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VD har ordet
Under kvartal 4 2021 kombinerades för första gången OnDosis Dosage Manager med aktiva läkemedel
och digitala applikationer. Detta förgicks av viktiga milstolpar; att låsa final device design, skala upp
tillverkning läkemedel för kliniska studier och påbörja utveckling av digitala applikationer som stöd till
föräldrar med barn med ADHD. Detta är viktiga steg som vi tagit tillsammans med vår utvecklingspartner
Tiefenbacher group i Tyskland, på vägen mot en FDA ansökan och därefter en introduktion av den första
behandlingen som baseras på OnDosis unika device plattform.
Fyra år efter det att OnDosis grundades, då baserat på en tydlig idé om ett nytt sätt att dosera
läkemedel, är vi nu i en position där vägen mot kommersialisering är tydligt utstakad och planerna för
att leverera nästa steg i utvecklingsprocessen har stärkts i dialog med FDA och partners.
Med en växande portfölj av projekt tillsammans med Tiefenbacher, nu totalt fem kombinations‐
produkter inom tre sjukdomsområden, står vi på en solid plattform för att fortsätta bygga samarbeten
och affärsmöjligheter. Vi har till stor del stärkt kontrollen över vår egen resa som bolag och har i nuläget
fler spännande diskussioner runt möjligheterna att kombinera vår device teknologi med läkemedel,
såväl under utveckling som redan introducerade, än någonsin tidigare. Ett första steg mot ett licensavtal
för en helt ny behandling togs under december genom ett icke‐bindande ”term sheet” med ett UK
baserat bioteknikbolag. Dessutom påbörjades pilotstudier för ett ledande US baserat läkemedelsbolag
under 2021, med flertalet pilotstudier är på gång att startas under 2022.
OnDosis teamet stärktes från fyra till tolv anställda under året, och vi flyttade all utveckling ”in‐house”
och in under vårt eget kvalitetssystem. Vi kommer att fortsätta att bygga våra egna kompetenser och
genom detta ytterligare bygga upp den strategiska kunskapen internt.
2022 siktar vi på ytterligare viktiga milstolpar; målet är att avtala med en partner för marknadsföring av
den första produkten, fokuserad på behandling av ADHD, i USA. Vi siktar på att förbereda för initiering
av bioekvivalensstudier mot slutet av året och kommer att leverera serietillverkade device i GMP miljö.
Den digitala applikationen för föräldrar med barn med ADHD kommer att utvecklas vidare och vara redo
för en första test i marknaden. Vårt mål är att fortsätta bygga upp en portfölj av samarbeten, främst
med forskande läkemedelsbolag och deras originalläkemedel.
På det personliga planet var 2021 riktigt inspirerande. Men samtidigt en tuff period på många sätt för
samhället i stort, där OnDosis påverkades genom osäkra leveranskedjor och brist på vissa komponenter.
Teamet har vänt på alla stenar för att minska påverkan av pandemin, och har lyckats hantera
utmaningarna väl.
Framstegen under 2021 är resultatet av ett professionellt team med enormt driv och engagemang, i
kombination med aktieägare som visat sitt förtroende och sitt stöd och en styrelse som levererar en bra
balans mellan stöd och utmaning. Utan detta hade vi aldrig nått dit vi nått och kommer inte att kunna
genomföra den revolution runt hur patienter tar sina mediciner vi siktar på.
Mölndal, den 2 mars 2022

Martin Olovsson
VD
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och den verkställande direktören för OnDosis AB (publ) med org.nr 559113‐1825 och säte
i Göteborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021‐01‐01 ‐ 2021‐12‐31.

Allmänt om verksamheten
OnDosis är ett life science‐bolag med fokus på produktutveckling och
affärsutveckling. OnDosis nuvarande fokus är utveckling av en ny kategori av
device och plattform ‐ Dosage Manager ‐ som bygger patentsökta
doseringsteknologier för orala solida läkemedel formulerade som granulat,
minitabletter eller pulver. OnDosis verksamhet spänner över expertis inom
läkemedelsformulering, utveckling av medicinteknik och digital hälsa, med
syftat att lansera en integrerad ”Closed Loop Disease Management” teknologi
för ett flertal sjukdomsområden som kräver flexibel eller individanpassad
dosering.
OnDosis samarbetar med ledande läkemedelsbolag för att utveckla kombinationsprodukter där
OnDosis ansvarar för device och digital, och partners för läkemedelsutveckling och
kommersialisering.

Ägaröversikt
Ägare med mer än 10% av antalet andelar och röster per 31 december 2021
AstraZeneca AB
Martin Olovsson
Aeternum Management
DIG Investment Group

19.9 %
15.8 %
12.4 %
10.9 %

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
På extra bolagsstämma den 28 april 2021 beslutades om ny bolagsordning, en fondemission för att
öka aktiekapitalet till 500 000 kr, utöka antalet aktier till 100 000 stycken samt att OnDosis AB ska
vara ett publikt bolag.
Den 5 maj 2021 beslutade styrelsen att genomföra en nyemission som tillförde bolaget 92,0 MSEK
före emissionskostnader och öka antalet aktier med 23 269 stycken. Samtidigt beslutades att
konvertera den konvertibel som utgavs kvartal 4 2020, uppgående till 32,4 MSEK före ränta. Antalet
aktier utökades med 11 295 stycken, varav utgående antal aktier vid årets slut uppgår till 134 564
stycken.
På årsstämman den 24 juni 2021 antogs ny bolagsordning för att stämpla om samtliga aktier till
stamaktier, samt valdes Anders Tuv som styrelseledamot och som ersatte Jan Pilebjer.
Sedan oktober 2021 är bolaget anslutet till Euroclear.
Under första kvartalet 2021 tecknades också avtal runt samarbete med 4 nya produkter
tillsammans med Tiefenbacher group, Tyskland, i tillägg till den tidigare (2020) avtalade produkten
för behandling av ADHD.

4

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/9e4d5589-ad4c-4480-8dac-a36649f7efa4

www.vismasign.com

OnDosis AB (publ)
559113‐1825

Årsredovisning 2021

Pilotstudier initierades med placebo samt aktiv substans med ett ledande USA baserat
läkemedelsbolag under kvartal 3.
Ett icke‐bindande avtal för licensering av OnDosis Dosage Manager tecknades under kvartal 4 med
ett UK bioteknikbolag för en ny typ av behandling.
Under året accelererade OnDosis uppbyggnaden av den egna organisationen, och växte från 4 till
12 anställda under året, med fokus på produktutveckling.
Avtal slöts med kontraktstillverkare för kommersiell produktion under kvartal 4, och möten hölls
med FDA, för att bekräfta företagets utvecklingsplan ligger i linje med myndigheternas
förväntningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 25 januari hölls en extra bolagsstämma som beslutade om nyemission uppgående till 75 MSEK,
som övertecknades under februari.
OnDosis anställde ytterligare fyra personer inom utvecklingsorganisationen, till total 16 anställda.
OnDosis kom överens med fyra större läkemedelsbolag om att starta pilotstudier under året.

Riskfaktorer
OnDosis utvecklar en device teknologi som är den första i sitt slag. Bolaget är i dialog med berörda
myndigheter och följer relevanta riktlinjer för utvecklingsarbetet. Det finns dock ingen garanti för
att myndigheterna kommer att godkänna OnDosis produkt, utan krav och önskemål kan resas
under granskningsprocessen som kan leda till försening av marknadsintroduktionen.
OnDosis affärsmodell bygger på ut licensering till, och partnerskap med läkemedelsbolag. Det blir
läkemedelsbolagen som slutligen introducerar produkter som baseras på OnDosis teknologi på
marknaden, vilket betyder att framtida intäkter kommer att vara kopplade till dessa partners
framgång i marknaden.

Transaktioner med närstående
OnDosis har ett löpande avtal med GU Ventures AB som sköter bolagets redovisning och
administration samt med AstraZeneca för hyra av lokaler vid ”BioVenture Hub” i Mölndal.
Transaktionerna sker på marknadsmässiga villkor.
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Flerårsöversikt
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och
ställning

2021‐12‐31

2020‐12‐31

2019‐12‐31

156

854

4 540

Rörelseresultat (kSEK)

‐23 666

‐10 165

‐7 243

Årets resultat (kSEK)

‐24 449

‐10 581

‐7 264

Nettoomsättning (kSEK)

Resultat per aktie (kSEK)
Eget kapital (kSEK)

‐0,18

‐1,06

‐0,73

140 641

76 833

53 047

94

91

93

Soliditet %
Årets kassaflöde (kSEK)

44 185

10 240

‐4 732

Kassa och bank (kSEK)

78 721

34 536

24 296

134 564

10 000

10 000

12

4

3

Antal aktier
Antal anställda

Eget kapital
Belopp i kr

Vid årets början
Nyemission/fondemission

Aktiekapital

Fond för utv.
utgifter

Överkursfond

Balanserad
vinst och
förlust

Årets resultat

50 000

49 196 241

32 839 902

5 328 672

‐10 581 413

92 482 860

‐450 000

622 820

Emissionskostnader

‐4 599 382

Teckningsoptioner

200 000

Omföring av föregående års resultat

‐10 581 413

Omföring inom eget kapital

19 110 482

Årets resultat
Vid årets slut

10 581 413

‐19 110 482
‐24 448 509

672 820

68 306 723

120 723 380

‐24 613 223

‐24 448 509

Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 71 661 648, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

Belopp i kr
71 661 648

Summa

71 661 648

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat‐ och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Totala operativa kostnader
Rörelseresultat

2

3

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Totala finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

2021‐01‐01
2021‐12‐31

2020‐01‐01
2020‐12‐31

155 997
19 110 482
29 970
19 296 449

854 311
19 382 038
86 003
20 322 352

‐30 968 172
‐11 925 225

‐26 650 497
‐3 422 389

‐

‐

‐68 746
‐42 962 143
‐23 665 694

‐414 841
‐30 487 727
‐10 165 375

‐
‐782 815
‐782 815
‐24 448 509

‐
‐416 038
‐416 038
‐10 581 413

‐

‐

‐24 448 509

‐10 581 413

4

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021‐12‐31

2020‐12‐31

68 306 723

49 196 241

68 306 723

49 196 241

50 000
68 356 723

50 000
49 246 241

46 326
2 581 272
67 217
2 694 815

‐
347 807
112 856
460 663

Kassa och bank

78 720 551

34 535 865

Summa omsättningstillgångar

81 415 366

34 996 528

149 772 089

84 242 769

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Totalt Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

5

6

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

8

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/9e4d5589-ad4c-4480-8dac-a36649f7efa4

www.vismasign.com

OnDosis AB (publ)
559113‐1825

Årsredovisning 2021

Balansräkning
Belopp i kr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst och förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Totalt långfristiga skulder

2021‐12‐31

2020‐12‐31

672 820
68 306 723
68 979 543

50 000
49 196 241
49 246 241

120 723 380
‐24 613 223
‐24 448 509
71 661 648

32 839 902
5 328 672
‐10 581 413
27 587 161

140 641 191

76 833 402

1 285 714
1 285 714

2 142 857
2 142 857

857 143
4 151 069
696 673
2 140 299
7 845 184

857 143
860 241
220 236
3 328 890
5 266 510

149 772 089

84 242 769

7

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
Belopp i kr

2021‐01‐01
2021‐12‐31

2020‐01‐01
2020‐12‐31

‐24 448 509

‐10 581 413

‐

‐

‐24 448 509

‐10 581 413

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(‐)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (‐) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

‐2 234 152
2 578 674
‐24 103 987

2 754 760
80 215
‐7 746 438

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

‐19 110 482
‐19 110 482

‐19 382 037
‐19 382 037

92 655 680
200 000
‐4 599 382

32 839 902
200 000
‐1 500 000

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoptioner
Emissionskostnader
Erhållna aktieägartillskott

2 828 385

Upptagna lån (+)/återbetalning av lån (‐)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

‐
‐857 143
87 399 155

3 000 000
37 368 287

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

44 184 686
34 535 865
78 720 551

10 239 812
24 296 053
34 535 865
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning
OnDosis AB är moderbolag till OnDosis Options AB. Bolaget upprättar inte koncernredovisning då
dotterbolaget är av ringa betydelse enligt 7 kap. 3§ ÅRL.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas
som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
‐ Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan
användas eller säljas.
‐ Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
‐ Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
‐ Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
‐ Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. ‐ De utgifter
som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. Inga avskrivningar har gjorts under året. Avskrivningar kommer att
bokföras när produkterna kommersialiseras.

Nedskrivningar ‐ immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
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Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste
nedskrivningen har förändrats.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits. Vidarefakturerade
utvecklingsutgifter redovisas som en minskning av tillgångens anskaffningsvärde.

Not 2 Personal
Medelantalet anställda
2021‐01‐01‐
2021‐12‐31

2020‐01‐01‐
2020‐12‐31

9

4

9

4

2021‐01‐01‐
2021‐12‐31

2020‐01‐01‐
2020‐12‐31

68 746

414 841

2021‐01‐01‐
2021‐12‐31

2020‐01‐01‐
2020‐12‐31

Totalt

Not 3 Övriga rörelsekostnader

Valutakursförluster

Not 4 Skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad

‐

‐

Totalt outnyttjade skattemässiga underskott uppgår till 48 523 840 kr.
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Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2021‐12‐31

2020‐12‐31

Ackumulerade anskaffningsvärden
‐ Vid årets början
‐ Årets aktiveringar
Vid årets slut

59 504 874
19 349 088
78 853 962

39 725 135
19 779 739
59 504 874

Ackumulerade bidrag
‐ Vid årets början
‐ Bidrag mot balanserade utgifter
Vid årets slut

‐10 308 633
‐238 606
‐10 547 239

‐9 910 931
‐397 702
‐10 308 633

68 306 723

49 196 241

2021‐12‐31

2020‐12‐31

Ackumulerade anskaffningsvärden
‐ Vid årets början

50 000

50 000

Redovisat värde vid årets slut

50 000

50 000

Redovisat värde vid årets slut

Not 6 Andelar i koncernföretag

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt
antal aktier
Dotterföretag/Org.nr/Säte
OnDosis Options AB, 559201‐2131, Göteborg

Antal andelar
50 000

Ägarandel i %
100

2021‐12‐31

2020‐12‐31

Not 7 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

‐

‐
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OnDosis AB (publ)
559113‐1825

Årsredovisning 2021

Not 8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter, Företagsinteckning
Eventualförpliktelser

2021‐12‐31

2020‐12‐31

3 000 000
Inga

3 000 000
Inga

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Utöver vad som framgår av förvaltningsberättelsen finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång.

Not 10 Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: (Totalt eget kapital + eget kapitaldelen av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i OnDosis AB
Org.nr 559113-1825

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OnDosis AB för räkenskapsåret 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av OnDosis ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till OnDosis AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
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
Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer vi 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 våra
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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi 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.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

2 (4)
OnDosis AB, Org.nr 559113-1825
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/9e4d5589-ad4c-4480-8dac-a36649f7efa4

www.vismasign.com

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för OnDosis AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till OnDosis AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
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
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
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.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 8 mars 2022
Frejs Revisorer AB

_________________________________
Mikael Glimstedt
Auktoriserad revisor
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