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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Verksamheten startades under hösten 2015 och bedrivs i hyrda lokaler på Biotech Center vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Bolaget utvecklar antikroppsbaserade läkemedel framför allt mot elakartade tumörsjukdomar och smärta. Fokus ligger på att
tillfredsställa omötta medicinska behov med patienten i fokus och jobbar på en pipeline med ett tiotal nya antikroppsprojekt inom
terapiområdena smärta och onkologi. Bolaget utvecklar även två antikroppar inom diabetes med ett topp-10 läkemedelsbolag samt en
småmolekyl (OT-1096) mot elakartad bröstcancer.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under 2016 påbörjades samarbetet med ett ledande internationellt läkemedelsbolag gällande två olika antikroppar inom
diabetesområdet. I dessa program nådde bolaget två milstolpar (en per program) under 2018. Förhandlingar pågår med ytterligare två
läkemedelsbolag för samarbete med bolaget gällande tillgångar inom smärtterapi, ett av dessa samarbetsavtal har nu signerats (mars
2019).
En candidate-drug (CD) har nominerats i bolagets småmolekylprogram inom metastatisk trippel-negativ bröstcancer. Molekylen heter
OT-1096 och har uppvisat mycket goda resultat i en humaniserad musmodell med humant immunsystem och human cancervävnad.
Bolaget representerades vid ASCO (American Society for Clinical Oncology), ESMO (European Society for Medical Oncology),
BioEurope samt JP Morgan (januari 2019). En vetenskaplig artikel relaterad till OT-1096 publicerades i Science Translational
Medicine som är en världsledande medicinsk tidskrift.
Sommaren 2018 öppnade bolaget sitt Stockholmskontor i Vasastan.
Under 2018 genomfördes två nyemissioner som inbringade 40 miljoner SEK och i februari 2019 genomfördes ytterligare en
nyemission som tillförde bolaget 40 miljoner SEK.
Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget förväntas utvecklas enligt de strategiska och finansiella planer som ligger. Det finns inget som tyder på negativ avvikelse.
Givetvis finns makroekonomiska, och marknadsmässiga faktorer som bolaget inte kan kontrollera som på ett eller annat sätt kan
påverka framtida finansiering (ändrad investeringsvilja) och resultat. Vidare kan de läkemedelsklasser som bolaget jobbar med bli
mindre attraktiva som resultat av konkurrens, andra molekylers superioritet, eller negativa patientdata (bristande effekt eller
oacceptabla sidoeffekter och toxicitet).
Den operationella risken bedöms vara låg i detta skede.
Idag bedöms den strategiska risken i det mellanlånga tidsperspektivet 1-5 år som låg.
Forskning och utveckling
Bolaget har utvecklat ett unikt sätt att ta fram antikroppsläkemedel med predikterbar farmakologi. Forskningsbudgeten (exklusive
löner) utgör 45% av den totala rörelsekostnaden.
Användandet av finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1.
Möjligheterna till fortsatt drift
En nyemission genomfördes i februari 2019 och som tillförde bolaget 40 miljoner SEK.
Ägarförhållanden
Bolagets ägare utgörs av institutionell ägare, privata investerare och privatpersoner knutna till bolaget. Största ägare är Quiq
Distribution Holding AB innehar 16,5%, Sallsacor Förvaltnings AB 14,0%, Carolina Trkulja 11,8% och Owe Orwar genom bolag med
11,8%.

Flerårsöversikt*
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2018
520
-14 668
Neg
Neg
62 931
85,2%
9

2017
290
-8502
Neg
Neg
34 580
82,3%
8

2016
1 906
-7 816
Neg
Neg
6 445
39,5%
6

(7 mån)
2015
0
-830
Neg
Neg
10 699
96,5%
34,
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Rapport över förändringar i eget kapital

Ingående balans 2018-01-01
Omföring resultat föregående år
Nyemission
Ej registrerat aktiekapital
Emissionskostnader
Teckningsoptioner
Årets resultat
Utgående balans 2018-12-31

Bundet eget kapital
Aktie- Ej registrerat
aktiekapital
kapital

Överkursfond

130

7

45 480

41
7

-7

Fritt eget kapital
Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

-8 646
-8 503

-8 503
8 503

-17 149

-14 668
-14 668

28 468
0
39 833
0
-110
116
-14 668
53 639

39 792
-110
116

178

0

85 278

Bolaget har vid 2018 års utgång 1 780 958 st aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr.
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

85 278 012
-17 148 602
-14 668 278
53 461 132

disponeras så att
i ny räkning överföres

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar>

53 461 132
53 461 132
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Resultaträkning
Not
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2

3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

13

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

520
0
2 036
2 556

290
0
1 882
2 172

-3 626
-6354
-6 853
-196
-188
-17217
-14 661

-4 593
-2163
-3 593
-108
-22
-10675
-8 503

-7
-14 668

0
-8 503

-14 668

-8 503

0
-14 668

0
-8 503 /.

, 14-
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Balansräkning
Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken,
samt liknande rättigheter

7

0

0

8

969
969

969
969

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier och installationer
Förbättringsutgifter på annans fastighet

9
10
11

474
20
318
812

446
28
0
474

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

12,13

33 980
33 980

50
50

35 761

1 493

633
0
831
832
2 296

167
19 108
476
659
20 410

24 874
27 170

12 677
33 087

62 931

34 580/A

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

13
15

16
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Balansräkning
Not

2018-12-31

2017-12-31

178
0
178

130
7
137

85 278
-17 149
-14 668
53 461
53 639

45 480
-8646
-8 503
28 331
28 468

850
850

0
0

5 156
431
249
2 606
8 442

3 255
0
198
2 659
6 112

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fritt eget kapital
Overkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

18

62 931

34 580,"
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisning
Ingen koncernredovisning upprättas med hänvisning till ARL 7:3
Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt
värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med
ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
Ränta, royalty och utdelning
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.
Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd.
Offentliga bidrag
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidragen krävs, intäktsför företaget offentliga bidrag då villkoren för att erhålla
bidragen är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad företaget har erhållit eller kommer att erhålla.
Leasingavtal
Företaget som leasetagare
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Se vidare not 3.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i
takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare
sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda
pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den
period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen4,
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Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som
finansiella poster.
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader
som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten
skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och
uppskjuten skatteskuld som avsättning. Se vidare not 6.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar utgörs av patent och IP rättigheter redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Antal år
10 år

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Företaget tillämpar den s.k. "kostnadsföringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden
innebär att samtliga interna utgifter för framtagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Antal år
5 år
5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan./A
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Noter
Not 2 Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter
Valutakursvinster på fordringar av rörelsekaraktär
Erhållna offentliga bidrag
Övriga ersättningar och intäkter

2018
648
52
953
383
2 036

2017
412
67
1 400
3
1 882

2018
2 046

2017
1 413

2 590
4 827
0
7 417

1 420
2 878
0
4 298

2018
4
5
9

2017
4
4
8

1 771
4 593
6 364

1 448
3 551
4 999

290
355
1 735
2 380

123
227
1 316
1 666

17%
83%

20%
80%

50%

50%

50%

50%

Bidragen är villkorade att bolaget följer bidragsgivarens allmänna villkor för användning av de utbetalda medlen.
Not 3 Leasingavtal - leasetagare
Operationell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1-5 år
Ska betalas senare än 5 år

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Hyresavtal med Higab och Fastighetsaktiebolaget Geten nr 17 för hyrda lokaler. Hyresavtalet sträcker
sig över en treårsperiod med automatisk förlägning om tre år med möjlighet till uppsägning.
Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal

Delar av lönekostnaderna har under året vidaredebiterats till dotterbolaget Cinda Pharma AB.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare
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Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen

2018

2017

0%

0%

0%

0%

2018
0
0
0
0

2017
0
0
0
0

-14 668

-8 503

-3 227

-1 871

17
3 210
0
0

15
1 856
0
0

Not 6 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt
Summa redovisad skatt
Genomsnittlig effektiv skattesats
Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats (22 %):
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjat underskottsavdrag utan motsvarande uppskjuten skattefordran
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skatt
Effektiv skattesats

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Bolaget har ett ackumulerat skattemässigt underskottsavdrag på 31 653 (17 061) Tkr. Det underliggande värdet på den uppskjutna
skatten hänförlig till dessa underskott uppgår till 6 963 (3 753) Tkr. I bokslutet för 2018 har bolaget av försiktighetsskäl valt att inte
redovisa värdet av detta underskottsavdrag i balansräkningen eftersom man inte tror sig kunna nyttja det inom snar framtid.
Not 7 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

0
0
0

196
0
196

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

0
0
0

Årets nedskrivningar
Utgående redovisat värde

0
0

-196
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Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffningar

969
0

80
889

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

969

969

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar

0
0

0
0

Utgående ackumulerade
avskrivningar

0

0

969

969

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffningar

593
174

343
250

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

767

593

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar

-147
-146

-48
-99

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-293

-147

474

446

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffningar

44
0

44
0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

44

44

Ingående avskrivningar
/Vets avskrivningar

-16
-8

-7
-9

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-24

-16

Utgående redovisat värde
Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Utgående redovisat värde
Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

Utgående redovisat värde

20
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Not 11 Installationer i främande fastighet
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

359
0
359

0
0
0

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

0
-41
-41

0
0
0

Utgående redovisat värde

318

0

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

50
33 930
33 980

50
0
50

Utgående redovisat värde

33 980

50

Antal
andelar
500

Bokfört
värde
33 980
33 980

Eget
kapital*
52

Årets
resultat*
-33 919

2018-12-31
0
0
0

2017-12-31
2 010
17 098
19 108

0

19 108

Not 12 Andelar i koncernföretag

Not 13 Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn
Cinda Pharma AB

Kapitalandel
100%

Org.nr.
Cinda Pharma AB
559088-7906
*Eget kapital samt /Vets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.
I Eget kapital ingår 78,6 % av obeskattade reserver
Med Arets resultat avses resultat efter finansiella poster

Rösträttsandel
100%

Säte
Göteborg

Not 14 Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader

2018-12-31
494
117
221
832

2017-12-31
388
59
212
659

2018-12-31
24 874
24 874

2017-12-31
12 677
12 677

2018-12-31

2017-12-31

850
850

0
0

2018-12-31
803
647
160
172
824
2 606

2017-12-31
660
487
80
130
1 302
2 659

2018-12-31

2017-12-31

Not 16 Kassa och bank

Kassamedel

Not 17 Långfristiga skulder

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga förutbetalda intäkter

Not 19 Ställda säkerheter

Summa ställda säkerheter

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
I februari 2019 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 40 miljoner kronorAe,

Sida 14
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Not 21 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Till bolagsstämman i Oblique Therapeutics AB, org. nr 559017-4487

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Oblique Therapeutics AB för år 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Oblique Therapeutics ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Oblique Therapeutics AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Oblique
Therapeutics AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Oblique Therapeutics AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Göteborg den Z3/1( ~4019

Sven Cristea
Auktoriserad revisor
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