutet Holding AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
Innehav i Oncology Venture: 135 360 teckningsoptioner.

Carani Sanjeevi
Styrelseledamot sedan 2018 MD, MSc, PhD. Född 1958.
Övriga uppdrag: Professor vid Karolinska Institutet. Medlem i vetenskapligt råd för Diamyd Medical
och Seraxis.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Oncology Venture Sweden AB (publ) och Cadila Pharma
Sweden AB. Chef för Molecular Immunogenetics Research Group vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm. Mottog 'Pravasi Bharathiya Samman Award' (PBSA) från Indiens
president i januari 2017.
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Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
Carani Sanjeevi innehade 10 000 teckningsoptioner i Oncology Venture Sweden AB (publ) och var
därmed berättigad till kompensation i form av teckningsoptioner i Oncology Venture i enlighet med
paragraf 6.5 i Bolagsordningen. Denna rättighet har ännu inte utnyttjats.

LEDNINGSGRUPP

Peter Buhl Jensen
VD sedan 2012. Styrelseledamot i Oncology Venture sedan 2012. MD, Dr Med Sci, professor
emeritus i klinisk onkologi, expert på translationell forskning och läkemedelsutveckling. Född 1955.
Övriga uppdrag: VD för Oncology Venture sedan 2012, medgrundare av Oncology Venture A/S,
grundare av Oncology Venture AB och Buhl Oncology.
Tidigare uppdrag: Adjungerad professor vid Köpenhamns universitet. Ordförande i WntResearch.
Styrelseledamot i Aprea Therapeutics, Pledpharma, Symbion A/S och Vecata A/S. VD och grundare
av TopoTarget A/S.
Innehav i Oncology Venture: 5 187 516 aktier ägda av Buhl Krone Holding (80% ägt av Peter Buhl),
315 000 teckningsoptioner.

Ulla Hald Buhl
Chief Operating Officer sedan 2012. Född 1964.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Oncology Venture US Inc., Medgrundare av Oncology Venture
Sweden AB. Grundare och VD för Buhl Oncology.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Oncology Venture AB. CCO & IR på WntResearch AB. Head of
investor relations and regulatory department och medlem av företagsledningen på TopoTarget A/S.
Nationell team leader med ansvar för kliniska prövningar inom onkologi på AstraZeneca A/S.
Innehav i Oncology Venture: 5 187 516 aktier ägda av Buhl Krone Holding (20% ägt av Ulla Hald
Buhl), 104 180 teckningsoptioner.
Ulla Hald Buhl innehade 10 000 teckningsoptioner i Oncology Venture Sweden AB (publ) och var
därmed berättigad till kompensation i form av teckningsoptioner i Oncology Venture i enlighet med
paragraf 6.5 i Bolagsordningen. Denna rättighet har ännu inte utnyttjats.

Thomas Jensen
Chief Technology Officer sedan 2006, VD OV-SPV2 Aps. Född 1978.
Övriga uppdrag: Medgrundare av Medical Prognosis Institute A/S. Medgrundare av XRGenomics.
Tidigare uppdrag: Innehav i Oncology Venture: 713 620 aktier och 920 520 teckningsoptioner.
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Thomas Jensen innehade 30 000 teckningsoptioner i Oncology Venture Sweden AB (publ) och var
därmed berättigad till kompensation i form av teckningsoptioner i Oncology Venture i enlighet med
paragraf 6.5 i Bolagsordningen. Denna rättighet har ännu inte utnyttjats.

Steen Knudsen
Styrelseledamot i Oncology Venture sedan 2004. Chief Scientific Officer in Oncology Venture sedan
2013. Medgrundare av Oncology Venture A/S och uppfinnare av DRP®.. Professor emeritus i
systembiologi. Född 1961.
Övriga uppdrag: Grundare av Medical Prognosis Institute A/S.
Tidigare uppdrag: Professor vid Technical University of Denmark.
Innehav i Oncology Venture: 6 168 680 aktier.
Steen Knudsen innehade 10 000 teckningsoptioner i Oncology Venture Sweden AB (publ) och var
därmed berättigad till kompensation form av teckningsoptioner i Oncology Venture i enlighet med
paragraf 6.5 i Bolagsordningen. Denna rättighet har ännu inte utnyttjats.

Niels Laursen
Chief Financial Officer sedan 2014. Född 1956.
Övriga uppdrag: Tidigare uppdrag: Ägare till strategikonsultbolaget DWork. Healthcare Innovation Manager på Blue
Ocean Robotics. HR-chef på SSP Technology A/S. HR-direktör i ledningsgruppen på TopoTarget A/S.
Innehav i Oncology Venture: 75 281 aktier och 149 820 teckningsoptioner.
Niels Laursen innehade 10 000 teckningsoptioner I Oncology Venture Sweden AB (publ) och var
därmed berättigad till kompensation I form av teckningsoptioner I Oncology Venture i enlighet med
paragraf 6.5 i Bolagsordningen. Denna rättighet har ännu inte utnyttjats.

Claus Frisenberg Pedersen
Chief Commercial Officer Oncology Venture A/S och VD Oncology Ventures U.S. Inc.
Övriga uppdrag: Tidigare uppdrag: VD på ECCO skor i Norra Europa. Partner i strategikonsultbolaget Qvartz.
Innehav i Oncology Venture: 622 385 aktier.
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Utlåtande från styrelse och ledning
om årsredovisningen

Styrelsen och företagsledningen har idag behandlat och antagit årsredovisningen för Oncology
Venture A/S för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU och i enlighet
med de ytterligare krav som ställs i den danska årsredovisningslagen, och moderbolagets bokslut
har upprättats i enlighet med den danska årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen har
upprättats i enlighet med den danska årsredovisningslagen.
Enligt vår uppfattning ger koncernredovisningen och moderbolagets bokslut en rättvisande bild av
koncernens och moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 samt av resultaten
av koncern- och moderbolagets verksamhet och konsoliderade kassaflöden för räkenskapsåret
1 januari - 31 december 2018.
Enligt vår bedömning ger förvaltningsberättelsen en rättvisande översikt av utvecklingen och de
finansiella förhållandena i koncernens och moderbolagets verksamhet, av årets resultat och den
finansiella ställningen i koncernen och moderbolaget samt en beskrivning av de mest betydande
riskerna och osäkerhetsfaktorerna för koncernen och moderbolaget.
Vi rekommenderar att årsredovisningen antas vid årsstämman.
Hoersholm, Danmark

Verkställande direktör

Peter Buhl Jensen

Styrelseledamöter

Duncan Moore

Magnus Persson

Peter Buhl Jensen

Ordförande

Steen Meier Knudsen

Carani Sanjeevi
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Till aktieägarna i Oncology Venture A/S

Utlåtande
Enligt vår åsikt ger koncernredovisningen en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2018 och av resultatet av koncernens verksamhet och kassaflöde för räkenskapsåret den 1 januari till 31 december 2018 i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna
IFRS, såsom de har antagits av EU samt ytterligare krav i den danska redovisningslagen.
Dessutom ger moderbolagets finansiella rapporter en rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2018 och av resultatet av moderbolagets verksamhet för räkenskapsåret den 1 januari till 31 december 2018 i enlighet med den danska redovisningslagen.
Vi har utfört en revision av koncernredovisningen och moderbolagets finansiella rapporter för Oncology Venture A/S för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2018, vilket omfattar resultaträkning, balansräkning, förändringar i eget kapital och noter, inklusive en sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper för både koncernen och moderbolaget samt rapport över totalresultat
och kassaflödesanalys för koncernen (”finansiella rapporter”).

Grund för utlåtandet
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISAs) och ytterligare krav tilllämpliga i Danmark. Vårt ansvar enligt dessa standarder och krav beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande
till koncernen enligt International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) och ytterligare krav tillämpliga i Danmark, och vi har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande om förvaltningsberättelsen
Ledningen ansvarar för förvaltningsberättelsen.
Vårt utlåtande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte förvaltningsberättelsen och vi gör
inget uttalande som bestyrker den.
I samband med vår revision av de finansiella rapporterna är det vårt ansvar att läsa förvaltningsberättelsen, och när vi gör det överväga om förvaltningsberättelsen i väsentlig utsträckning är oförenlig med de finansiella rapporterna eller den kunskap vi inhämtat under revisionen eller på annat
vis framstår som i väsentlig utsträckning felaktig.
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Dessutom är det vårt ansvar att överväga om förvaltningsberättelsen innehåller de uppgifter som
krävs enligt den danska redovisningslagen.
Grundat på det arbete vi har utfört stämmer förvaltningsberättelsen enligt vår uppfattning överens
med koncernredovisningen och moderbolagets finansiella rapporter och har upprättats i enlighet
med kraven i den danska redovisningslagen. Vi har inte konstaterat några väsentliga felaktigheter i
förvaltningsberättelsen.

Ledningens ansvar för de finansiella rapporterna
Ledningen har ansvaret för att upprätta en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt
International Financial Reporting Standards, såsom de har antagits av EU samt ytterligare krav i den
danska redovisningslagen, och för att upprätta moderbolagets finansiella rapporter och för den
interna kontroll som ledningen bedömer är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna har ledningen ansvaret för att bedöma koncernens
och moderbolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet, informera, i förekommande fall, om
omständigheter som berör den fortsatta verksamheten och tillämpa fortlevnadsprincipen vid
upprättandet av de finansiella rapporterna, om inte ledningen avser att antingen försätta
koncernen eller moderbolaget i konkurs eller upphöra med verksamheten, eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra detta.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna
Vår målsättning är att uppnå rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna i sin helhet inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
upprätta en revisionsberättelse med våra utlåtanden. Rimlig säkerhet innebär en hög nivå av
säkerhet, men är ingen garanti för att en eventuell väsentlig felaktighet alltid upptäcks i en revision
som har utförts i enlighet med ISAs och ytterligare krav tillämpliga i Danmark. Felaktigheter kan
uppstå genom oegentligheter eller fel, och anses väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka vilka ekonomiska beslut användarna fattar utifrån dessa finansiella
rapporter.
Som en del av en revision utförd i enlighet med ISAs och ytterligare krav tillämpliga i Danmark gör
vi en professionell bedömning och tillämpar en professionell skepsis genom hela revisionen. Vi ska
även:
• Identifiera och värdera risker för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utforma och utföra granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till riskerna samt inhämta revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka väsentliga felaktigheter
som beror på oegentligheter är större än om de beror på fel, eftersom oegentligheter kan involvera maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, förvrängningar eller åsidosättande av intern kontroll.
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• Inhämta förståelse för den interna kontroll som är relevant för revisionen för att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i koncernens och moderbolagets interna kontroll.
• Utvärdera ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• Dra en slutsats om lämpligheten i ledningens användning av fortlevnadsprincipen vid upprättandet av de finansiella rapporterna, utifrån de revisionsbevis som har inhämtats, om huruvida det
föreligger väsentliga felaktigheter avseende de händelser eller förhållanden som kan väcka väsentliga tvivel på koncernens och moderbolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det föreligger väsentliga felaktigheter är vi skyldiga att i vår revisionsberättelse rikta uppmärksamheten på de berörda uppgifterna i de finansiella rapporterna eller, om
sådana uppgifter är olämpliga, ändra våra uttalanden. Våra slutsatser bygger på de revisionsbevis som har inhämtats fram till datumet för vår revisionsberättelse. Framtida händelser eller
omständigheter kan dock leda till att koncernen och moderbolaget upphör med verksamheten.
• Utvärdera den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i de finansiella rapporterna, inklusive uppgifter, och huruvida de finansiella rapporterna redovisar underliggande
transaktioner och händelser på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• Inhämta tillräckliga och lämpliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen från
koncernens enheter eller affärsverksamhet för att kunna lämna ett utlåtande om koncernredovisningen. Vi är ansvariga för ledning, övervakning och genomförande av koncernrevisionen. Vi
är ensamt ansvariga för den uttalade slutsatsen grundad på vår revision.
Vi sköter kontakten med de ansvariga för styrningen avseende bland annat planerad omfattning
och tidpunkt för revisionen och viktiga granskningsresultat, inklusive eventuella väsentliga brister i
intern kontroll som framkommer under revisionen.
Bristande efterlevnad av den danska källskattelagen i fråga om A-skatt
Vd och 3 konsulter är anställda av Oncology Venture A/S och/eller Oncology Venture Product
Development ApS på konsultbasis. Efter sammanslagningen den 21 augusti 2018 ska de två bolagen
ses som en och samma koncern, vilket innebär att konsulternas kontrakt har konverterats till
anställningskontrakt. På grund av konsultavtal har Bolaget och Oncology Venture Product
Development ApS underlåtit att innehålla och redovisa A-skatt till de danska skattemyndigheterna
för utbetalning av arvoden till VD och tre konsulter för perioden 21 augusti 2018–februari 2019,
vilket ledningen kan bli ansvarig för.

Hellerup den 20 mars 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr 33 77 12 31

Torben Jensen
Auktoriserad revisor
Mne18651

Thomas Lauritsen
Auktoriserad revisor
Mne34342
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Koncernens resultaträkning och rapport över
totalresultat

Not

Belopp i tusentals DKK

4

Intäkter

5

6, 7
6

5.145

Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader, aktierelaterade ersättningar ***
Personalkostnader, övriga *

7.370
-33.444
-844
-7.487

3.908
-14.270
-12.975
-5.602

Förlust före avskrivningar (EBITDA)

-32.258

-23.794

-213

-54

-32.471

-23.848

-1.283
0
10.146
4.490
-3.399

-4.141
3.185
0
404
-6.580

-22.517

-30.980

6.973

590

-15.544

-30.390

199

-111

199

-111

-15.345

-30.501

Rörelseförlust före finansnetto

8
9

Intäkter från andelar i intresseföretag
Utspädningseffekt från intresseföretags vinst
Vinst på avyttring av intresseföretag **
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

10

2017

2.147

Avskrivningar materiella
anläggningstillgångar

14

2018

Skatt på resultat
Nettoresultat
Övrigt totalresultat som ska
återföras i resultaträkningen
för efterföljande perioder (netto
efter skatt):
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
Övrigt totalresultat för året,
netto efter skatt
Summa totalresultat

*) Personalkostnaderna är låga eftersom bolaget använder konsulter för vissa uppgifter.

**) Oncology Venture A/S försäljning av aktier i Oncology Venture Sweden AB enligt uppgifter vid sammanslagningen.
***) Det är ett krav enligt IFRS att redovisa Black-Scholes-värdet av aktierelaterade ersättningar som personalkostnad
över tjänstgöringsperioden. Aktierelaterade ersättningar (2018: 0,8 miljoner DKK och 2017: 12,9 miljoner DKK) har en
bokföringsmässig konsekvens men är inte kassaflödespåverkande för bolaget. De aktierelaterade ersättningarna under
2017 speglar en engångstilldelning av teckningsoptioner till styrelseledamöter och VD som kompensation för indragningen av samma antal teckningsoptioner utgivna under 2014 och 2016.
Aktierelaterade ersättningar är ett vanligt verktyg i bioteknikföretag som ersättning för att locka och behålla nyckelpersoner.
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totalresultat

Not

Belopp i tusentals DKK

2018

2017

Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-14.939
-605

-30.390
0

Summa

-15.544

-30.390

Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-14.891
-454

-30.501
0

Summa

-15.345

-30.501

Resultat per aktie (i DKK)

-0,44

-1,27

Resultat per aktie efter utspädning (i DKK)

-0,44

-1,27

Summa totalresultat hänförligt till:

11

Resultat per aktie
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Koncernens balansräkning

TILLGÅNGAR
Not

Belopp i tusentals DKK

12

Anläggningar
Förvärvade patent
Pågående utvecklingsprojekt
Investeringar i intresseföretag
Teckningsobligationer i intresseföretag
Övriga investeringar

363
1.212
235.521
0
0
0

135
0
0
3.416
1.008
324

Summa anläggningstillgångar

237.096

4.883

Varulager
Fordringar hos intresseföretag
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förskottsbetalningar
Kassa och bank

0
0
0
5.514
5.262
2.078
1.547

1.048
2.249
281
680
518
0
3.326

Summa omsättningstillgångar

14.401

8.102

251.497

12.985

13
13
14

15
10

Summa tillgångar

31/12/2018 31/12/2017
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

Belopp i tusentals DKK

31/12/2018 31/12/2017

Aktiekapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Omräkningsreserv
Innehav utan bestämmande inflytande

2.516
213.554
-61.040
121
26.705

1.215
45.224
-43.916
-78
0

16

Summa eget kapital

181.856

2.445

10

Uppskjuten skatt

34.234

0

Långfristiga skulder

34.234

0

Skulder till intresseföretag
Lån
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Förutbetalda intäkter

0
18.892
12.656
0
3.555
304

421
0
2.510
0
412
7.197

Kortfristiga skulder

35.407

10.540

Summa skulder

69.641

10.540

251.497

12.985

10

Summa eget kapital och skulder
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i tusentals DKK
Eget kapital per den 01/01/2018

Aktiekapital
1.215

BalanseÖverkurs- rade vinstfond
medel
45.224

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

-43.916

Innehav
utan
Omräkbestämningsmande
reserv inflytande
-78

-14.939

0

2.445

-605

-15.544
199

-605

-15.345

24.636

197.368
-3.299
1.689
198

2.674

-2.595

199
0

0

Kapitalökning, fusion
Kostnad för kapitalökning
Aktiebaserade ersättningar, fusion
Utnyttjande av teckningsoptioner
Förvärv/Avyttringar,
innehav utan bestämmande
Aktierelaterade ersättningar

1.282

171.450
-3.299

19

179

Eget kapital per den 31/12/2018

2.516

-14.939

199

1.689
-5.269
1.395
213.554

-61.040

Summa
eget
kapital

1.395
121

26.705

181.856
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Koncernens kassaflödesanalys

Not

Belopp i tusentals DKK
Resultat före skatt

18

19

8
9

2018

2017

-22.517

-30.980

-7.255
-4.490
3.399
-1.370

6.281
-404
6.580
7.731

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
före finansnetto

-32.233

-10.792

Erhållna finansiella intäkter
Betalda finansiella kostnader
Erhållen skatt
Betald inkomstskatt

841
-2.391
6.159
0

90
-170
2.527
0

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-27.624

-8.345

-37
-781
-3.305
2.599
0
11.379
0

0
0
0
0
-784
0
-10

9.855

-794

Kapitalökning
Transaktionskostnad, kapitalökning
Lån

198
-3.299
18.892

7.478
-298
0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

15.791

7.180

Årets kassaflöde

-1.978

-1.959

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens, netto

3.326
199

5.488
-203

Likvida medel vid årets slut

1.547

3.326

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Återförda finansiella intäkter
Återförda finansiella kostnader
Förändring av rörelsekapital

Köp av materiella anläggningstillgångar
Köp av immateriella anläggningstillgångar
Köp av innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv av dotterbolag
Köp av investeringar i intresseföretag
Försäljning av investeringar i intresseföretag
Köp av övriga investeringar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
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Segmentinformation
Intäkter
Övriga rörelseintäkter
Personalkostnader
Aktierelaterade ersättningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Skatt
Resultat per aktie
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i närstående företag
Kundfordringar
Eget kapital
Operationella leasingåtaganden
Justering för icke kassamässiga poster
Förändring av rörelsekapital
Finansiella risker och finansiella instrument
Verkligt värde
Närstående
Rörelseförvärv
Väsentliga delägda dotterbolag
Eventualförpliktelser
Händelser efter balansdagen
Årsredovisningens fastställande för publicering
Ny redovisningsprincip
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1. Redovisningsprinciper
Oncology Venture A/S är ett aktiebolag som är registrerat och har sitt säte i Danmark.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de har antagits av EU samt ytterligare krav i den danska redovisningslagen.
Koncernens rapportvaluta och funktionella valuta är danska kronor (DKK). Koncernredovisningen
presenteras i danska kronor (DKK) avrundat till närmaste 1 000 DKK.
Nya krav på finansiell rapportering
Ett antal ändringar av redovisningsregelverket trädde i kraft den 1 januari 2018 och har antagits av
EU. De som är relevanta för koncernen är följande:
• IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
• IFRS 9 Finansiella instrument
Övergången till IFRS 9
Koncernen har antagit IFRS 9 om finansiella instrument. Antagandet av IFRS 9 har inte haft någon
väsentlig påverkan på koncernredovisningen.
Övergången till IFRS 15
Koncernen har antagit IFRS 15 om redovisningen av intäkter under tillämpning av full retroaktivitet
vid övergången till den nya standarden. Antagandet av IFRS 15 har inte haft någon väsentlig
påverkan på koncernredovisningen, dock har mer utförliga uppgifter lämnats om koncernens
intäktstransaktioner.

Rörelseförvärv
Nyförvärvade eller nygrundade bolag redovisas i koncernredovisningen per förvärvstillfället
respektive tidpunkten för grundandet. Förvärvstillfället är den tidpunkt då kontrollen över bolaget
erhålls. Avyttrade eller avvecklade bolag redovisas i koncernens rapport över totalresultat fram till
den tidpunkt då kontrollen upphör.
När nya bolag förvärvas och koncernen får kontroll över ett förvärvat bolag redovisas det i enlighet
med förvärvsmetoden, enligt vilken nyförvärvade bolags identifierbara tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser värderas till verkligt värde per förvärvsdagen.
Ett bolags förvärvspris är det verkliga värdet av det pris som betalats för det förvärvade bolaget.
Kostnader hänförliga till förvärvet redovisas i resultaträkningen när de har betalats.
1. Redovisningsprinciper - fortsättning -
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Positiva skillnader (goodwill) mellan förvärvspriset för det förvärvade bolaget å ena sidan och
verkligt värde på tillgångar, skulder och eventualförpliktelser å andra sidan redovisas som goodwill
och prövas för nedskrivning minst en gång per år.

Alternativa nyckeltal
I koncernredovisningen hänvisas till vissa nyckeltal som Oncology Venture och andra använder vid
värderingen av Oncology Ventures resultat. De hänvisas till som alternativa nyckeltal och är inte
definierade i IFRS. Siffrorna utgör viktig information för ledning och investerare så att de fullt ut kan
analysera Oncology Ventures verksamhet och utveckling. Nyckeltalen är inte avsedda att ersätta
utan komplettera de nyckeltal som definieras i IFRS.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar Oncology Venture A/S (moderbolag) och de bolag (dotterbolag)
som moderbolaget kontrollerar. Ett bolag anses vara kontrollerat av moderbolaget när
moderbolaget är exponerat för eller har rätt till variabel avkastning i bolaget och har möjlighet att
påverka denna avkastning genom sitt inflytande över bolaget.
Koncernredovisningen upprättas utifrån Oncology Venture A/S och dess dotterbolags finansiella
rapporter. Koncernredovisningen upprättas genom att sammanställa poster av liknande art
beräknade i enlighet med koncernens redovisningsprinciper, och därefter eliminera koncerninterna
intäkter och utgifter, koncerninterna saldon och utdelningar samt resultat på transaktioner mellan
koncernbolag.

Valutakursomräkning
Vid första redovisningstillfället fastställs transaktioner i andra valutor än det aktuella bolagets
funktionella valuta till den valutakurs som gäller per transaktionsdagen. Fordringar, skulder och
övriga monetära poster i utländska valutor som inte har reglerats på transaktionsdagen omräknas
till den valutakurs som gäller per balansdagen.
Valutakursdifferenser mellan valutakursen på transaktionsdagen och kursen på betalningsdagen
respektive balansdagen redovisas i resultaträkningen under finansnetto. Materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar, lager och övriga icke-monetära tillgångar inköpta
i utländsk valuta och värderade enligt anskaffningsvärdemetoden omräknas till den valutakurs som
gäller per transaktionsdagen.
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1. Redovisningsprinciper - fortsättning Leasing
Leasing där koncernen i allt väsentligt övertar samtliga risker och förmåner med ägandet (finansiella
leasingavtal) redovisas i balansräkningen till det lägre av verkligt värde för den leasade tillgången
och nettonuvärdet av leasingbetalningarna beräknade genom att tillämpa den ränta som gäller för
leasingavtalet eller ett uppskattat värde av diskonteringsräntan. Av- och nedskrivningar av
tillgångar som har förvärvats genom finansiella leasingavtal sker i enlighet med samma policy som
har fastställts för andra anläggningstillgångar i koncernen.
Det återstående leasingåtagandet aktiveras och redovisas i balansräkningen under skulder, och
räntedelen av leasingbetalningarna kostnadsförs under leasingperioden i resultaträkningen.
Samtliga övriga leasingavtal betraktas som operationella leasingavtal. Betalningar som görs i
enlighet med operationella leasingavtal redovisas linjärt i resultaträkningen under leasingperioden.

Skatteeffekt
Årets skatt, som utgörs av aktuell skatt och förändringar i uppskjuten skatt redovisas i
resultaträkningen för den delen som är hänförlig till skatt på årets resultat, och direkt i eget kapital
eller i övrigt totalresultat för den del som är hänförlig till belopp redovisade direkt i eget kapital
respektive övrigt totalresultat.
Aktuella skattefordringar och -skulder redovisas i balansräkningen som skatt beräknad på
beskattningsbara intäkter och skatt som har betalats eller skatteåterbäring.
Aktuell skatt för året beräknas med hjälp av skatteregler och skattesatser tillämpliga per
balansdagen.
Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden baserat på samtliga temporära
skillnader mellan redovisade värden och skattebaserna för tillgångar och skulder, med undantag för
uppskjuten skatt på temporära skillnader som antingen beror på en initial redovisning av goodwill
eller initial redovisning av en transaktion, och där den temporära skillnaden som har fastställts vid
tidpunkten för den initiala redovisningen varken påverkar skatteresultatet eller de
beskattningsbara intäkterna. Den uppskjutna skatten beräknas utifrån den planerade
användningen av den enskilda tillgången eller regleringen av den enskilda skulden.
Uppskjuten skatt värderas med hjälp av de skatteregler och skattesatser som förväntas gälla när
den uppskjutna skatten beräknas utkristalliseras som aktuell skatt. Alla förändringar i uppskjuten
skatt till följd av förändringar i skatteregler eller skattesatser redovisas i resultaträkningen, såvida
inte den uppskjutna skatten är hänförlig till transaktioner som tidigare har redovisats direkt i eget
kapital eller i övrigt totalresultat. I det sistnämnda fallet redovisas förändringen direkt i eget kapital
respektive i övrigt totalresultat.
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1. Redovisningsprinciper - fortsättning Uppskjutna skattefordringar, inklusive det skattemässiga värdet på uppskjutna skatteunderskott,
redovisas i balansräkningen till förväntat realiserbart värde, antingen genom kvittning mot
uppskjutna skatteskulder eller för att kvittas mot framtida positiva beskattningsbara intäkter. Per
varje balansdag görs en bedömning av huruvida det är troligt att tillräckliga beskattningsbara
intäkter kommer att genereras i framtiden för att göra det möjligt att utnyttja den uppskjutna
skattefordran.

Bidrag
Bidrag redovisas när villkoren för mottagandet är uppfyllda och det föreligger en rimlig försäkran
om att bidraget kommer att beviljas.
Bidrag i form av fordringar för kostnader eller förluster som redan har uppkommit eller som har till
syfte att ge koncernen omedelbart finansiellt stöd utan några framtida relaterade kostnader
redovisas i resultatet under den period då de blir tillgängliga.

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Intäkter
Intäkter utgörs av verkligt värde av köpeskillingen som har erhållits eller ska erhållas för tjänster.
Intäkter från tjänster redovisas över tid i enlighet med utförandet och leveransen av arbetet.
Intäkterna redovisas när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att inflyta till
koncernen och det går att göra en tillförlitlig värdering av dessa, och när alla betydande risker och
förmåner förknippade med tjänsterna har överförts och koncernen inte längre har ledningsansvaret
för de sålda tjänsterna.
Intäkter värderas netto efter moms, tullavgifter osv., indrivna för tredje parters räkning, samt
rabatter.

Övriga rörelseintäkter
Övriga intäkter består av intäkter som är sekundära i relation till koncernens verksamhet, inklusive
bidrag och licensintäkter. Intäkter från licenser som inte överför äganderätten till en immateriell
tillgång redovisas över tid i enlighet med innehållet i avtalen.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader utgörs av kostnader hänförliga till marknadsföring, administrativa
kostnader, lokalkostnader, osäkra fordringar, operationella leasingavtal osv.

41

Oncology Venture A/S

Koncernens noter

1. Redovisningsprinciper - fortsättning Personalkostnader
Personalkostnader består av löner och ersättningar samt sociala avgifter, pensioner till anställda i
koncernen, övriga personalrelaterade kostnader och aktierelaterade ersättningar.

Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade ersättningar i koncernen egetkapitalreglerade aktieoptioner som beviljas till de
anställda, där en prissättningsmodell för optioner används för att uppskatta verkligt värde per
utställandedatumet. Det verkliga värdet kostnadsförs linjärt i koncernens resultaträkning under
den period då medarbetaren får den ovillkorliga rätten till optionerna (intjänandeperioden), med
en motsvarande ökning av eget kapital.
Eget kapital ökar också med den erhållna avkastningen i takt med och när medarbetarna väljer att
utnyttja sina optioner.

Finansnetto
Finansnetto består av ränteintäkter och räntekostnader, realiserade och icke-realiserade vinster
och förluster från transaktioner i utländsk valuta samt realiserade och icke-realiserade vinster och
förluster från övriga finansiella tillgångar.
Avskrivning av realisationsförluster och lånekostnader hänförliga till finansiella skulder redovisas
löpande som en del av räntekostnaderna.

Resultat per aktie
Nettoresultat per aktie före utspädning beräknas som årets nettoresultat dividerat med det viktade
genomsnittliga antalet utestående stamaktier, exklusive egna aktier.
Nettoresultat per aktie efter utspädning beräknas som årets nettoresultat dividerat med det
viktade genomsnittliga antalet utestående stamaktier, exklusive egna aktier, justerat för
utspädningseffekter för andelar. Då resultaträkningen uppvisar en nettoförlust har inga justeringar
gjorts för utspädningseffekten.
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1. Redovisningsprinciper - fortsättning BALANSRÄKNING
Utvecklingsprojekt
Internt upparbetade utvecklingsprojekt
Kostnader som koncernen har ådragit sig hänförligt till enskilda utvecklingsprojekt realiseras endast
när det är sannolikt att projekten kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och följande
kriterier är uppfyllda: (i) det går att göra en tillförlitlig värdering av utvecklingskostnaderna, (ii)
produktens tekniska användbarhet har fastställts och (iii) ledningen har både för avsikt och förmåga
att slutföra den immateriella tillgången för att använda eller sälja den.
Utvecklingsprojekt förvärvade vid ett företagsförvärv
Utvecklingsprojekt som förvärvas som en del av ett företagsförvärv redovisas initialt separat från
goodwill om det går att göra en tillförlitlig värdering av tillgångens verkliga värde, oavsett om
tillgången hade redovisats av det förvärvade företaget före förvärvet. En immateriell tillgång anses
bara vara identifierbar om den går att skilja från eller om den uppkommer från avtalsmässiga eller
andra juridiska rättigheter, oavsett om dessa rättigheter går att överföra eller avskilja från enheten
eller från andra rättigheter och skyldigheter.
Efter den initiala redovisningen följer immateriella tillgångar som har förvärvats som en del av ett
företagsförvärv redovisningsprinciperna för internt upparbetade utvecklingsprojekt i enlighet med
ovanstående.

Förvärvade patent
Förvärvade patent värderas i balansräkningen till det lägsta av anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och återvinningsvärde.
Anskaffningsvärde utgörs av köpeskilling, kostnader direkt hänförliga till förvärvet samt kostnader
för iordningställande av tillgången till dess att den är färdig att användas. Avskrivningsperioden är
vanligtvis 6 år utan något restvärde. Avskrivningsmetoder, nyttjandeperioder och restvärden
granskas årligen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas i balansräkningen till det lägsta av anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och återvinningsvärde.
Anskaffningsvärde utgörs av köpeskilling, kostnader direkt hänförliga till förvärvet samt kostnader
för iordningställande av tillgången till dess att den är färdig att användas. Avskrivningsperioden är
vanligtvis 3–5 år utan något restvärde. Avskrivningsmetoder, nyttjandeperioder och restvärden
granskas årligen.
43

Oncology Venture A/S

Koncernens noter

1. Redovisningsprinciper - fortsättning Resultat från avyttring av materiella anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen som övriga
rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

Egetkapitalinvesteringar i närstående företag
Egetkapitalinvesteringar i närstående företag redovisas och värderas i enlighet med
egetkapitalmetoden, vilket innebär att dessa egetkapitalinstrument värderas till en proportionerlig
del av företagens egetkapitalvärde, fastställt i enlighet med koncernens redovisningsprinciper,
justerad med det återstående värdet av positiv eller negativ goodwill samt vinster och förluster från
transaktioner med företagen i fråga.

Övriga investeringar
Övriga egetkapitalinvesteringar, inklusive teckningsoptioner i närstående bolag, värderas till
verkligt värde i balansräkningen. För egetkapitalinstrument som handlas på en aktiv marknad
motsvarar verkligt värde marknadsvärdet per balansdagen. Övriga egetkapitalinvesteringar för vilka
det inte går att göra en tillförlitlig värdering av verkligt värde värderas till anskaffningsvärde.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Redovisade värden för immateriella och materiella anläggningstillgångar granskas årligen för att
fastställa om det föreligger något nedskrivningsbehov utöver det som uttrycks genom
avskrivningar.
Om så är fallet skrivs tillgången ned till det lägre återvinningsvärdet.

Varulager
Varulager värderas till anskaffningsvärde beräknat i enlighet med FIFU-principen Varulager skrivs
ned till det lägre av anskaffningsvärde och realiserbart nettovärde.
Varulagrets realiserbara nettovärde beräknas som försäljningspriset med avdrag för kostnader för
färdigställande och nödvändiga kostnader för att genomföra försäljningen och fastställs genom att
beakta säljbarhet, inkurans och försäljningsprisets förväntade utveckling.

Fordringar
Fordringar utgörs av leverantörsfordringar och övriga fordringar Fordringar ingår i kategorin lån och
fordringar, som är finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är
noterade på en aktiv marknad och som inte är derivatinstrument.
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1. Redovisningsprinciper - fortsättning Fordringarna värderas till verkligt värde första gången de redovisas, och därefter till upplupet
anskaffningsvärde, vilket vanligtvis motsvarar nominellt värde, med avdrag för nedskrivning av
osäkra fordringar.
Alla nedskrivningar av osäkra fordringar fastställs genom en individuell bedömning av den enskilda
fordran.

Likvida medel
Likvida medel omfattar kortfristig inlåning till banker samt likvida medel i den löpande
verksamheten.

Eget kapital
Direkta och tillkommande kostnader förknippade med kapitalökningar redovisas som en minskning
av avkastningen från kapitalökningen och redovisas i eget kapital.
Omräkningsreserven i koncernredovisningen omfattar valutakursdifferenser som uppkommer vid
omräkningen av de finansiella rapporterna för koncernföretagen från deras lokala valutor till
koncernens rapportvaluta (DKK). Vid avyttring, helt eller delvis, av ett koncernföretag, redovisas
valutakursjusteringen i resultaträkningen som en del av resultatet från försäljningen.

Skulder
Långfristiga skulder omfattar övriga kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut värderas till
anskaffningsvärde per tidpunkten när avtal tecknas för sådana skulder (upptagande av lån).
Därefter värderas skulderna till upplupet anskaffningsvärde, vilket innebär att skillnaden mellan
avkastningen från lånet och det återbetalningsbara beloppet redovisas i resultaträkningen under
lånets löptid som en finansiell kostnad i enlighet med effektivräntemetoden.
Övriga finansiella skulder omfattar banklån, leverantörsskulder, övriga skulder till myndigheter och
övriga skulder. Vid det första redovisningstillfället värderas övriga finansiella skulder till verkligt
värde med avdrag för eventuella transaktionskostnader. Därefter värderas skulderna till upplupet
anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden, så att skillnaderna mellan avkastningen
och det nominella värdet redovisas i resultaträkningen som en finansiella kostnad under lånets
löptid.

Förutbetalda intäkter
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Förutbetalda intäkter omfattar betalningar som har erhållits med avseende på intäkter under
efterföljande räkenskapsår. Förutbetalda intäkter värderas till anskaffningsvärde.
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1. Redovisningsprinciper - fortsättning KASSAFLÖDESANALYS
I kassaflödesanalysen visas kassaflöden från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten
och finansieringsverksamheten, samt likvida medel vid årets ingång och utgång. Kassaflöden från
den löpande verksamheten redovisas i enlighet med den indirekta metoden och fastställs som
rörelseresultatet justerat för icke kassaflödespåverkande poster, förändringar i rörelsekapital samt
betalda finansiella intäkter, finansiella kostnader och inkomstskatt.
Kassaflöden från investeringsverksamheten utgörs av betalningar i samband med förvärv och
försäljning av företag och finansiella tillgångar, samt köp, utveckling, förbättringar och försäljning
av materiella och immateriella tillgångar.
Kassaflöden från finansieringsverksamheten består av förändringar i moderbolagets aktiekapital
och tillhörande kostnader, samt upptagandet och återbetalningen av lån, återbetalning av
räntebärande skulder, köp och försäljning av egna aktier samt betalning av utdelning.
Kassaflöden i andra valutor än den funktionella valutan redovisas i kassaflödesanalysen med hjälp
av genomsnittliga valutakurser, såvida de inte avviker väsentligt från de faktiska valutakurserna per
transaktionsdagarna.
Likvida medel utgörs av likvida medel med avdrag för checkräkningskrediter som är en integrerad
del av hanteringen av likvida medel.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER
Förklaring av finansiella nyckeltal:

Kapitaltäckningsgrad

:

Eget kapital vid årets utgång x 100
Summa eget kapital vid årets utgång

Resultat per aktie

:

Årets resultat x 100
Genomsnittligt antal aktier
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2. Viktiga uppskattningar och bedömningar
Vid upprättandet av koncernredovisningen gör ledningen att antal uppskattningar och
bedömningar som påverkar det redovisade värdet för tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och
kassaflöden samt redovisningen av dessa.
Uppskattningarna återspeglar ledningens bästa uppskattningar i fråga om belopp där värderingen
är osäker, vanligtvis för att uppskattningen grundar sig på antaganden om framtida händelser.
Uppskattningarna grundar sig på historisk erfarenhet och andra antaganden som anses relevanta,
men det faktiska utfallet kan av naturliga skäl skilja sig från de uppskattningar som har gjorts.
Uppskattningarna omvärderas löpande och påverkan från förändringarna redovisas i
koncernredovisningen.
Uppskattningarna återspeglar beslut som har fattats av ledningen i fråga om hur
redovisningsprinciperna ska tillämpas i vissa situationer där redovisningen är beroende av
kvalitativa bedömningar. Det kan till exempel vara när risken går över eller hur en viss transaktion
eller post bäst ska redovisas för att tillhandahålla tillförlitlig och relevant information.
Följande uppskattningar och
koncernredovisningen för 2018:

bedömningar

har

haft

en

betydande

påverkan

på

Utvecklingsprojekt förvärvade vid ett företagsförvärv
Den 21 augusti 2018 kom det slutliga godkännandet för fusionen med Oncology Venture Sweden
AB. Oncology Venture Sweden AB och dess dotterbolag redovisas i koncernredovisningen från och
med förvärvsdagen. Se not 23 för en specifikation av verkligt värde för identifierbara tillgångar och
skulder i Oncology Venture Sweden AB per förvärvsdagen.
De viktigaste tillgångarna som förvärvats i fusionen är utvecklingsprojekt. Eftersom det inte finns
någon aktiv marknad för merparten av de förvärvade tillgångarna baseras verkligt värde på ledningens antaganden och bedömningar. De metoder som har tillämpats baseras på nuvärdet av
framtida kassaflöden för den specifika tillgången. Bedömningarna av verkligt värde är behäftade
med osäkerhet och kan komma att justeras senare.
Utvecklingskostnader
Villkoren för aktivering av utvecklingskostnader är snävt definierade: en immateriell tillgång måste
redovisas om, och endast om, det finns en rimlig försäkran om att erhålla framtida kassaflöden som
kommer att täcka en tillgångs redovisade värde. Eftersom bolagets utvecklingsprojekt ofta är
föremål för rutiner för regulatoriskt godkännande och andra osäkerhetsfaktorer är villkoren för att
aktivera kostnader som bolaget har ådragit sig innan godkännanden har erhållits vanligtvis inte
uppfyllda.
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2. Viktiga uppskattningar och bedömningar - fortsättning Ledningen bedömer löpande huruvida det finns en rimlig försäkran om att erhålla framtida
kassaflöden som kommer att täcka de utvecklingskostnader som har uppkommit i fråga om
bolagets utvecklingsprojekt. Då pågående utvecklingsprojekt är föremål för rutiner för regulatoriskt
godkännande och andra osäkerhetsfaktorer har villkoren för att aktivera kostnader inte uppfyllts
per den 31 december 2018.
Värdering av teckningsoptioner
Beräknat verkligt värde och efterföljande kostnader för aktierelaterade ersättningar är föremål för
betydande uppskattningar och bedömningar. Verkligt värde för de teckningsoptioner som tilldelas
under året beräknas med hjälp av Black-Scholes-modellen. Denna värderingsmodell kräver
användning av subjektiva bedömningar, såsom:
• De förväntade svängningarna i aktiekurserna: Koncernen har uppskattat verkligt värde för sina
teckningsoptioner genom tillämpning av aktiernas historiska volatilitet.
• Den riskfria räntan, som baseras på danska statsobligationer (fastränteobligationer) med en avkastning och löptid som motsvarar obligationens förväntade löptid vid tidpunkten för tilldelningen.
• Teckningsoptionernas förväntade livslängd, som baseras på intjänandevillkoren, förväntad grad
av inlösen och livslängdsvillkor för nuvarande optionsprogram.

3. Segmentsinformation
Oncology Venture befinner sig fortfarande i en tidig kommersiell fas med begränsad
intäktsgenererande verksamhet. Därför har Oncology Venture enbart ett affärssegment, som även
är det enda rapporterande segmentet. Information om resultat och totala tillgångar för segmentet
återfinns i koncernens resultaträkning och balansräkning.
Oncology Venture har sitt säte i Danmark. Oncology Venture har varken intäkter från externa
kunder utanför Danmark, eller immateriella tillgångar i andra geografiska områden än Danmark.
Information om intäkter från externa kunder och immateriella tillgångar i Danmark återfinns i
koncernens resultaträkning och balansräkning. Immateriella tillgångar består av materiella
anläggningstillgångar och finansiella tillgångar.
Intäkter från transaktioner med en större kund som redovisas under ”Nettoomsättning” och
”Övriga rörelseintäkter” uppgår till 8,3 miljoner DKK 2018, vilket är mer än 10 procent av de totala
intäkterna (2017: 8,8 miljoner DKK).
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Belopp i tusentals DKK

2018

2017

4. Intäkter
Intäkterna är fördelade enligt följande:
Utförande av tjänster

2.147

5.145

Summa

2.147

5.145

Bidrag
Licensintäkter
Övriga tjänster

149
6.346
875

-554
2.841
1.621

Summa

7.370

3.908

Löner
Pension
Övriga sociala kostnader
Aktierelaterade ersättningar

7.356
95
36
844

5.543
28
31
12.975

Summa

8.331

18.577

12

7

Kortsiktiga ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Avgångsvederlag
Aktierelaterade ersättningar

2.364
0
0
741

2.286
0
0
12.699

Summa

2.718

14.985

5. Övriga rörelseintäkter

Erhållna bidrag under tidigare perioder, 858 tusen DKK, återbetalades under 2017.

6. Personalkostnader

Medelantalet anställda under året

Nyckelpersoner i ledande ställning, däribland VD och styrelsen.
Ersättning till koncernens nyckelpersoner i ledande ställning:

50

Oncology Venture A/S

Koncernens noter

7. Aktierelaterade ersättningar
I samband med fusionen med Oncology Venture AB är koncernen skyldig att ge ut
teckningsoptioner till innehavarna av teckningsoptioner i Oncology Venture AB som ersättning för
de inlösta teckningsoptionerna i Oncology Venture AB. Dessa teckningsoptioner förväntas
emitteras under 2019. För ytterligare information om fusionen med Oncology Venture AB hänvisas
till not 24.
Teckningsoptioner har tilldelats till medlemmar av koncernledningen, styrelseledamöter, anställda
och externa konsulter.
Teckningsoptionsplan nr 5
Den 24 februari 2017 godkändes en aktierelaterad optionsplan vid en extra bolagsstämma som ger
styrelsen och medlemmar i koncernledningen möjlighet att köpa stamaktier i Oncology Venture A/S
till ett fast pris. Teckningsoptionerna tilldelades antingen med omedelbart intjänande vid
tilldelningen, eller med ett månatligt intjänande på 1/36 till den 1 juli 2019, under förutsättning att
de fortfarande var anställda i koncernen. Intjänade teckningsoptioner kan lösas in under en fast
tidsperiod från tilldelandedatumet till och med den 1 juli 2021.
Teckningsoptionsplan nr 4
Den 18 februari 2016 godkände styrelsen en aktierelaterad optionsplan som ger nyckelpersoner i
ledande ställning möjlighet att köpa stamaktier i Oncology Venture A/S till ett fast pris.
Teckningsoptionerna tilldelades med ett månatligt intjänande på 1/36 från den 1 juli 2016 till den
1 juli 2019, under förutsättning att de fortfarande var anställda i koncernen. Intjänade
teckningsoptioner kan lösas in under en fast tidsperiod från tilldelandedatumet till och med den
1 juli 2021.
Teckningsoptionsplan nr 3
Den 17 december 2014 godkände styrelsen en aktierelaterad optionsplan som ger nyckelpersoner
i ledande ställning möjlighet att köpa stamaktier i Oncology Venture A/S till ett fast pris.
Teckningsoptionerna tilldelades med 50 procent omedelbart intjänande vid tilldelningen,
25 procent intjänande den 17 december 2015 och 25 procent intjänande den 3 juli 2016, under
förutsättning att de fortfarande var anställda i koncernen. Intjänade teckningsoptioner kan lösas in
under en fast tidsperiod från tilldelandedatumet till och med den 1 juli 2021.
Under 2018 belastades resultaträkningen med totalt 1 395 tusen DKK (2017: 14 458 tusen DKK)
varav 844 tusen DKK (2017: 12 975 tusen DKK) redovisas som personalkostnader och 551 tusen DKK
(2017: 1 483 tusen DKK) redovisas som övriga externa kostnader.
I tabellen nedan sammanfattas antalet optioner som var utestående, deras viktade genomsnittliga
inlösenpris per den 31 december samt rörelserna under perioden.
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7. Aktierelaterade utbetalningar - fortsättning 2018

2017

viktat
Antal genomsnittligt
inlösenpris
i DKK

viktat
Antal genomsnittligt
inlösenpris
i DKK

Utestående per den 1 januari
Tilldelade
Förverkade
Inlösta
Har löpt ut

3 689 040
0
0
-380 000
0

0,52
0,52
-

3 243 360
696 220
0
-250 540
0

0,52
0,52
0,52
-

Utestående per den 31 december

3 309 040

0,52

3 689 040

0,52

Inlösningsbara per den 31
december

3 159 040

0,52

3 239 040

0,52

Den viktade genomsnittliga aktiekursen per inlösendagen för inlösta teckningsoptioner 2018 var
10,11 DKK (2017: 20,60 DKK). Den viktade genomsnittliga återstående avtalsenliga livslängden för
utestående optioner per den 31 december 2018 var 2,5 år (31 december 2017 3,5 år).
Lösenpriset för optioner utestående vid årets utgång var 0,52 DKK (2017 0,52 DKK).
Det viktade genomsnittliga verkliga värdet för tilldelade optioner under 2017 var 19,43 DKK. Inga
optioner tilldelades under 2018.
Bedömningen av verkligt värde per tilldelningsdagen för respektive tilldelad option har gjorts enligt
en Black Scholes-modell. Indata i modellen omfattade följande:

Tilldelningsdag
Viktad genomsnittlig aktiekurs
Lösenpris i DKK
Historisk och förväntad volatilitet
Optionens livslängd (månader)
Förväntad utdelning
Riskfri ränta

Plan nr 3

Plan nr 4

Plan nr 5

17/12/2014
12,03
0,52
125,40%
78,5
0
0

18/02/2016
7,69
0,52
62,50%
64,5
0
0

24/02/2017
19,90
0,52
91,20%
52,0
0
0

Förväntad volatilitet fastställdes med beaktande av bolagets aktiekurs över en 12-månadersperiod
före varje tilldelningsdag.
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Belopp i tusentals DKK

2018

2017

8. Finansiella intäkter
Ränteintäkter värderade till upplupet anskaffningsvärde
Valutavinst, netto
Förändring av verkligt värde för övriga investeringar
Övrigt

333
307
3.649
201

0
85
314
5

Summa

4.490

404

Räntekostnader på skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Valutaförlust, netto
Förändring av verkligt värde för intresseföretag
Övrigt

1.853
489
1.008
49

15
82
6.410
73

Summa

3.399

6.580

Aktuell skatt
Förändring i uppskjuten skatt
Justering av skatt för tidigare år
Erhållen skatt enligt skatteavdragssystemet

0
-4.000
1
-2.974

5
0
0
-595

Skatt på årets resultat

-6.973

-590

9. Finansiella kostnader

10. Skatt
Skatt på årets resultat:
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Belopp i tusentals DKK

2018

2017

10. Skatt - fortsättning Avstämning av effektiv skattesats:
Skatt beräknad på förlust före skatt till en skattesats om 22,0 %
Effekt av annan skattesats för dotterbolag
Skattevärde på intresseföretags resultat
Skattevärde på ej avdragsgilla personalkostnader, aktierelaterade ersättningar
Skattevärde på ej avdragsgilla kostnader, övrigt
Skattejustering på förlust på teckningsobligationer i intresseföretag
Skattejustering på förutbetalda intäkter
Övriga justeringar
Utnyttjande av tidigare ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Justering av skatt för tidigare år
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

-4.954
54
-3.039
307
8
222
0
754
-1.756
1
1.430

-6.816
-2
283
3.181
5
1.410
1.396
-47
0
0
0

Effektiv skattesats (31,0 %/1,9 %)

-6.973

-590

Belopp i tusentals DKK

31/12/2018 31/12/2017

Uppskjuten skatt utgörs av följande:
Materiella anläggningstillgångar
Kundfordringar
Teckningsobligationer i intresseföretag
Förutbetalda intäkter
Immateriella anläggningstillgångar
Skattemässiga förluster överförda i ny räkning

83
13
0
67
-44.674
11.707

17
13
1.396
330
330
4.663

Summa uppskjuten skatt
Nedskrivning till uppskattat värde

-32.804
-1.430

6.749
-6.749

Bokfört värde

-34.234

0

Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skatteskulder

0
34.234

0
0

Summa

34.234

0

fördelat enligt följande:

Skattemässiga förluster kan överföras i ny räkning på obestämd tid.
Uppskjuten skatt har bokförts med 22 % vilket motsvarar aktuell skattesats.
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2018

2017

11. Resultat per aktie
Resultat per aktie (före utspädning)
Årets resultat hänförligt
till moderbolagets aktieägare
(i tusentals DKK)
Genomsnittligt antal aktier i
omlopp
Resultat per aktie (i DKK)

-14.939

-30.390

33.821.011 23.949.877
-0,44

-1,27

Resultat per aktie efter utspädning
Genomsnittligt antal utspädda aktier
i
omlopp
Resultat per aktie efter utspädning (i DKK)

33.821.011 23.949.877
-0,44

-1,27

Ingen utspädning eftersom teckningsoptionerna inte ger upphov till någon utspädningseffekt.
Instrument (däribland aktier med
villkorad emission) som kan
medföra en potentiell utspädningseffekt för resultatet per aktie i
framtiden, men som inte ingick i
beräkningen av resultat per aktie
efter utspädning, eftersom de inte
gav upphov till någon utspädningseffekt för de redovisade perioderna

3.442.245

3.623.176
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Belopp i tusentals DKK

Anläggningar

12. Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde per den
01/01/2018
Tillägg för fusionen
Tillägg under året
Avyttringar under året

1.801
291
37
0

Anskaffningsvärde per den 31/12/2018

2.129

Av- och nedskrivningar
förlust per den 01/01/2018
Nedskrivningar under året
Avskrivningar under året
Återläggning av avskrivningar och
nedskrivningar av avyttrade
tillgångar
Av- och nedskrivningar
förlust per den 31/12/2018
Redovisat värde per den 31/12/2018

1.666
0
100

0
1.766
363

Anskaffningsvärde per den
01/01/2017
Tillägg under året
Avyttringar under året

1.801
0
0

Anskaffningsvärde per den 31/12/2017

1.801

Av- och nedskrivningar
förlust per den 01/01/2017
Nedskrivningar under året
Avskrivningar under året
Återläggning av avskrivningar och
nedskrivningar av avyttrade
tillgångar
Av- och nedskrivningar
förlust per den 31/12/2017
Redovisat värde per den 31/12/2017

1.612
0
54

0
1.666
135
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Belopp i tusentals DKK

Utveckling
projekt
Förvärvade
under
patent
utveckling

Summa

13. Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde per den
01/01/2018
Tillägg för fusionen
Tillägg under året
Avyttringar under året
Anskaffningsvärde per den 31/12/2018
Av- och nedskrivningar
förlust per den 01/01/2018
Nedskrivningar under året
Avskrivningar under året
Återläggning av avskrivningar och
nedskrivningar av avyttrade
tillgångar
Av- och nedskrivningar
förlust per den 31/12/2018
Redovisat värde per den 31/12/2018

0
543
781
0

0
235.521
0
0

0
236.064
781
0

1.324

235.521

236.845

0
0
112

0
0
0

0
0
112

0

0

0

112

0

112

1.212

235.521

236.733

Belopp i tusentals DKK

31/12/2018 31/12/2017

Enskilt viktiga pågående utvecklingsprojekt
LiPlaCis
2X-111
2X-121
Dovitinib
Irofulven
Summa

58.851
39.759
40.863
55.309
40.739

0
0
0
0
0

235.521

0

Återstående avskrivningstid
Alla ovannämnda immateriella tillgångar är pågående utvecklingsprojekt.
Kostnadsförda forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader som inte kan aktiveras har kostnadsförts under den period
de uppkom (under 2018 uppgick de till 39 395 tusen DKK (2017: 15 941 tusen DKK)), och de
redovisas under övriga externa kostnader och personalkostnader.
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14. Investeringar i närstående företag
Den 31 december 2017 hade koncernen ett innehav på 10,6 procent i Oncology Venture AB. Som
en del av fusionen med Oncology Venture AB tillåts inte det sammanslagna bolaget att inneha egna
aktier och koncernen sålde därför sitt innehav i Oncology Venture Sweden AB under juni 2018. För
ytterligare information om fusionen med Oncology Venture AB hänvisas till not 24.
Koncernen har inga egetkapitalinvesteringar i närstående företag den 31 december 2018.
Värdering av egetkapitalinvesteringar i närstående företag mätt som det senast noterade
marknadspriset (nivå 1 i verkligt värde-hierarkin) den 31 december 2017 uppgår till 14 229 tusen
DKK.
Koncernens innehav i Oncology Venture AB redovisas enligt kapitalandelsmetoden i
koncernredovisningen. Av tabellen nedan framgår utvald finansiell information om koncernens
investering i Oncology Venture AB. Den utvalda finansiella informationen utgör belopp i det
närstående företagets finansiella rapporter som upprättats i enlighet med IFRS, justerat för att
spegla justeringar som gjorts av Oncology Venture A/S Group beroende på redovisningsmetoden
för intressebolag.

Belopp i tusentals DKK

31/12/18 31/12/17

Omsättningstillgångar
Immateriella tillgångar
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder

0
0
0
0

26 504
16 594
-10 873
0

Eget
kapital

0

32 225

Koncernens redovisade värde av investeringen

0

3 416

0
0,0%
0
0

32 225
10,6%
0
0

0

3 416

Avstämning av den utvalda finansiella informationen
med det redovisade värdet av investeringen i Oncology Venture AB
redovisat i koncernredovisningen:
Intresseföretagets nettotillgångar
Andel av koncernens delägarskap
Goodwill
Övriga justeringar
Koncernens redovisade värde av investeringen
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14. Investeringar i närstående företag - fortsättning Belopp i tusentals DKK

2018

2017

Intäkter
Kostnader
Finansiella kostnader

375
-14 759
-206

1 615
-49 116
2 935

Resultat före skatt
Inkomstskatt

-14 590
2 486

-44 566
5 494

Periodens resultat

-12 104

-39 072

Summa totalresultat för perioden

-12 104

-39 072

-1 283

-4 141

Koncernens andel av periodens resultat

Belopp i tusentals DKK

31/12/2018 31/12/2017

15. Kundfordringar
Kundfordringar
Avsättningar för förluster

58
-58

339
-58

0

281

Förfallna under 30 dagar
Förfallna över 30 dagar

0
0

281
0

Summa

0

281

Summa
Ej nedskrivna förfallna fordringar:

Det finns ingen väsentlig skillnad mellan fordringars verkliga värde och deras redovisade värde.
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16. Eget kapital
Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 50 311 278 aktier om 0,05 DKK var (2017: 24 307 555 aktier om 0,05 DKK
var). Aktierna är fullt betalda. Aktierna är inte indelade i klasser och inga aktier ger särskilda
rättigheter.
Information om planen för aktierelaterade ersättningar med detaljer om vilka
teckningsobligationer som har emitterats, lösts in och förfallit under räkenskapsåret samt
utestående teckningsobligationer vid slutet av rapportperioden finns i not 7.
Emitterade och fullt betalda aktier
2018

2017

Aktier emitterade per den 01/01
Kapitalökning den 19/04/2018
Kapitalökning den 21/08/2018, fusion med OV AB
Kapitalökning den 16/10/2018
Kapitalökning den 03/07/2017
Kapitalökning den 01/06/2017
Kapitalökning den 20/04/2017
Kapitalökning den 05/01/2017

24.307.555 23.362.300
340.000
25.623.723
40.000
447.162
247.553
123.800
126.740

Aktier emitterade per den 31/12

50.311.278 24.307.555

Kapitalförvaltning
Koncernens mål är att säkerställa strukturell och finansiell flexibilitet samt konkurrenskraftig styrka.
Därför utvärderar koncernen regelbundet vilken kapitalstruktur som passar för koncernen.
Utdelning
Enligt förslaget ska ingen utdelning betalas.
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17. Operationella leasingåtaganden
Koncernen har konstaterat operationell leasing avseende kontorslokaler. Leasingavtalen bygger på
fasta leasingavgifter som indexjusteras en gång per år. Leasingavtalen är ouppsägbara.
Belopp i tusentals DKK

31/12/2018 31/12/2017

Totala framtida minimileaseavgifter är fördelade enligt följande:
Inom 1 år
1–5 år
Efter 5 år

422
0
0

293
59
0

Summa

422

352

Operationella leasingbetalningar redovisade i resultaträkningen uppgår till

771

492

Belopp i tusentals DKK

2018

2017

18. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Aktierelaterade ersättningar
Intäkter från andelar i intresseföretag
Utspädningseffekt från intresseföretags vinst
Erhållna teckningsoptioner i intresseföretag
Vinst på avyttring av intresseföretag
Summa

213
1.395
1.283
0
0
-10.146

54
14.458
4.473
-3.185
-9.519
0

-7.255

6.281
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Belopp i tusentals DKK

2018

2017

19. Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av fordringar hos intresseföretag
Förändring av övriga fordringar
Förändring av förskottsbetalningar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av skulder till intresseföretag
Förändring av övriga skulder
Förändring av förutbetalda intäkter

1.048
833
331
-1.230
-2.078
4.360
-421
3.330
-7.543

-385
31
1.377
572
0
866
-862
289
5.843

Summa

-1.370

7.731

20. Finansiella risker och finansiella instrument
Policy för riskhantering
Koncernens finansiella risker hanteras av högsta ledningen. Koncernen har inte tagit fram särskilda
policyer för identifiering och hantering av risker. Hanteringen av koncernens risker ingår i högsta
ledningens dagliga övervakning av koncernen.
Ränterisk
Koncernen är inte exponerad för några väsentliga ränterisker.
Valutarisk
Koncernen är inte exponerad för några väsentliga valutarisker.
Kreditrisk
Den högsta kreditrisken avseende kundfordringar motsvarar redovisat värde. Information om
kundfordringar finns från not 15. Koncernen är inte exponerad för några väsentliga kreditrisker.
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20. Finansiella risker och finansiella instrument - fortsättning Likviditetsrisk
Koncernens likviditetsrisk omfattar risken att koncernen inte kan betala sina skulder när de förfaller.
Som utvecklingskoncern har Oncology Venture, i likhet med andra liknande koncerner, redovisat
ett negativt kassaflöde varför koncernen är beroende av rekapitalisering tills ett positivt kassaflöde
börjar.
Styrelsen och ledningen övervakar konstant Oncology Ventures finansiella position för att vara
beredd att vidta lämpliga åtgärder för att säkra koncernens fortlevnad. Flera alternativ är tänkbara,
exempelvis samarbetsavtal, serviceavtal och ökning av kapitalet i bolaget.
I november ingick bolaget ett avtal som kan säkra finansiering om upp till 200 MSEK genom en rad
riktade emissioner om 7,5–10 MSEK, under en period av 24 månader. Om teckningsoptionerna
löses in kommer det att ge ytterligare 100 MSEK.
Styrelsen och ledningen har tilltro till koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
Löptiderna för finansiella skulder framgår av tabellerna nedan. Alla belopp är avtalsenliga
kassaflöden, d.v.s. inklusive ränta.

Belopp i tusentals DKK

Inom
1 år

1- 2
år

2- 5
år

Över 5
år

Summa

Per den 31/12/2018
Lån
Skulder till intresseföretag
Leverantörsskulder
Övriga skulder

20.592
0
12.656
3.555

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

20.592
0
12.656
3.555

Summa

36.803

0

0

0

36.803

Skulder till intresseföretag
Leverantörsskulder
Övriga skulder

421
2.510
412

0
0
0

0
0
0

0
0
0

421
2.510
412

Summa

3.343

0

0

0

3.343

Per den 31/12/2017
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21. Verkligt värde
Finansiella instrument
Redovisat värde på finansiella anläggningstillgångar och finansiella skulder värderat till upplupet
anskaffningsvärde anses inte skilja sig väsentligt från verkligt värde.
Det fanns inga tillgångar eller skulder värderades till verkligt värde per den 31 december 2018.
Följande tabell visar värderingshierarkin för verkligt värde för koncernens tillgångar och skulder per
den 31 december 2017.
Nivå 1
Noterade
priser på
aktiva
marknader
Väsentliga
icke
observerba
ra data

Nivå 2

Nivå 3
Väsentliga
observerba
ra data

Värderings
dag
Belopp i tusentals DKK

Tillgångar värderade till verkligt
värde
Teckningsobligationer i
intresseföretag
Övriga investeringar

SUMMA

31/12/2017

1 008

31/12/2017

324

1 008
324

Inga överföringar har förekommit mellan nivå 1 och 2 under 2017.
Marknadsvärdering av teckningsobligationer i intresseföretag
Teckningsobligationerna i Oncology Venture AB drogs tillbaka innan fusionen med Oncology
Venture AB slutligen godkändes den 21 augusti 2018.
Beräknat verkligt värde för teckningsobligationer i intresseföretag per den 31 december 2017
beräknades enligt Black Scholes värderingsmodell. Denna värderingsmodell kräver tillämpning av
väsentliga observerbara data; noterat pris på aktierna i Oncology Venture AB.
Värderingsmodellen kräver också tillämpning av subjektiva bedömningar, såsom:
• De förväntade svängningarna i aktiekurserna: Koncernen har uppskattat verkligt värde för teckningsoptioner i intresseföretag genom tillämpning av den historiska volatiliteten på aktierna i
Oncology Venture AB
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• Den riskfria räntan, som baseras på danska statsobligationer med en avkastning och löptid som
motsvarar obligationens förväntade löptid vid tidpunkten för tilldelningen
• Teckningsoptionernas förväntade livslängd, som baseras på intjänandevillkoren, förväntad grad
av inlösen och livslängdsvillkor.
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22. Närstående parter
Ägarförhållanden
Ingen part utövar kontroll över Oncology Venture A/S
Transaktioner med närstående
I följande tabell anges det totala beloppet av transaktioner som har ingåtts med närstående parter
under den relevanta finansiella perioden. Koncernen förvärvade genom en fusion Oncology
Venture Sweden AB och dess dotterbolag den 21 augusti 2018, enligt beskrivningen i not 23. Till
och med juni 2018 var Oncology Venture Sweden AB ett associerat bolag. Därför ingår transaktioner
med Oncology Venture Sweden AB och dess dotterbolag i nedanstående tabell fram till juni 2018.
22. Närstående parter
Belopp
Belopp
FörsäljninInköp
som ska
som ska
gar till
från
betalas av betalas till
närstående närstående närstående närstående
parter
parter
parter
parter

Belopp i tusentals DKK
Intresseföretag:
Utförda tjänster

2018
2017

563
2.604

Utförande av tjänster

2018
2017

1.756
6.031

Licensavtal *)

2017

9.519

Övriga närstående parter:
Utförda tjänster

2018
2017

0
421
0
2.249

2.141
1.806

239
75

*) Licensavtal med intressebolag
Oncology Venture A/S (OV) ingick i januari 2017 ett licensavtal med intressebolaget Oncology
Venture AB (OV AB) enligt vilket OV – för en period om tre år – beviljar OV AB ensamrätt att använda
OV:s teknik Drug Response Prediction (DRP®) direkt eller i spinout-företag i form av
specialinstrument (SPV). Som ersättning för licensen med ensamrätt har OV erhållit 302 243
teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier i OV AB. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna
en aktie per option till en teckningskurs om 10 SEK och var inlösningsbara till och med den 31
december 2019. Verkligt värde för ersättningen var 9 519 DKK beräknat med hjälp av Black Scholes
värderingsmodell. Information om värderingen av optioner till verkligt värde finns från och med not
21. Licensintäkter värderas till verkligt värde av de teckningsoptioner som erhölls i januari 2017 och
redovisades ursprungligen som övriga rörelseintäkter över en treårsperiod. Licensavtalet hävdes
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dock till följd av fusionen den 21 augusti 2018, och återstående avtalsenligt belopp redovisades
som övrig rörelseintäkt.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Ersättningar till ledningen redovisas i not 6.
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23. Rörelseförvärv
Fusionen med Oncology Venture Sweden AB, där Oncology Venture A/S (tidigare Medical Prognosis Institute A/S) fick kontroll över Oncology Venture Sweden AB, godkändes slutgiltigt den 21
augusti 2018 (förvärvsdagen).
Koncernen förvärvade per förvärvsdagen kontrollen över samtliga aktier och röstintressen hos
Oncology Venture Sweden AB, ett bolag baserat i Sverige, listat på Spotlight, Stockholm och
specialiserat på forskning och utveckling av cancermedicin via det helägda danska dotterbolaget
Oncology Venture ApS. Oncology Venture Sweden AB och dess dotterbolag redovisas i
koncernredovisningen från och med förvärvsdagen.
Syftet med sammanslagningen är att skapa en ny ledare inom komplicerade behandlingsbara
onkologiska sjukdomar med en stark och diversifierad pipeline i sen klinisk fas, som innehåller den
egenutvecklade Companion Diagnostic Drug Response Predictor - DRP®, för att tillgodose stora
ouppfyllda medicinska behov.
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder
I delårsrapporten för tredje kvartalet presenterades preliminära verkliga värden som redovisades
vid förvärvet den 21 augusti 2018. Preliminära verkliga värden, justeringar och justerade
preliminära verkliga värden för identifierbara tillgångar och skulder i Oncology Venture Sweden AB
per förvärvsdagen presenteras i tabellen nedan:
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23. Rörelseförvärv - fortsättning Belopp i tusentals DKK

Preliminära verkliga
värden redovisade vid
förvärv

Justeringar

Justerade
preliminära
verkliga värden
redovisade vid
förvärv

Pågående utvecklingsprojekt
och patent
Materiella anläggningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Varulager
Kassa och bank
Säljoptionsskuld
Övriga skulder
Uppskjuten skatteskuld

205 533

30 532

236 065

290
552
8 963
7 518
4 502
-10 864
-7 517
-32 391

1 022
-7 518
-1 903
6 181
-5 843

290
552
9 985
0
2 599
4 683
-7 517
-38 234

Totala identifierbara nettotillgångar till
verkligt värde

176 586

22 471

199 057

-2 654

-21 982

-24 336

Innehav utan bestämmande inflytande
Inkråmsgoodwill
Överförd köpeskilling

0
173 932

0
489

174 421

Fordringar
Verkligt värde och bruttobelopp för kundfordringar uppgår till 552 tusen DKK och övriga fordringar
till 9 985 tusen DKK. Det förväntas att hela de avtalade beloppen kommer att kunna drivas in.
Innehav utan bestämmande inflytande
Koncernen har valt att värdera innehavet utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget
i form av de nuvarande egetkapitalinstrumentens proportionella andel av de redovisade beloppen
av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.
Överförd köpeskilling
Verkligt värde på den överförda köpeskillingen per förvärvsdagen utgörs av aktier emitterade till
verkligt värde, 172,7 miljoner DKK, och aktierelaterade ersättningar, 1,77 miljoner DKK.
Koncernen emitterade 25 623 723 nya stamaktier med ett nominellt värde om 0,05 DKK i OV A/S
till en aktiekurs om 6,8 DKK per aktie (9,74 SEK) per den 21 augusti 2018.
Kassaflöde vid förvärv
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Inget kassaflöde vid förvärv utom nettokassa förvärvad med dotterbolaget (ingår i
kassaflöde

från

investeringsverksamheten)

och

förvärvsrelaterade

kostnader.

Köpeskillingen utgörs av egna aktier och aktierelaterade ersättningar.

Förvärvsrelaterade kostnader
Koncernen ådrog sig förvärvsrelaterade kostnader om 337 tusen DKK i juridiska avgifter samt
kostnader för due diligence. Dessa kostnader har inkluderats i övriga externa kostnader.
Intäkter och bidrag till vinsten
Den förvärvade verksamheten bidrog med intäkter om 0 DKK och ett nettoresultat om -21,352
tusen DKK till koncernen under perioden 21 augusti till 31 december 2018.
Om förvärvet hade skett den 1 januari 2018 skulle koncernens intäkter och resultat, proforma, för
räkenskapsåret 2018 ha uppgått till 2 147 tusen DKK, respektive 46 390 tusen DKK. Dessa belopp
har beräknats med användning av dotterbolagets resultat, justerat för skillnaderna i
redovisningsprinciper mellan koncernen och dotterbolaget.
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24. Väsentliga delägda dotterbolag
Finansiell information för dotterbolag som har väsentliga innehav utan bestämmande inflytande
återfinns nedan:
Andel innehav utan bestämmande inflytande:
Namn

Främsta verksamhetsort

2X Oncology Inc.
OV-SPV2 ApS

USA
Danmark

Belopp i tusentals DKK

31/12/2018 31/12/2017
16,09%
45,00%

31/12/2018 31/12/2017

Ackumulerad behållning av väsentliga innehav utan bestämmande inflytande:
2X Oncology Inc.
OV-SPV2 ApS
Resultat allokerat till väsentliga innehav utan bestämmande inflytande:
2X Oncology Inc.
OV-SPV2 ApS

0,00%
0,00%

9.229
17.476

0
0

-454
-151

0
0

0
0

0
0

Utdelning betald till innehav utan bestämmande inflytande
2X Oncology Inc.
OV-SPV2 ApS

Finansiell information i sammandrag
Finansiell information i sammandrag för dessa dotterbolag återfinns nedan. Informationen bygger på
siffrorna före koncerninterna elimineringar.

Belopp i tusentals DKK

2X
Oncology
Inc.

OV-SPV2
ApS

Immateriella tillgångar
Omsättningstillgångar

69.081
4.838

55.581
219

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

15.198
1.371

10.134
6.830

Intäkter
Nettoförlust
Summa totalresultat

0
-5.648
-5.648

0
-324
-324

-544

0

Summa årets kassaflöde
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25. Eventualförpliktelser
Goodwill, inventarier och inventarier, fordringar och lager har placerats som säkerhet hos en av
koncernens kreditinstitut upp till högst 500kkr. Skulder till kreditinstitutet per 31 december 2018
uppgår till 0 kr.

26. Händelser efter balansdagen
Inga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar de finansiella rapporterna för 2018 .

27. Årsredovisningens fastställande för publicering
På styrelsemötet den 20 mars, 2019 fastställde styrelsen denna årsredovisning för publicering.
Årsredovisningen kommer att framläggas för Oncology Venture A/S:s aktieägare för beslut på
årsstämman den 4 april,2019.
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28. Ny redovisningsprincip
IASB har publicerat ett antal nya och ändrade standarder och tolkningar, som inte är obligatoriska
för upprättandet av finansiella rapporter för 2018.
Bedömningar av påverkan från IFRS 16 (ikraftträdandedatum 1 januari 2019) på framtida finansiella
rapporter följer nedan. Övriga standarder och tolkningar väntas inte ha någon betydande påverkan
på koncernen.

IFRS 16 Leasingavtal
Standarden ersätter IAS 17 med tillhörande tolkningar. Den gäller för räkenskapsperioder som
börjar från och med den 1 januari 2019. Den främsta förändringen som har införts är att i det
närmaste samtliga leasingavtal kommer att redovisas i leasetagarens balansräkning under en och
samma modell (med undantag för leasingavtal med en kortare löptid än 12 månader och leasing av
tillgångar med lågt värde), som eliminerar skillnaden mellan operationell och finansiell leasing.
Koncernen kommer att börja tillämpa den nya standarden per det obligatoriska
ikraftträdandedatumet genom tillämpning av den modifierade retroaktiva metoden.
Koncernen har gjort en grundlig analys av den påverkan som IFRS 16 kommer att få på
verksamheten. Från och med införandet den 1 januari 2019 förväntas koncernen redovisa en skuld
för att göra leasingbetalningar (dvs. leasingskulden) om cirka 2,5 MDKK samt en tillgång som
motsvarar nyttjanderätten under leasingavtalets löptid (dvs. rätten att använda tillgången) om cirka
2,5 MDKK. Den förväntade ackumulerade effekten på eget kapital och totala tillgångar per den 1
januari 2019 uppgår till cirka 0 miljoner MDKK respektive 2,5 MDKK. Till följd av införandet kommer
koncernen att redovisa räntekostnaden separat från leasingskulden samt nedskrivningen av rätten
att använda tillgången.
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Not

Belopp i tusentals DKK
Intäkter

2

2018

2017

4.627

5.145

6.495
-17.486
-2.773

2.619
-14.442
-2.356

-9.137

-9.034

-673

-670

-9.810

-9.704

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6.680
-4.336

404
-6.580

Resultat före skatt

-7.466

-15.880

1.699

595

-5.767

-15.285

Föreslagen utdelning för året
Balanserade vinstmedel

0
-5.767

0
-15.285

Summa

-5.767

-15.285

Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat före avoch nedskrivningar
(EBITDA)
Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
tillgångar
Rörelseresultat före finansnetto

3
4

Skatt på resultat
Nettoresultat
Resultat hänförligt till:
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TILLGÅNGAR
Not

5
6

Belopp i tusentals DKK

31/12/2018 31/12/2017

Utvecklingsprojekt
Förvärvade patent

1.437
742

1.646
1.149

Immateriella anläggningstillgångar

2.179

2.795

Anläggningar

115

135

Materiella anläggningstillgångar

115

135

Investeringar i dotterbolag
Investeringar i intresseföretag
Teckningsobligationer i intresseföretag
Övriga investeringar

82.835
0
0
0

6
14.229
1.008
324

Finansiella tillgångar

82.835

15.567

Summa anläggningstillgångar

85.129

18.497

Varulager
Fordringar hos dotterbolag
Fordringar hos intresseföretag
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förskottsbetalningar
Likvida medel

0
114.437
0
0
1.701
2.511
1.391
909

1.048
0
1.918
281
595
518
0
2.977

Summa omsättningstillgångar

120.949

7.337

Summa tillgångar

206.078

25.834
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

Belopp i tusentals DKK
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Balanserade vinstmedel

2.516
213.554
0
-35.929

1.215
45.224
10.550
-42.401

Summa eget kapital

180.141

14.588

Skulder till dotterbolag
Skulder till intresseföretag
Lån
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Förutbetalda intäkter

116
0
18.892
6.210
415
304

77
421
0
2.498
403
7.847

Kortfristiga skulder

25.937

11.246

Summa skulder

25.937

11.246

206.078

25.834

Summa eget kapital och skulder
7

31/12/2018 31/12/2017

Eventualtillgångar, skulder och övriga finansiella åtaganden
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Aktiekapital

Överkursfond

Eget kapital per den 01/01/2018

1.215

45.224

Kapitalökning, fusion
Egetkapitalökning, utnyttjande av teckningsoptioner
Kostnad för kapitalökning
Aktiebaserade ersättningar, fusion
Återförd omvärdering
Årets resultat

1.282
19

171.450
179
-3.299

Eget kapital per den 31/12/2018

2.516

Eget kapital per den 01/01/2017

Belopp i tusentals DKK

Kapitalökning
Egetkapitalökning, utnyttjande av teckningsoptioner
Kostnad för kapitalökning
Årets omvärdering
Årets resultat
Eget kapital per den 31/12/2017

BalanUppskrivserade
ningsfond vinstmedel
10.550

Summa
eget
kapital

-42.401

14.588

-10.550

1.689
10.550
-5.767

172.732
198
-3.299
1.689
0
-5.767

213.554

0

-35.929

180.141

1.168

38.091

36.391

-27.116

48.534

35
12

7.313
118
-298
-15.285

7.348
130
-298
-25.841
-15.285

-42.401

14.588

-25.841
1.215

45.224

10.550
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1. Kapitalresurser och likviditet
Som ett utvecklingsbolag har Oncology Venture (OV) i likhet med andra liknande bolag, redovisat
ett negativt kassaflöde varför bolaget är beroende av rekapitalisering tills ett positivt kassaflöde
börjar. Styrelsen och ledningen övervakar konstant OV:s finansiella position och är beredd att vidta
lämpliga åtgärder för att säkra bolagets pågående aktiviteter.
För att ytterligare optimera och säkra bolagets finansiella ställning utreder/överväger ledningen
ständigt relevanta förbättringar, t.ex. samarbetsavtal, kapitalökningar eller lån. Styrelsen och
ledningen har tilltro till bolagets förmåga att fortsätta verksamheten och följaktligen har
räkenskaperna upprättats i enlighet med principerna för att säkerställa verksamheten.

Belopp i tusentals DKK

2018

2017

2. Personalkostnader
Löner
Pension
Övriga sociala kostnader

2.682
62
29

2.297
28
31

Summa

2.773

2.356

6

5

Ränteintäkter värderade till upplupet anskaffningsvärde
Valutavinst, netto
Förändring av verkligt värde för övriga investeringar
Övrigt

523
2.307
3.649
201

0
85
314
5

Summa

6.680

404

Medelantalet anställda under året

3. Finansiella intäkter
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Belopp i tusentals DKK

2018

2017

4. Finansiella kostnader
Räntekostnader på skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Valutaförlust, netto
Förändring av verkligt värde på teckningsoptioner
Förlust på avyttring av intresseföretag
Övrigt

1.696
284
1.008
1.299
49

15
82
6.410
0
73

Summa

4.336

6.580

Anskaffningsvärde per den 01/01
Tillägg för fusionen
Överföring från Övriga investeringar

6
78.856
3.973

6
0
0

Anskaffningsvärde per den 31/12

82.835

6

Värdejusteringar per den 01/01
Årets omvärdering

0
0

0
0

Värdejusteringar per den 31/12

0

0

82.835

6

5. Investeringar i dotterbolag

Redovisat värde per den 31/12

79

Oncology Venture A/S

Moderbolagets noter

Belopp i tusentals DKK

2018

2017

6. Investeringar i intresseföretag
Anskaffningsvärde per den 01/01
Tillägg under året
Avyttringar under året

3.678
0
-3.678

793
2.885
0

Anskaffningsvärde per den 31/12

0

3.678

Värdejusteringar per den 01/01
Årets omvärdering
Återföring av värdejusteringar
på avyttrade tillgångar

10.550
0

36.391
-25.841

-10.550

0

Värdejusteringar per den 31/12

0

10.550

Redovisat värde per den 31/12

0

14.229

Redovisat värde i balansräkningen
om omvärdering till verkligt värde
inte hade
utförts per den 31/12

0

3.678
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Belopp i tusentals DKK

31/12/2018 31/12/2017

7. Eventualtillgångar, skulder och övriga finansiella åtaganden
Hyres- och leasingåtaganden
Hyresåtaganden under operationella leasingavtal, summa framtida betalningar
Inom 1 år
1–5 år
Efter 5 år

183
0
0

174
0
0

Summa

183

174

Intyg om underordnande
Bolaget har utfärdat ett intyg om underordnande till förmån för Oncology Venture Product
Development ApS och OV-SPV2 ApS övriga fordringsägare, giltigt till och med den 31 maj 2020.
Båda bolagen är dotterbolag till Oncology Venture A/S.
Eventualförpliktelser
Goodwill, inventarier och inventarier, fordringar och lager har placerats som säkerhet hos en av
koncernens kreditinstitut upp till högst 500kkr. Skulder till kreditinstitutet per 31 december 2018
uppgår till 0 kr.
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8. Redovisningsprinciper
Grund för upprättandet
Årsredovisningen för Oncology Venture A/S för 2018 har upprättats i enlighet med bestämmelserna
i den danska årsredovisningslagen som gäller för företag av redovisningsklass B. samt utvalda regler
som gäller för redovisningsklass C.
De finansiella rapporterna för 2018 har upprättats i DKK.

Redovisning och värdering
Intäkter redovisas i resultaträkningen vartefter de intjänas. Vidare redovisas justeringar av värdet
på finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde.
Därutöver redovisas samtliga kostnader för att uppnå intäkter under året i resultaträkningen,
inklusive avskrivningar, nedskrivningar, avsättningar och återföringar som ett resultat av
förändringar i uppskattningar som har redovisats i resultaträkningen i tidigare finansiella rapporter.
Tillgångar redovisas när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner hänförliga till tillgången
kommer att tillfalla bolaget, och tillgångens värde kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Skulder redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner kommer
att utgår från bolaget, och skuldens värde kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde vid det första redovisningstillfället. Därefter
värderas tillgångar och skulder såsom det beskrivs för varje enskild post nedan.

Leasing
Leasing där bolaget i allt väsentligt övertar samtliga risker och förmåner med ägandet (finansiella
leasingavtal) redovisas i balansräkningen till det lägre av verkligt värde för den leasade tillgången
och nettonuvärdet av leasingbetalningarna beräknade genom att tillämpa den ränta som gäller för
leasingavtalet eller ett uppskattat värde av diskonteringsräntan. Av- och nedskrivningar av
tillgångar som har förvärvats genom finansiella leasingavtal sker i enlighet med samma policy som
har fastställts för andra anläggningstillgångar i bolaget.
Det återstående leasingåtagandet aktiveras och redovisas i balansräkningen under skulder, och
räntedelen av leasingbetalningarna kostnadsförs under leasingperioden i resultaträkningen.
Samtliga övriga leasingavtal betraktas som operationella leasingavtal. Betalningar som görs i
enlighet med operationella leasingavtal redovisas linjärt i resultaträkningen under leasingperioden.
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8. Redovisningsprinciper - fortsättning Valutaomräkningsprinciper
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger på respektive
transaktionsdag. Valutakursdifferenser som uppkommer till följd av skillnader mellan valutakursen
på transaktionsdagen och kursen på betalningsdagen respektive balansdagen redovisas i
resultaträkningen under finansiella intäkter och kostnader. Där valutakurstransaktionerna
betraktas som säkringar av framtida kassaflöden redovisas justeringarna av värdet direkt i eget
kapital.
Fordringar, skulder och övriga monetära poster i utländska valutor som inte har reglerats på
transaktionsdagen omräknas till den valutakurs som gäller per balansdagen. Eventuella skillnader
mellan de valutakurser som gäller per balansdagen och de kurser som gällde när fordran eller
skulden uppkom redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter och kostnader.
Anläggningstillgångar förvärvade i utländska valutor värderas till den kurs som gäller per datumet
för transaktionen.

Skatteeffekt
Årets skatt utgörs av aktuell skatt för året samt förändringar i uppskjuten skatt för året. Skatten
hänförlig till årets resultat redovisas i resultaträkningen, medan skatten som är hänförlig till
egetkapitaltransaktioner redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekten från sambeskattningen
allokeras till danska företag i proportion till de beskattningsbara intäkterna.
Aktuella skatteskulder eller skattefordringar redovisas i balansräkningen till de belopp som har
beräknats på de beskattningsbara intäkterna för året, justerat för skatt på beskattningsbara intäkter
för tidigare år samt skatt erlagd på dessa. Extra betalningar och återbetalningar i enlighet med
planerna för löpande skatteinbetalningar redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter
och kostnader.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av balansräkningsmetoden för alla temporära
skillnader mellan tillgångarnas skattemässiga värden och deras redovisade värde i
redovisningshänseende utifrån den avsedda användningen av tillgången respektive regleringen av
skulden.
Uppskjutna skattefordringar, inklusive skattevärdet för underskottsavdrag, redovisas i rapporten
över finansiell ställning till det värde till vilket de förväntas utnyttjas, antingen genom eliminering
mot framtida skatteintäkter eller genom kvittning mot uppskjutna skatteskulder inom samma
skattejurisdiktion.
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Uppskjuten skatt värderas med hjälp av de skatteregler och skattesatser som kommer att gälla per
balansdagen när den uppskjutna skatten beräknas utkristalliseras som aktuell skatt. Ändringar i
uppskjuten skatt på grund av ändrade skattesatser redovisas i resultaträkningen.
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8. Redovisningsprinciper - fortsättning Bidrag
Bidrag redovisas när villkoren för mottagandet är uppfyllda och det föreligger en rimlig försäkran
om att bidraget kommer att beviljas.
Bidrag i form av fordringar för kostnader eller förluster som redan har uppkommit eller som har till
syfte att ge koncernen omedelbart finansiellt stöd utan några framtida relaterade kostnader
redovisas i resultatet under den period då de blir tillgängliga.

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Intäkter utgörs av verkligt värde av köpeskillingen som har erhållits eller ska erhållas för tjänster.
Intäkter från tjänster redovisas över tid i enlighet med utförandet och leveransen av arbetet.
Intäkterna redovisas när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att inflyta till
koncernen och det går att göra en tillförlitlig värdering av dessa, och när alla betydande risker och
förmåner förknippade med tjänsterna har överförts och koncernen inte längre har ledningsansvaret
för de sålda tjänsterna.
Intäkter värderas netto efter moms, tullavgifter osv., indrivna för tredje parters räkning,
samt rabatter.

Övriga rörelseintäkter
Övriga externa intäkter består av intäkter som är sekundära i relation till koncernens verksamhet,
inklusive bidrag och licensintäkter. Intäkter från licenser som inte överför äganderätten till en
immateriell tillgång redovisas över tid i enlighet med innehållet i avtalen.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader består av indirekta produktionskostnader, samt kostnader för lokaler,
försäljning och distribution samt kontorskostnader, med mera.

Personalkostnader
Personalkostnader består av löner och ersättningar samt sociala avgifter, pensioner till anställda i
koncernen och övriga personalrelaterade kostnader.
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8. Redovisningsprinciper - fortsättning Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och och nedskrivningar består av av- och nedskrivningar av immateriella och
materiella tillgångar.

Intäkter från investeringar i dotterbolag och närstående
Utdelningar från dotterbolag och närstående redovisas som en intäkt i resultaträkningen när den
fastställs på respektive bolags årsstämma. Utdelningar hänförliga till resultat i bolagen innan de
förvärvades av moderbolaget kvittas däremot mot bolagens kostnader.

Finansnetto
Finansnetto består av ränteintäkter och räntekostnader, realiserade och icke-realiserade vinster
och förluster från transaktioner i utländsk valuta samt realiserade och icke-realiserade vinster och
förluster från övriga finansiella tillgångar.
Avskrivning av realisationsförluster och lånekostnader hänförliga till finansiella skulder redovisas
löpande som en del av räntekostnaderna.

BALANSRÄKNING
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade patent
Patent värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och återvinningsvärde. Patent skrivs av under patentets återstående löptid.
Utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojekt redovisas i balansräkningen när projektet är inriktat på att utveckla en särskild
produkt eller process, avsedd att produceras respektive användas av bolaget i dess
produktionsprocess. Vid första redovisningstillfället värderas utvecklingsprojekt till
anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde består av inköpspriset plus kostnader som uppkommer som
ett direkt resultat av köpet, inklusive löner och ersättningar direkt hänförliga till
utvecklingsprojektet till dess att tillgången är klar att använda. Ränta på lån som har upptagits för
att finansiera utvecklingsprojekten under utvecklingsperioden ingår inte i anskaffningsvärdet.
Övriga utvecklingsprojekt och utvecklingskostnader redovisas i resultaträkningen i den period de
uppstår.
Pågående utvecklingsprojekt överförs till slutförda utvecklingsprojekt när tillgången är klar för
användning.
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8. Redovisningsprinciper - fortsättning Därefter värderas utvecklingsprojekt i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Immateriella tillgångar skrivs av linjärt utifrån följande förväntade nyttjandeperioder och
restvärden:
Utvecklingsprojekt
Förvärvade patent

10 år
5 år

Avskrivningstider och restvärden omvärderas årligen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar.
Anskaffningsvärde utgörs av köpeskilling, kostnader direkt hänförliga till förvärvet till dess att den
är färdig att användas.
Avskrivning utifrån anskaffningsvärdet
nyttjandeperioder, som är:

beräknas

Övriga inventarier, verktyg och installationer

linjärt

över

tillgångarnas

beräknade

3–5 år

Avskrivningstider och restvärden omvärderas årligen.

Investeringar i anläggningstillgångar
Egetkapitalinvesteringar i närstående företag
Egetkapitalinvesteringar i närstående företag, som utgörs av noterade aktier, värderas till verkligt
värde per balansdagen. Verkligt värde fastställs utifrån det senaste noterade marknadsvärdet.
Egetkapitalinvesteringar i dotterbolag
Egetkapitalinvesteringar i dotterbolag värderas i balansräkningen till anskaffningskostnad med
avdrag för eventuella nedskrivningar.
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8. Redovisningsprinciper - fortsättning Övriga investeringar
Övriga egetkapitalinvesteringar, inklusive teckningsoptioner i närstående bolag, värderas till
verkligt värde i balansräkningen. För egetkapitalinstrument som handlas på en aktiv marknad
motsvarar verkligt värde marknadsvärdet per balansdagen. Övriga egetkapitalinvesteringar, för
vilka det inte går att göra en tillförlitlig värdering av verkligt värde, värderas till anskaffningsvärde.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Redovisade värden för immateriella och materiella anläggningstillgångar granskas årligen för att
fastställa om det föreligger något nedskrivningsbehov utöver det som uttrycks genom
avskrivningar.
Om så är fallet skrivs tillgången ned till det lägre återvinningsvärdet.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde i enlighet med FIFU-metoden och
nettoförsäljningsvärde.
Nettoförsäljningsvärdet för varulagret beräknas till det belopp som beräknas genereras genom
försäljningar i den löpande verksamheten, med avdrag för försäljningskostnader och kostnader för
färdigställande av varorna. Nettoförsäljningsvärdet fastställs med beaktande av säljbarhet,
inkurans och utvecklingen av det förväntade försäljningspriset.
Kostnader för handelsvaror, råvaror och förbrukningsvaror utgör slutpriset.

Fordringar
Fordringar värderas i balansräkningen till det lägsta av upplupet anskaffningsvärde och
nettoförsäljningsvärde, vilket motsvarar nominellt värde med avdrag för avsättningar för osäkra
fordringar. Avsättningar för osäkra fordringar fastställs utifrån en individuell bedömning av varje
enskild fordran, och i fråga om leverantörsfordringar görs även en generell avsättning grundat på
bolagets erfarenhet från tidigare år.
Förskott omfattar kostnader som uppkommit med avseende på efterföljande räkenskapsår.
Likvida medel
Likvida medel omfattar kortfristig inlåning till banker samt likvida medel i den löpande
verksamheten.
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8. Redovisningsprinciper - fortsättning EGET KAPITAL
Eget kapital
Direkta och tillkommande kostnader förknippade med kapitalökningar redovisas som en minskning
av avkastningen från kapitalökningen och redovisas i eget kapital.

Utdelning
Den av ledningen föreslagna utdelningen för året redovisas som en separat post i eget kapital.

Finansiella skulder
Lån, såsom hypotekslån och lån från kreditinstitut, redovisas vid första tillfället som erhållen
avkastning efter avdrag för uppkomna transaktionskostnader. Därefter värderas lånen till upplupet
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan avkastning och nominellt värde redovisas som en
räntekostnad i resultaträkningen under lånets löptid.
Hypotekslån värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket för kontantlån motsvarar det
återstående lånet. Upplupet anskaffningsvärde för förlagslån motsvarar det återstående lånet
beräknat som det underliggande kontanta värdet på lånet per datumet för upptagande av lånet,
justerat för avskrivningen av prisjusteringen av lånet som har gjorts under lånets löptid per datumet
för upptagandet av lånet.
Övriga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket i stort sett motsvarar det nominella
värdet.

Förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter omfattar betalningar som har erhållits med avseende på intäkter under
efterföljande år.
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Förkortningar

Termer och förkortningar

Definition

Cisplatin

Cisplatin är ett av de vanligaste cancerläkemedlen

DRP

Drug Response Prediction, OV:s genanalys för att förutse
vilka patienter som kommer att svara på ett visst
cancerläkemedel

Indikation

Betyder här en typ av cancer eller cancersjukdom

Responsprognos

Att förutse effekten av ett läkemedel mot cancer.
Verkningarna kan mätas på ett antal olika sätt, till
exempel kan man se om tumören krymper (respons) – hur
lång tid tar det innan cancern fortskrider (Progression
Free Survival, tid till sjukdomsförsämring) eller, den
viktigaste parametern – hur länge patienten lever
(överlevnad)
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