Den uafhængige revisors erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende
Nomecos (lægemiddelleverandøren) omkostningsbegrundede rabatter
Til Nomeco og Sundhedsstyrelsen
Formålet med denne erklæring om aftalte arbejdshandlinger og begrænsninger i anvendelse og distribution
Formålet med vores erklæring er udelukkende at assist ere Sundhedsst yrelsen med at vurdere, om Nomecos's omkostningsbegrundede rabat ter i perioden 1. januar – 31. december 2021 overholder bekendt gørelse om reklame mv. for lægemidler, og erklæringen kan være uegnet t il andet formål.
Denne erklæring er alene tiltænkt Nomeco og Sundhedsst yrelsen og må ikke anvendes af eller distribueres til andre part er.

Nomeco har bekræftet , at de aftalte arbejdshandlinger, der er fast lagt af Sundhedsst yrelsen jf. § 42 i
bekendt gørelse om reklame mv. for lægemidler, er egnede til formålet med opgaven.
Nomeco er ansvarlig for det erklæringsemne, hvorpå de aftalte arbejdshandlinger udføres.

Revisors ansvar
Vi har udført opgaven om aftalt e arbejdshandlinger i overensstemmelse med den internationale standard om beslægt ede opgaver ISRS 4400 (Ajourført) Opgaver om aftalte arbejdshandlinger og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. En opgave om aftalte arbejdshandlinger indebærer, at vi udfører de
arbejdshandlinger, der er fastlagt af Sundhedsstyrelsen jf. § 42 i bekendt gørelse om reklame mv. for
lægemidler, og rapport erer om observationerne, som er de fakt iske resultater af de udførte af talt e ar bejdshandlinger. Vi udtaler os ikke om egnet heden af de aftalte arbejdshandlinger.
Denne opgave om af talt e arbejdshandlinger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed. Vi afgiver der for ikke en revisionskonklusion eller udt rykker anden form for konklusion med sikkerhed.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, kunne andre forhold være fundet og rapport eret .
Professionel etik og kvalitetsstyring

Vi har overholdt relevante best emmelser i revisorloven og Int ernat ional Ethics Standards Board for Account ants' int ernat ionale ret ningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper
om int egrit et , objektivitet , professionel kompetence og fornøden omhu og uafhængighedskravene i
IESBA Code.
EY Godkendt Revisionspart nerselskab er underlagt international st andard om kvalit et sst yring, ISQC 1
Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med
sikkerhed samt beslægtede opgaver , og anvender således et omfat tende kvalitet sst yringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder
og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Nomecos ansvar

Arbejdshandlinger og observationer

Arbejdshandlinger

Observationer

1

Vi har ved en stikprøve på 25 apoteker for en tilfældig måned i perioden 1. januar – 31. december 2021 kont rolleret om lægemiddelleverandøren opbevarer dokumentat ion, i form af fakturaer og kredit notaer samt de oplysninger om adgang t il at opnå rabat, som der har været skilt et
med, vedrørende omkostningsbegrundede rabat t er, jf. § 39 i reklamebekendt gørelsen.

For så vidt angår pkt. 1 har vi ingen bemærkninger.

2

Vi har kontrolleret , at samment ællingen af lægemiddelleverandørens omkostningsbegrundede
rabat ter i perioden 1. januar – 31. december
2021 – som dokument eret , jf. § 39 i reklamebekendt gørelsen – st emmer overens med de rabat t er, som er ydet apot ekerne eller apotekskæderne. Vi har ved en st ikprøve på 25 apoteker,
hvoraf 5 apoteker vedrører hele perioden 1. januar – 31. december 2021, mens 20 apoteker
vedrører en tilfældig måned i perioden 1. januar
– 31. december 2021, indhent et bekræft else fra
apot eker og apotekskæder på de i kalenderåret
modtagne rabat ter.

For så vidt angår pkt. 2 fandt vi, at sammentællingen af lægemiddelleverandørens omkostningsbegrundede rabatter – som dokumenteret,
jf. § 39 i reklamebekendtgørelsen – stemmer
overens med de rabatter, som er ydet apotekerne eller apot ekskæderne. For så vidt angår
de udvalgte stikprøver har vi modtaget bekræf telse fra 23 apoteker på de i kalenderåret modtagne rabatter.

3

Vi har ved en stikprøve på 25 apoteker kontrolleret om de ydede rabat ter i perioden 1. januar –
31. december 2021 for en t ilfældig måned er i
overensstemmelse med leverandørens udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen t il at opnå omkostningsbegrundede rabat ter.
Kontrollen har taget udgangspunkt i den af lægemiddelleverandøren opbevarede dokumentat ion
vedrørende omkostningsbegrundede rabat ter,
herunder dokumentat ion i form af de oplysninger
om adgang til at opnå rabat, som der har været
skiltet med, samt fakturaer og kreditnot aer, jf.
reklamebekendt gørelsens § 39. Kontrollen omfatt er således ikke en revisionsgennemgang af
de fysiske forhold, der ligger til grund for de i
den opbevarede dokumentation anførte oplysninger om ydede rabat ter.

For så vidt angår pkt. 3 har vi ved gennemgang
af de ydede rabatter til underliggende beregningsgrundlag for 3 af de 25 apoteker identificeret afvigelser, som beløber sig til 1.180 kr.
De ydede rabatter i form af udstedte kreditnotaer falder således uden for de af lægemiddelleverandørens basis rabatter i henhold til det offentliggjorte rabatskilt vedr. 2021.
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Vores arbejde har bestået i at udføre de nedenfor beskrevne arbejdshandlinger, der er fastlagt af Sundhedsst yrelsen jf. § 42 i bekendt gørelse om reklame mv. for lægemidler, som er aftalt med Nomeco i aft alebrev indgået den 18. januar 2022 vedrørende Nomecos (lægemiddelleverandøren) omkostningsbegrundede rabat ter i perioden 1. januar – 31. december 2021:

4

Vi har ved en stikprøve på 25 apoteker kontrolleret , om der er åbenlyst grundlag for at ant age,
at der er ydet rabat ter, der ligger uden for rammerne af reglerne i reklamebekendt gørelsens §§
36-38 og § 44, st k. 1. Kontrollen har taget udgangspunkt i den af lægemiddelleverandøren opbevarede dokumentat ion vedrørende omkost ningsbegrundede rabat t er, herunder dokument at ion i form af de oplysninger om adgang til at
opnå rabat , som der har været skiltet med, samt
fakt uraer og kreditnotaer, jf. reklamebekendt gørelsens § 39. Kontrollen omfat ter således ikke
en revisionsgennemgang af de fysiske forhold,
der ligger t il grund for de i den opbevarede dokument at ion anfør te oplysninger om ydede rabat t er.

For så vidt angår pkt. 4 har vi ingen bemærkninger.
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København, den 31. marts 2022
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Alex Petersen
st atsaut. revisor
mne28604
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