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TID OCH PLATS

Årsstämma hålls onsdagen den 20 maj 2015 kl. 15.00 på 
Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill deltaga vid årsstämman skall dels vara 
registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
senast den 13 maj 2015, dels anmäla sig till IDL Biotech AB 
senast den 15 maj 2015 kl. 12.00.

Anmälan kan göras under adress:

IDL Biotech AB (publ) 
Box 111 51 
161 11 BROMMA

Telefon: 08-799 67 50 
Telefax: 08-799 93 20  
E-post: idlbiotech@idl.se

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste  
för att få rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i 
god tid före den 12 maj 2015, genom förvaltares försorg, 
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Årsstämma

Ekonomisk information

Årsstämma med årsstämmokommuniké  2015-05-20

Delårsrapport för kvartal 1   2015-04-23

Delårsrapport för kvartal 2   2015-08-26

Delårsrapport för kvartal 3  2015-10-23

Bokslutskommuniké för 2015  2016-02-25
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IDL Biotech i korthet

Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och pro gno-
stisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga 
intervall mellan invasiva undersökningar. Baserat på enkla 
laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska markörer inom 
områdena onkologi och bakteriologi.

Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några 
av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, 
bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s 
tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® 
används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många 
länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Det finns en mycket 
god utvecklingspotential för tumörmarkörerna.

Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, en 
bakteriologisk snabbmarkör för enkel och säker diagnos av 
tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör 
Sydostasien den största marknaden och produkten har en god 
tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av 
Afrika och Centralamerika.

Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försälj-
ningen av bolagets produkter sker genom ett 40-tal distribu-
törer i olika länder.

Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 
9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets 
produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt 
regelverk.

Historik

Bolaget grundades 1988 som firma AB IDL ImmunoDevelop-
Lab. Bolaget blev publikt 1997, då notering på IM Innovations-
marknaden genomfördes. Under 1998 bytte bolaget namn till 
IDL Biotech AB (publ) och är sedan 1999 noterat på Aktie-
torget. Under 2003 fick bolaget en ny huvudägare med lång 
erfarenhet av marknadsföring av diagnostiska produkter. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms län.

BOLAGETS TUMÖRMARKÖRER är komplement till 
mer  resurskrävande och dyrare undersökningar inom 
cancer vården och kan tidigt indikera till exempel om en 
 behandling inte fungerar eller om patienten drabbats  
av ett återfall i sjukdomen. Tumörmarkörerna används 
för ett flertal vanliga cancerformer, såsom lung-, bröst-, 
tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer.

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och 
marknadsföra diagnostiska laboratorietester 
för sjukvården. Genom analys av ett enkelt 
blod- eller urinprov ger IDL:s tester möjlighet 
till säkrare och mer kostnads effektiv vård  
som även ökar patientnyttan.

TUBEX® TF är bolagets snabbtest för tyfoidfeber, den 
svåraste formen av Salmonella som framförallt drabbar 
barn. Testet utgör en enkel möjlighet till en tidig och 
tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och 
botande behandling av sjukdomen.
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VD har ordet

År 2014 blev försäljnings- och resultatmässigt det bästa året 
någonsin för IDL Biotech. Det är framförallt två produkter och 
ett par nyckelmarknader som är basen för framgångarna.

UBC® Rapid, ett snabbtest för urinblåsecancer, visar en stark 
utveckling i Tyskland. Den andra produkten är TUBEX® TF, 
ett bakteriologiskt snabbtest för tyfoidfeber, har också en god 
försäljning med Sydostasien som största marknad. 

Den strategiska inriktningen och fokus på nyckelprodukter har 
gett tydliga effekter. Vi går nu vidare och utvecklar ytterligare 
snabbtester samtidigt som det sker ett planeringsarbete för 
inbrytningar på stora nya marknader. 

Nettoomsättningen för 2014 uppgick till 26,4 miljoner kronor 
vilket är en ökning med 24 procent jämfört med året innan. 
Försäljningsökningen är hänförlig till en positiv volymutveck-
ling för bolagets samtliga produkter, där UBC® Rapid och 
TUBEX® TF är de två dominerande produkterna. De två se-
naste åren har den genomsnittliga omsättningsökningen varit 
26 procent. Det känns betryggande att vi ser en tydlig positiv 
trend i försäljningen.

Under 2014 passerades en brytpunkt i resultatutvecklingen 
och bolaget kan nu för första gången redovisa ett positivt 
helårsresultat. Det uppgick för 2014 till 0,6 miljoner kronor 
vilket skall jämföras med en förlust på 2,1 miljoner kronor året 
innan. Det är den goda omsättningsökningen som ger ett 
direkt utslag i resultatet men samtidigt har kostnaderna hållits 
på en stram nivå.

I vår strategiska inriktning ingår satsningar på kliniska pröv-
ningsprogram. Den medicinska dokumentationen för våra 
produkter är viktig, varför ett deltagande i kliniska prövnings-
program är grundläggande. Under 2013 publicerades en tysk 
klinisk studie för UBC® Rapid som visade att vår produkt möj-
liggör bättre riskbedömning än tidigare urinbaserade snabb-
tester. I Sverige startade en liknande studie under 2013 på fyra 
större sjukhus. Den har genomförts planenligt och vid årsskiftet 
rekryterades den sista patienten. Nu pågår en dokumentation 
och analys av resultaten. Bedömningen är att studieresultaten 
skall kunna publiceras före halvårsskiftet 2015.

Vi har under året rapporterat om en del viktiga händelser. 
En ny klinisk studie för UBC® Rapid startades i Tyskland. 
På den tyska urologikongressen presenterades ytterligare 
marknadsstudier för UBC® Rapid. Produkten har en betydel-
sefull ställning på den tyska marknaden. Första leveransen av 
TUBEX® TF till Indien gjordes. Ett avtal tecknades med distri-
butör i Thailand och UBC® Rapid blev godkänt i Uruguay. IDL 
Biotech har också deltagit i flera stora internationella kongres-
ser på de olika produktområdena. Inga av händelserna under 
året är uppseendeväckande men visar att vi systematiskt 
förstärker våra produkters närvaro på befintliga marknader  
och att vi succesivt går in på nya geografiska marknader.

Vi har redan några snabbtester i vårt sortiment, UBC® Rapid, 
för urinblåsecancer, och TUBEX® TF, ett bakteriologiskt 
snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber. Det 
finns en rad fördelar med snabbtester. De kan med enkelhet 
användas av primärvården. Testerna ger kostnadseffektiva och 
snabba svar vid diagnos och uppföljning, vilket stärker den 
medicinska vården samtidigt som patienten kan slippa onödig 
väntan på svar.

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete för att ta fram fler snabb-
tester som komplement till våra tumörmarkörer. Genom att 
bredda sortimentet av snabbtester öppnar vi upp för att göra 
tester mer tillgängliga för stora patientgrupper. Detta ger helt 
nya möjligheter att också nå primärvården. Vi får också möjlig-
heter att gå in på geografiska marknader där den medicinska 
vården har en annan struktur. Här kommer den sydostasiatiska 
marknaden att vara betydelsefull.

USA och Norden är marknader som är under utredning. Det 
finns fler alternativ till lösningar. Det är viktigt att vi genomlyser 
förutsättningarna på ett allsidigt sätt och ger utrymme för olika 
överväganden. Oavsett lösningar så finns det en stor  potential 
för IDL Biotechs produkter. Detta gäller inte bara nämnda 
marknader utan även Europa och Asien.

Försäljningstillväxten de två senaste åren har varit god. Vi 
bygger vidare på den positiva trend som bolaget befinner sig i, 
med ökad tillväxt och bättre lönsamhet. Framtidsutsikterna för 
bolaget är gynnsamma och vi hyser en betydande optimism.

Hans Örström 
Verkställande direktör

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete 
för att ta fram fler snabbtester som 
komplement till våra tumörmarkörer.

””
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IDL:s produkter

Onkologiska produkter

Bolagets produkter inom onkologi är TPS®, TPAcyk™, UBC® 
och MonoTotal®. Alla produkter är så kallade tumörmar körer 
och används framförallt vid cancerformer såsom lung-, bröst-, 
tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. Dessa 
mycket vanligt förekommande cancersjukdomar kräver bra 
 behandlingskontroll och uppföljning av behandlingen under 
och efter avslutad aktiv behandling. Här utgör bolagets tumör-
markörer ett viktigt komplement till övriga kliniska metoder.

Samtliga av bolagets produkter inom onkologisk  diagnostik 
kan användas på olika laboratorieinstrument, så kallade öppna 
system. Dessa finns framförallt på små och medelstora labo-
ratorier. Bolaget har även ett snabbtest, UBC® Rapid, för att 
detektera urinblåse cancer och följa behandling av patienter 
efter kirurgi.

Bakteriologiska produkter

TUBEX® TF är bolagets snabbtest för diagnos av akut tyfoid-
feber, den allvarligaste formen av Salmonella. Tyfoidfeber 
drabbar främst barn och kan vara dödlig om inte korrekt 
diagnos ställs och behandling inleds. Sjukdomen är endemisk i 
många delar av världen, framförallt i tropiska områden i Asien, 
Afrika och Sydamerika. Enligt WHO diagnostiseras cirka 20–25 
miljoner nya fall årligen i världen. TUBEX® TF möjliggör direkt 
diagnos av akut sjukdom, vilket är en diagnostisk fördel som 
eftersöks av sjukvården. Testet är uppskattat för sin snabb-
het, höga känslighet och möjlighet att utföras utan avancerad 
teknisk utrustning. Det finns stor potential för utnyttjande 
av teknologin bakom TUBEX® för diagnoser av andra sjuk-
domar. Företaget har också en kompletterande produkt till 
TUBEX® TF, TUBEX® Wash Buffer. Denna möjliggör testning  
av så  kallade missfärgade serumprover (blodinblandning)  
som kan förekomma i upp till var tionde prov i snitt.

Samtliga IDL:s produkter är antikroppsbaserade laboratorietester för in vitro  diagnostik. 
 Produkterna uppvisar hög specificitet, repeterbarhet och säkerhet. I korthet reagerar 
 produktens antikropp med antigen (protein) i patientens blod eller urin. Testerna ger en  
enkel möjlighet till diagnos, prognos, kontroll och styrning av pågående behandling eller  
uppföljning av patient efter behandling. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i  
enlighet med gällande Europeiska regelverk.
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Marknaden

Distributörer

IDL marknadsför och säljer sina produkter internationellt via 
ett nätverk av distributörer. Dessa är ofta nationella bolag med 
god förankring i det egna landets diagnostikmarknad.

IDL har börjat tillämpa en ny marknadsföringsstrategi. Detta 
bygger på en samverkan mellan diagnostikbolag och läke-
medelsbolag för IDL:s produkter och syftar till att uppnå en 
bättre målgruppspenetration genom diagnostik och behand-
ling, jämfört med traditionellt upplägg.

Onkologi

Varje år diagnostiseras totalt drygt 14 miljoner nya cancerfall 
globalt. Samtidigt som cancersjukdomar årligen rapporteras 
öka, bidrar både tidigare diagnos och effektivare behandling  
till att allt fler patienter botas från sin sjukdom. Därmed ökar 
även antalet patienter under uppföljning efter avslutad be-
handling. Tumörmarkörer är idag generellt en etablerad del  
av omhänder tagandet av cancerpatienter.

Bakteriologi

Årligen drabbas 20–25 miljoner människor av tyfoidfeber. Av 
dessa är många barn. Nästan en halv miljon människor dör 
årligen i denna allvarligaste form av Salmonella. Marknads-
potentialen för ett säkert, billigt och enkelt diagnostiskt test för 
sjuk domen är stor. Möjligheten att snabbt på plats ställa en 
korrekt diagnos och påbörja en optimal behandling är efter-
sökt, inte bara av den nationella sjukvården i respektive land, 
utan även av de internationella hjälporganisationerna.

Patent och varumärken

Bolaget har full äganderätt till samtliga patent och övriga 
 immateriella tillgångar som rör företagets produkter inom 
 området onkologi. Genom avtal med patenträttsinnehavaren  
till teknologin för TUBEX® har bolaget exklusiv rätt till global 
användning av teknologin. Bolaget äger det registrerade 
 varumärket TUBEX®.

Onkologisk diagnostik utgör cirka 15 pro-
cent av den globala diagnostikmarknaden. 
Nordamerika, Europa, Kina och Japan är de 
största marknaderna. I Europa är framförallt 
Tyskland och Italien de stora marknaderna 
för rutinanvändning av tumörmarkörer. Nya 
tillväxtmarknader finns främst i Sydostasien.

KUNDNYTTAN AV IDL:S TUMÖRMARKÖRER

• Enkel provanalys som kompletterar övriga kliniska 
 undersökningar.

• Effektivt hjälpmedel för kontroll av behandlingseffekt.

• Tidig upptäckt av återfall av tumörsjukdom.

• Enklare för patienten och mindre resurskrävande  
för sjukvården.

KUNDNYTTAN AV TUBEX® TF

• Säker diagnos av akut tyfoidfeber.

• Enkelt och snabbt test.

• Kan användas i olika typer av laboratorier.

7
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Företagets forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar för  
att säkerställa en hög kvalité på bolagets produkter.

Förutom internt arbete med produktunderhåll bedrivs 
samarbete med externa parter, bland annat för framtagning 
av automatiserade versioner av företagets produkter. Inom 
avdelningen genomförs verifierings- och valideringsstudier av 
produkterna både internt och externt inför CE-märkning och 
frisläppning till marknaden. 

Forskning och utveckling

Ordförklaringar

ANTIGEN

Antigen är en sammansättning av orden antibody generator och 

är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne 

som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer 

in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en ke-

misk substans, ett protein eller en kolhydrat. Denna reaktion leder 

till nybildning av antikroppar och rekrytering av vita blodkroppar 

som angriper antigenet.

ANTIKROPP

Antikropp är en reaktionsprodukt (immunämne) som  framkallas 

av antigener vid den immunologiska reaktionen (bland annat vid 

 vaccinationer). Antikroppar är proteiner som gemensamt kallas 

immunglobuliner.

IMMUNGLOBULIN

Antikroppar eller immunglobuliner är proteiner som  används 

av kroppens immunsystem för att upptäcka och  identifiera 

främmande ämnen, till exempel virus, bakterier eller parasiter. 

Antikroppens funktion är att binda sig till specifika ytmolekyler, 

på dessa smittämnen och på så sätt göra det möjligt för andra 

vita blodkroppar och komplementproteiner att eliminera dem från 

kroppen. Finns detta antigen närvarande, stimuleras kroppen att 

producera mer av antikroppen. Antikroppar är lösliga receptorer 

som bildas av en viss typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter, även 

kallade för B-celler.

ENDEMISK

Inhemsk ständigt närvarande (smittsam) sjukdom begränsad till 

ett område eller en population.

IN VITRO

Motsvarar i ett provrör (motsats in vivo, i den levande kroppen).

IVD

In Vitro Diagnostik.

TPAcyk™ 

Tissue Polypeptide Antigen cytokeratin.

TPS®

Tissue Polypeptide  Specific antigen.

UBC®

Urinary Bladder Cancer antigen.

8
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Ägare A-aktier B-aktier Antal röster % kapital % röster

Leif Pihlqvist med bolag 1 200 000 20 099 862 32 099 862 77,91% 84,17%

Didrik Hamilton 0 485 950 485 950 1,78% 1,27%

Hanvad Invest 0 387 300 387 300 1,42% 1,02%

Jan Christer Petersen 0 324 076 324 076 1,19% 0,85%

Caroline Hamilton 0 260 200 260 200 0,95% 0,68%

Charlotte Dietzer 0 244 328 244 328 0,89% 0,64%

Försäkrings AB Avanza Pension 0 186 146 186 146 0,68% 0,49%

Lars Skoglund 0 176 666 176 666 0,65% 0,46%

Hans Benny Sundström 0 100 000 100 000 0,37% 0,26%

Övriga 0 3 873 661 3 873 661 14,17% 10,16%

SUMMA 1 200 000 26 138 189 38 138 189 100,00% 100,00%

Aktien och aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital uppgick den 31 december 2014 till 
10 935 276 kronor fördelat på 27 338 189 aktier, varav 
1 200 000 A-aktier och 26 138 189 B-aktier. Aktier av serie A 
medför tio (10) röster och aktier av serie B medför en (1) röst.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och 
resultat. Aktiernas kvotvärde uppgår till 0,40 kronor. B-aktien 
är noterad på Aktietorget.

IDL-aktien och ägarna

Historiska förändringar i aktiekapitalet och antalet aktier

Ägarstruktur i IDL Biotech (publ) per 2014-12-31

Huvudägare

Av de 1 200 000 aktierna av serie A innehar Leif Pihlqvist 
1 105 000 aktier och Labex Förvaltnings AB 95 000 aktier. 
Leif Pihlqvist utövar ett bestämmande inflytande över Labex 
Förvaltnings AB och även över Labex Holding APS. Leif 
Pihlqvist innehar således själv, eller genom närstående bolag, 
1 200 000 A-aktier och 20 099 862 B-aktier i IDL Biotech AB. 
Därmed kontrollerar Leif Pihlqvist 84,17 % av rösterna i IDL 
Biotech.

År Transaktion
Ökning av 

aktier
Ökning av 

aktiekapital
Totalt aktie- 
kapital SEK

Totalt antal 
A-aktier

Totalt antal 
B-aktier

Nominellt/ 
kvot SEK

1989 Bolagsbildning 5 000 50 000 50 000 - 5 000 10,00

1996 Nyemission 15 000 150 000 200 000 - 20 000 10,00

1997 Konvertering/nyemission 44 924 449 240 649 240 - 64 924 10,00

1997 Fondemission 64 924 649 240 1 298 480 - 129 848 10,00

1997 Split 125:1 16 101 152 - 1 298 480 - 16 231 000 0,08

1997 Omklassificering - - 1 298 480 3 000 000 13 231 000 0,08

1997 Nyemission B-aktier 11 000 000 880 000 2 178 480 3 000 000 24 231 000 0,08

1998 Nyemission B-aktier 8 476 775 678 142 2 856 622 3 000 000 32 707 775 0,08

1999 Omvänd split 10:1 - - - - - 0,08

1999 Nyemission 2 380 203 1 904 162 4 760 784 300 000 5 650 980 0,80

2000 Nyemission 2 325 680 1 860 544 6 621 328 300 000 7 976 660 0,80

2004 Nyemission 7 086 522 5 669 233 12 290 561 600 000 14 763 202 0,80

2007 Nyemission 3 693 841 2 955 073 15 245 634 800 000 18 257 043 0,80

2009 Nedsättning av aktiekapitalet - - 7 622 817 800 000 18 257 043 0,40

2012 Nyemission 8 281 146 3 312 459 10 935 276 1 200 000 26 138 189 0,40
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för IDL Biotech AB (publ), 
org. nr 556339–4203, avger härmed årsredovisning och kon-
cernredovisning för år 2014.

Koncernens verksamhet

IDL Biotech AB (publ) är moderbolag i en koncern vars verk-
samhet omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av in 
vitro diagnostiska produkter.

Allmänt om verksamheten

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra 
diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys 
av ett enkelt blod- eller urinprov ger bolagets tester möjlighet 
till säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiv vård som även 
ökar patientnyttan.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvar 
existerande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera 
och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, 
eller förlänga intervall mellan dyrbara och mindre smärtsamma 
invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnads-
effektivare vård, både för patient, för behandlande läkare och 
samhället.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska markörer 
inom områdena onkologi och bakteriologi. Inom onkologi har 
bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste 
 förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung-, pro-
stata-, urinblåse-, tarm- och äggstockscancer. 

IDL:s tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och Mono-
Total® används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i 
många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Det finns en 
mycket god utvecklingspotential för tumörmarkörerna.

Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, ett bakte-
riologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, 
den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien 
den största marknaden och produkten har en god tillväxt-
potential även i andra tropiska områden.

Väsentliga händelser under året

Bolaget har varit aktivt på olika mässor och kongresser under 
året. Detta har gett möjlighet att presentera bolagets produk-
ter, träffa befintliga kunder samt knyta kontakter med nya. De 
mässor som bolaget har deltagit i är ISOBM tumörkongress 
i Barcelona, European Association of Urology kongressen i 
Stockholm, American Association of Clinical Chemistry i USA 
samt den årliga MEDICA-mässan i Dusseldorf, en av världens 
största fackmässor.

En ny klinisk studie avseende UBC® Rapid, gjord i Tyskland, 
har presenterats på den tyska urologkongressen. Den svenska 
studien för samma produkt avslutades i slutet av året vad 
gäller patientinklusionen och sammanställs för närvarande. 
Ytterligare studier har även påbörjats i Tyskland.

Bolaget tecknade avtal med distributörer i Thailand och Aus-
tralien (för försäljning till Papa Nya Guinea) under året. 

Bolagets har förlängt sin registrering för TPS i Kina för ytterli-
gare en fyraårsperiod. I Kina har även registeringsprocessen 
för ELISA version av MonoTotal® startats.

Bolagets bakteriologiska snabbtest för enkel och säker 
diagnos av tyfoidfeber, TUBEX® TF, har efter att all registering 
slutförts, de första volymleveranserna gjorts. 

Resultat och finansiell ställning 

Årets omsättning uppgick till 26 400 kkr (21 274 kkr). Detta är 
en ökning med 5 126 kkr (24%) kkr jämfört med föregående 
år. Försäljningstillväxten är till stor del en följd av volymupp-
gångar såväl för onkologiska snabbtestprodukten som för de 
bakteriologiska produkterna. Positiva utfall av kliniska studier 
har varit viktiga faktorer i marknadsbearbetningarna.

Koncernens resultat uppgick till 616 kkr (-2 099 kkr). Resul-
tatförbättringen är främst beroende på en ökad försäljning 
samtidigt som kostnaderna kunnat hållas på samma nivå som 
året innan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
året till -150 kkr (1 870 kkr). Likvida medlen uppgick vid årets 
utgång till 282 kkr (979 kkr). Vid utgången av året hade kon-
cernen kundfordringar till ett belopp av 6 227 kkr (3 815 kkr). 
Tillfälliga lån har tagits under året. Skuld till närstående uppgår 
vid årets slut till 4 500 kkr.

Årets investeringar i maskiner och inventarier uppgick till  
145 kkr (119 kkr) och och avser produktions- och data-
utrustning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 26 400 kkr 
(21 274 kkr) och rörelseresultatet uppgick till 997 kkr  
(-1 892 kkr).

Likvida medel i moderbolaget uppgick till 187 kkr (884 kkr)  
vid årets slut.



11

IDL BIOTECH  ÅRSREDOVISNING 2014

Forskning och utveckling

Arbetet med att omarbeta två av IDL:s produkter, TPAcyk™ 
ELISA, generell cancermarkör och UBC® ELISA, markör för 
cancer i urinblåsan, har avslutats under året. Arbetet syftar till 
att produktionssäkra produkterna. Produkter med ny råvara 
kommer att lanseras på marknaden från och med första halv-
året 2015.

Under året har även bolagets produkter testats och godkänts 
på ett antal olika typer av instrument avseende bolagets 
ELISA-sortiment.

Under räkenskapsåret har utvecklingskostnader på 239 kkr 
(657 kkr) aktiverats som tillgång i balansräkningen.

Ersättningar till styrelse och ledande  
befattningshavare

Årsstämman 2014 beslutade om följande riktlinjer för be-
stämmande av ersättning till VD och andra ledande befatt-
ningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses för 
närvarande de fem personer som tillsammans med VD utgör 
koncernledningen och presenteras i slutet av denna årsredo-
visning.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare skall 
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmå-
ner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad 
befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning skall 
vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. 
Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande 
till definierade och mätbara mål och vara maximerad i förhål-
lande till den fasta lönen.

Samtliga ledande befattningshavare utom VD skall ha 
uppsägningstider i enlighet med kollektivavtal. För VD skall 
uppsägningstiden vara fyra månader från befattningshavarens 
sida och sex månader från bolagets sida. VD skall inte ha 
rätt till någon särskild ersättning vid uppdragets upphörande. 
Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgifts-
bestämda, eller en kombination därav.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Styrelsen föreslår att års-
stämman 2015 antar dessa riktlinjer utan förändringar för det 
kommande året.

Bolagsstyrning

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 
året.

Vid årsstämman som hölls den 6:e maj 2014, omvaldes 
styrelsen.

Styrelsen i IDL Biotech har valt att inte inrätta någon revi-
sionskommitté och ersättningskommitté eftersom styrelsen 
är av uppfattningen att den typen av frågor, i ett bolag av IDL 
Biotechs storlek, bäst behandlas av hela styrelsen.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Bolaget har deltagit på EAU-kongressen under mars månad. 
Monoversionen av UBC® ELISA har registrerats under CE-
direktivet. Ett flertal kliniska studier avseende UBC® Rapid är i 
uppstartsfas. Efter bolagets närvaro på kongresser och mäs-
sor under 2014 har ett flertal förhandlingar startats med nya 
distributörer. Utvecklingsarbete har påbörjats avseende nya 
snabbtester.

Miljöpåverkan

Moderbolaget har tillstånd från Statens strålskyddsinstitut att 
inneha och hantera I125 i form av öppna strålkällor. Koncer-
nens verksamhet kräver inga övriga tillstånd inom miljöområdet.

Riskhantering

IDL Biotechs verksamhet är precis som all affärsverksamhet 
förknippad med risktagande. Företagsledningen arbetar stän-
digt med att identifiera risker och vidta åtgärder som begränsar 
eventuella negativa följder av de risker bolaget exponeras för.

För mer information om risker hänvisas till not 23.

Koncernförhållanden

Koncernen består av moderbolaget IDL Biotech AB (publ) och 
det helägda dotterbolaget IDL Bioscience AB, org. Nr 556848-
8356.

Förslag till behandling av årets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansam-
lade förlusten på moderbolagets verksamhet, 18 610 622 
kronor, balanseras i ny räkning. Ingen aktieutdelning föreslås 
för 2014.

Resultat och ställning

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet 
samt koncernens och moderbolagets finansiella ställning vid 
räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resul-
tat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Nyckeltal

Definitioner av nyckeltal

RÖRELSEKAPITAL

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

KASSALIKVIDITET

Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat 
med kortfristiga skulder

SOLIDITET

Eget kapital dividerat med totala tillgångar

Flerårsjämförelse

Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av 
nedanstående tabell.

SKULDSÄTTNINGSGRAD

Totala skulder dividerat med eget kapital

RESULTAT PER AKTIE

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal  
aktier på balansdagen

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital dividerat med antalet aktier på 
 balansdagen

 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning, kkr 26 400 21 274 16 640 14 555 15 737 17 535

Resultat efter finansiella poster, kkr 616 -2 099 -5 577 -3 523 -2 344 -360

Balansomslutning, kkr 18 831 17 507 13 462 13 395 12 377 11 460

Antal anställda 12 11 12 12 11 11

Soliditet 30% 29% 54% 47% 39% 63%

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Rörelsekapital (kkr) 642 -299

Kassalikviditet 0,71 0,57

Soliditet 30,4% 29,2%

Skuldsättningsgrad 228,8% 242,5%

Resultat per aktie (kr) 0,02 -0,08

Eget kapital per aktie (kr) 0,21 0,19

Genomsnittligt antal aktier under året 27 338 189 27 338 189

Antal aktier på balansdagen 27 338 189 27 338 189

Antal anställda vid periodens utgång 12 11
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Resultaträkning

KONCERNEN MODERBOLAGET

Kr Not 1 2014-01-01 
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 26 399 746 21 273 903 26 399 746 21 273 903

Förändring av lager av färdiga varor och  
produkter i arbete

-88 986 243 954 -88 986 243 954

Aktiverat arbete för egen räkning 239 086 656 645 239 086 656 645

Övriga rörelseintäkter 913 334 225 459 913 334 225 459

Summa rörelsens intäkter 27 463 180 22 399 960 27 463 180 22 399 960

    

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnödenheter -7 788 702 -6 037 828 -7 788 702 -6 037 828

Övriga externa kostnader 3, 6 -8 867 465 -8 215 763 -9 106 484 -8 426 048

Personalkostnader 4, 5 -8 964 253 -8 806 283 -8 964 253 -8 806 283

Avskrivningar -872 489 -490 139 -606 776 -298 231

Nedskrivningar av immateriella tillgångar - -724 158 - -724 158

Summa rörelsens kostnader -26 492 909 -24 274 170 -26 466 215 -24 292 548

    

Rörelseresultat 970 271 -1 874 210 996 965 -1 892 588

    

Resultat från finansiella placeringar     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 707 357 707 357

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -354 702 -225 373 -319 283 -216 408

Summa resultat från finansiella placeringar -353 995 -225 016 -318 576 -216 051

    

Resultat efter finansiella poster 616 277 -2 099 225 678 390 -2 108 638

    

Skatt 9 - - - -

    

RESULTAT 616 277 -2 099 225 678 390 -2 108 638

Resultat i kronor per aktie uppgår till 0,02 -0,08 0,02 -0,08

Genomsnittligt antal aktier 27 338 189 27 338 189 27 388 189 27 388 189
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Balansräkning

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Kr Not 1 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

  

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärke 10 1 876 037 1 876 037 - -

Balanserade utvecklingskostnader  11 2 640 299 2 876 746 2 640 299 2 876 746

Summa immateriella anläggningstillgångar 4 516 336 4 752 783 2 640 299 2 876 746

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer  6, 12 1 160 715 1 412 450 264 840 250 862

Summa materiella anläggningstillgångar 1 160 715 1 412 450 264 840 250 862

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag  13 - - 100 000 100 000

Summa finansiella anläggningstillgångar - - 100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 5 677 051 6 165 233 3 005 139 3 227 608

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 2 468 854 2 830 584 2 468 854 2 830 585

Varor under tillverkning 1 052 355 1 193 604 1 052 355 1 193 604

Färdiga varor  694 821 642 557 694 821 642 557

Summa varulager 4 216 030 4 666 746 4 216 030 4 666 746

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 6 227 066 3 815 141 6 227 066 3 815 141

Skattefordringar 215 545 257 314 215 545 257 314

Övriga fordringar 501 361 525 909 501 361 525 909

Förutbetalda kostnader 15 1 712 155 1 097 681 1 892 930 1 326 663

Summa kortfristiga fordringar 8 656 126 5 696 045 8 836 901 5 925 027

Likvida medel 281 743 979 338 187 327 883 722

Summa omsättningstillgångar 13 153 899 11 342 129 13 240 258 11 475 494

SUMMA TILLGÅNGAR  18 830 950 17 507 361 16 245 397 14 703 102
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Balansräkning forts.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Kr Not 1 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 16, 18 10 935 276 10 935 276

Övrigt tillskjutet kapital 48 864 499 48 864 499

Villkorat aktieägartillskott 17 5 000 000 5 000 000

Balanserat resultat -59 688 071 -57 588 846

Årets resultat 616 277 -2 099 225

Summa eget kapital 5 727 980 5 111 704

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16, 18 10 935 276 10 935 276

Summa bundet kapital 10 935 276 10 935 276

Ansamlad förlust

Överkursfond  6 573 191 6 573 191

Villkorat aktieägartillskott 17 5 000 000 5 000 000

Balanserat resultat -19 289 012 -17 180 373

Årets resultat  678 390 -2 108 638

Summa ansamlad förlust -7 037 431 -7 715 821

Summa eget kapital 3 897 844 3 219 455

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 19 591 423 754 746

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 20, 22 950 216 1 837 071 950 216 1 837 071

Leverantörsskulder 2 403 181 2 135 770 2 403 181 2 135 770

Övriga skulder 4 973 259 4 376 952 4 809 264 4 219 687

Upplupna kostnader 21 4 184 891 3 291 120 4 184 891 3 291 120

Summa kortfristiga skulder 12 511 547 11 640 912 12 347 552 11 483 647

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  18 830 950 17 507 361 16 245 397 14 703 102

Ställda säkerheter 22 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Eventualförbindelser Inga Inga Inga Inga
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Kassaflödesanalys

KONCERNEN MODERBOLAGET

Kr Not 1 2014-01-01 
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

Resultat efter finansiella poster 616 277 -2 099 225 678 390 -2 108 638

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  872 489 1 214 297 606 776 1 022 389

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 1 488 766 -884 929 1 285 166 -1 086 249

  

Förändring av varulager 450 716 -284 078 450 716 -284 078

Förändring av rörelsefordringar -2 960 082 -2 351 477 -2 911 875 -2 580 459

Förändring av rörelseskulder  870 635 5 390 069 863 905 5 381 807

Total förändring av rörelsekapital -1 638 731 2 754 514 -1 597 254 2 517 270

Kassaflöde från den löpande verksamheten -149 965 1 869 585 -312 088 1 431 021

  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -239 085 -656 645 -239 085 -656 645

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -145 221 -1 313 072 -145 221 -118 562

Kassaflöde från investeringsverksamheten -384 306 -1 969 717 -384 306 -775 207

Förändring av långfristiga skulder -163 323 754 746 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -163 323 754 746 - -

Totalt kassaflöde -697 594 654 614 -696 394 655 814

Likvida medel vid periodens början 979 338 324 724 883 722 227 908

Förändring av likvida medel -697 594 654 614 -696 394 655 814

Likvida medel vid periodens slut  281 743 979 338 187 328 883 722

Outnyttjad checkkredit 1 049 784 162 929 1 049 784 162 929

TOTALT TILLGÄNGLIGA LIKVIDA MEDEL 1 331 527 1 142 267 1 237 111 1 046 651
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Förändring av eget kapital

KONCERNEN, Kr

Not 1 Aktiekapital Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Balanserat 
resultat

Villkorat  
aktieägar-

tillskott

Årets  
resultat

Summa  
eget kapital

Belopp vid 2013 års ingång 10 935 276 48 864 499 -52 011 688 5 000 000 -5 577 158 7 210 929

Omföring av föregående års resultat -5 577 158 5 577 158

Årets summa totalresultat 2013 -2 099 225 -2 099 225

Belopp 2013-12-31 10 935 276 48 864 499 -57 588 846 5 000 000 -2 099 225 5 111 703

Belopp vid 2014 års ingång 10 935 276 48 864 499 -57 588 846 5 000 000 -2 099 225 5 111 703

Omföring av föregående års resultat -2 099 225 2 099 225

Årets summa totalresultat 2014 616 277 616 277

Belopp 2014-12-31 10 935 276 48 864 499 -59 688 071 5 000 000 616 277 5 727 980

MODERBOLAGET, Kr

Not 1 Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserat 
resultat

Villkorat 
aktieägar-

tillskott

Årets  
resultat

Summa  
eget kapital

Belopp vid 2013 års ingång 10 935 276 6 573 191 -11 597 707 5 000 000 -5 582 667 5 328 093

Omföring av föregående års resultat -5 582 667 5 582 667

Årets summa totalresultat 2013 -2 108 638 -2 108 638

Belopp 2013-12-31 10 935 276 6 573 191 -17 180 374 5 000 000 -2 108 638 3 219 455

Belopp vid 2014 års ingång 10 935 276 6 573 191 -17 180 374 5 000 000 -2 108 638 3 219 455

Omföring av föregående års resultat -2 108 638 2 108 638

Årets summa totalresultat 2014 678 390 678 390

Belopp 2014-12-31 10 935 276 6 573 191 -19 289 012 5 000 000 678 390 3 897 844
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Noter

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna principer
Koncernredovisningen för IDL Biotech har upprättats enligt årsredovisnings-
lagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International 
Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRIC så som de antagits 
av EU. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Förutom 
vad beträffar finansiella tillgångar och skulder som värderats till verkligt värde i 
resultaträkningen. 

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer vid upprättande av sina finansiella rapporter. Tillämpade principer är 
oförändrade i jämförelse med föregående år om inget annat framgår nedan. I de 
fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta 
särskilt.

Grund för de finansiella rapporternas upprättande
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporterings-
valutan för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de finansiella rappor-
terna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp anges i kronor om inte annat 
anges.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företags-
ledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena 
är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under 
rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar 
och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av upp-
skattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om änd-
ringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en 
betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som 
kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs 
närmare nedan.

Med händelser efter balansdagen avses både gynnsamma och ogynnsamma 
händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag i början på nästkom-
mande år då de finansiella rapporterna undertecknas av styrelsens ledamöter. 
Upplysningar lämnas i årsredovisningen om väsentliga händelser efter balans-
dagen som ej beaktats när balans- och resultaträkningarna fastställs. Endast 
 sådana händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen 
beaktas vid räkningarnas fastställande.

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konse-
kvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, 
om inte annat framgår nedan.

Kvittning av fordringar och skulder och av intäkter och kostnader görs endast  
om detta krävs eller uttryckligen tillåts i en redovisningsrekommendation.

De balansposter som rubriceras omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader. Alla andra balansposter 
förväntas återvinnas eller betalas senare. 

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar för första gången för rä-
kenskapsår som börjar 1 januari 2014 och som har haft eller skulle kunna ha haft 
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 10, ”Koncernredovisning”, bygger på redan existerade principer för hur man 
definierar kontroll i samband med konsolidering av koncern. Standarden ger yt-
terligare vägledning för att fastställa när kontroll över ett annat företag föreligger. 

IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”, fokuserar på de rättigheter och skyldigheter 
som parterna i en gemensam verksamhet har snarare än på den juridiska formen 
av arrangemanget. Det finns två typer av samarbetsarrangemang, gemensamma 
verksamheter och joint ventures där standarden reglerar sättet att redovisa för 
respektive samarrangemang. Tillämpningen av IFRS 10 och 11 har inte inneburit 
någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 12, ”Upplysningar om andelar i andra företag”, omfattar upplysningskrav för 
alla former av innehav i andra företag, så som dotterföretag, samarbetsarrange-
mang, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag.

Nya standarder, ändringar och tolkningar  
som ännu inte har tillämpats av koncernen
Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 2014 har 
standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft. Nedan redogörs 
i korthet för de standarder och uttalanden som bedöms kunna komma att få på-
verkan på koncernens finansiella rapporter. Inga standarder har tillämpats i förtid.

IFRS 9, ”Finansiella instrument”, hanterar klassificering, värdering och redovisning 
av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 ersätter de delar i IAS 39 som är 
relaterade till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger 
att finansiella tillgångar ska klassificeras i tre värderingskategorier, upplupet 
anskaffningsvärde, verkligt värde över totalresultatet eller verkligt värde över resul-
taträkningen. Klassificeringen beror på företagets affärsmodell och instrumentets 
karaktäristika. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 
2018. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” behandlar hur redovisningen 
av intäkter ska ske. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller 
kontrollen över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda 
och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. Standarden innebär en utökad 
upplysningsskyldighet med information om bland annat intäktsslag, tidpunkt för 
reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt 
till företagets kundkontrakt. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS 11 Entre-
prenadavtal. IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2017. Koncernen har ännu inte 
utvärderat effekterna av införandet av standarden. 

Inga andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas få 
någon väsentlig påverkan på koncernen.

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moder-
bolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt rätt att utforma ett 
företags finansiella eller operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, skall potentiella 
röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas.

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för ett 
förvärv utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som 
emitterats av koncernen. I anskaffningsvärdet ingår även verkligt värde på alla 
tillgångar eller skulder som är en följd av eventuell avtalad villkorad köpeskilling. 
Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i resultaträkningen när de uppstår. Even-
tuell positiv skillnad mellan anskaffningskostnaden för aktierna och koncernens 
andel av det verkliga värdet på den förvärvade rörelsens identifierbara tillgångar 
och skulder redovisas som koncernmässig goodwill. Är skillnaden negativ redo-
visas den direkt i resultaträkningen.

Dotterföretagens finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med 
förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som 
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas 
till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.

Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de i koncernen 
ingående bolagen bedriver sin verksamhet. Moderbolagets funktionella valuta, 
tillika rapporteringsvaluta, är svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är 
svenska kronor.

Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna 
rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den 
högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelningen 
av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna 
funktion identifierats som koncernledningen.

IDL Biotechs interna rapporteringssystem och struktur är uppbyggd utifrån 
bolagets kärnverksamhet, in vitro diagnostiska produkter, vilka erbjuds kunder 
på flera geografiska marknader. Företagsledningen följer verksamheten utifrån de 
olika geografiska marknaderna men endast utifrån nettoomsättning. Detta innebär 
att de geografiska marknaderna inte uppfyller definitionen på ett rörelsesegment 
enligt IFRS 8. Rörelseresultatet följs enbart för koncernen som helhet. 
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Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir 
part till instrumentets avtalsvillkor. Kundfordringar tas upp när faktura har skickats. 
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet att betala 
föreligger, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på 
annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och 
avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då 
bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instru-
mentets verkliga värde. En finansiell tillgångs klassificering avgör hur den värderas 
efter första redovisningstillfället.

Koncernen klassificerar sina finansiella instrument utifrån i vilket syfte instru-
menten förvärvades. Företagsledningen bestämmer klassificering vid den första 
redovisningen och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. IDL:s 
innehav av finansiella instrument tillhör samtliga kategorin lånefordringar och 
kundfordringar.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och innehas utan 
handelssyfte. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för de poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Värdering efter anskaffningstidpunkten sker till upplupet an-
skaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell 
reservering för värdeminskning. En reserv för värdeminskning görs när det finns 
objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som 
är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reservens storlek utgörs av 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida 
kassaflöden.

En nedskrivning av kundfordringar och lånefordringar redovisas i resultaträkningen 
som en övrig extern kostnad.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Immateriella tillgångar
Förvärvade patent, licenser och varumärken redovisas till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk 
kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling, där 
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller 
förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, 
om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företa-
get har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja 
den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, 
direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången 
på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling, redovisas i 
resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade 
utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärden minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet 
 endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna. Andra utgifter kostnads-
förs när de uppkommer.

Avskrivningar på immateriella tillgångar redovisas i resultaträkningen linjärt över 
tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder 
är obestämbara. Immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod 
prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som 
tyder på att tillgången i fråga har minskat i värde.

De beräknade nyttjandeperioderna är:

Varumärken obestämbar

Balanserade utvecklingsutgifter 3–5 år

Avskrivning på balanserade utvecklingskostnader avseende slutförda utvecklings-
projekt sker från den tidpunkt då den produkt som projektet resulterat i lanseras 
eller är möjlig att lansera.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnad minus ackumule-
rade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Lånekostnaderna som är direkt 
hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång, som tar betydan-
de tid i anspråk att färdigställa, utgör en del av tillgångens anskaffningsvärde.

Tillkommande utgifter för en materiell anläggningstillgång läggs till anskaffnings-
värdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna. Alla andra utgifter 
kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning 
sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Maskiner och inventarier skrivs 
av linjärt på fem år.

Leasade tillgångar
Leasingavtal som innebär att risker och förmåner som är förknippade med 
ägande i allt väsentligt överförs till koncernen klassificeras som finansiella leasing-
avtal. När den leasade tillgången redovisas för första gången värderas den till det 
lägsta av verkligt värde eller nuvärdet av minimileaseavgifterna. Därefter redovisas 
tillgången i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper. Varje  leasingbetalning 
fördelas mellan amortering av skulden och ränta. Räntedelen redovisas i 
resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje redovisningsperiod 
belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den vid varje tillfälle 
redovisade skulden.

Andra leasingavtal är operationella och då redovisas den leasade tillgången inte 
i balansräkningen. Kostnader hänförliga till operationella leasingavtal redovisas i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Erhållna rabatter redovisas som en 
del av den totala leasingkostnaden, över leasingperioden.

IDL innehar tillgångar som förhyrda lokaler, maskiner och kontorsutrustningar 
genom hyres- och leasingavtal. Merparten av leasing- och hyresavtalen behand-
las som operationell leasing. Avtal som ingåtts under räkenskapsåret och som 
klassificerats som finansiella leasingavtal enligt ovan redovisas i enlighet med de 
ovan beskrivna principerna för finansiella leasingavtal.

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan eventuellt 
nedskrivningsbehov prövas årligen. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdeminskning eller närhelst händelser eller ändrade förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskriv-
ning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 

Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar återförs om det har skett 
en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinnings-
värdet. Nedskrivningar avseende goodwill återförs inte. 

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Därvid har inkurans beaktats. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade 
kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden 
(FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna 
och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. För egentillverkade 
varor och pågående arbete, inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av 
indirekta kostnader baserade på en normal kapacitet.

Ersättningar till anställda
Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensions-
planer. Koncernens företag omfattas av ITP-planen, som inte förutsätter några 
inbetalningar från de anställda.

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad 
i resultaträkningen när de uppstår.

För tjänstemän i Sverige tryggas ITP2-planens förmånsbestämda pensions-
åtaganden för ålders- och familjepension genom en försäkring i Alecta. Enligt ett 
uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering av ITP-planer 
som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan 
som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2014 har bolaget inte haft 
tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens 
förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte 
varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 
som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgifts-
bestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen 
är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad 
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pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa 
rapportperiod för ITP2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 0,34 
Mkr (0,34 Mkr). Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen och 
koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen är mycket liten 
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar 
i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 
metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva 
konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om 
Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 
procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsoliderings-
nivån återgår till normalintervallet.

Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteck-
ning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd 
vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2014 uppgick Alectas över-
skott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 143 procent (148 procent).

Samtliga ersättningar till anställda redovisas som kostnad i den period när de 
anställda utfört de tjänster som ersättningen avser.

Intäkter
Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker 
och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, 
det vill säga normalt i samband med leverans.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i 
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade 
 värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Upp-
skjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser som är beslutade  
eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och 
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer 
att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskost-
nader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell 
skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetal-
ningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över lånets löptid, med 
till ämpning av effektivräntemetoden. Koncernen saknar kvalificerade tillgångar  
där aktivering av lånekostnaden skulle krävas. Lånekostnader belastar resultatet 
för den period till vilken de hänför sig.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en 
 ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader  
efter balansdagen.

Kassaflödesanalys
In- och utbetalningar har delats upp i kategorier: löpande verksamhet, investe-
ringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Den indirekta metoden tillämpas 
vid flöden från den löpande verksamheten. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som 
dels är utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en 
öppen marknad till kända belopp och har en återstående löptid på mindre än tre 
månader från anskaffningstidpunkten.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen 
hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet 
aktier utestående under perioden. Vid beräkningen av resultat per aktie efter ut-
spädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn 
till effekter av utspädande potentiella stamaktier. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. RFR 2 kräver att 

moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, det vill 
säga IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. I de fall moderbolaget tillämpar 
andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta nedan. 

Innehav i dotterföretag 
Innehav i dotterföretag värderas utifrån anskaffningsvärde, vari ingår förvärvs-
relaterade utgifter. I de fall det redovisade värdet avseende investeringen 
 överstiger återvinningsvärdet, sker nedskrivning. 

Varumärke
I moderbolaget baseras avskrivningar enligt plan på varumärken på ursprungliga 
anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över 10 år.

Leasing 
I moderbolaget klassificeras all leasing som operationell oavsett ekonomisk 
innebörd. 

Skatter 
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. 
I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. 

Finansiella instrument 
Moderbolaget tillämpar inte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värde-
ring, utan redovisar finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier 
och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag 
som lämnas till dotterföretag är att se som aktieägartillskott. Koncernbidraget 
med beaktande av skatteeffekten, redovisas som en ökning av aktier i dotter-
företag, därefter prövas värdet för att se om det finns något nedskrivningsbehov. 
Koncernbidrag som erhålls från dotterföretag är att jämställa med utdelning. Det 
innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över 
resultaträkningen.

Vid bolagsstämman 6:e maj 2014 bemyndigades styrelsen att under året kunna 
fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Något 
beslut i enlighet med bemyndigandet har inte gjorts.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning 
Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställningsform för resultat- och 
balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform för eget 
kapital. Enligt RFR 2 ska en separat finansiell rapport över totalresultat upprättas 
för moderbolaget. Denna rapport saknar värde för moderbolaget då inga siffror 
finns att redovisa i denna. Någon sådan rapport lämnas därmed inte.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden som på-
verkar redovisade värden. Följden blir att redovisade belopp i dessa fall sällan 
kommer att motsvara de verkliga beloppen. De uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden un-
der kommande räkenskapsår är hänförliga till immateriella anläggningstillgångar.

Baserat på historisk kunskap om liknande tillgångars nyttjandeperiod har 
företags ledningen bedömt att nyttjandeperioden för bolagets varumärken är 
obestämd. Nyttjandeperioden och bedömda restvärden prövas varje balansdag 
och justeras vid behov.

För utvecklingsprojekt för vilka kommersiell produktion ännu inte påbörjats, sker 
prövning av redovisade värden varje år eller så snart indikation om nedskrivnings-
behov finns.

Noter forts.

Not 2 Nettoomsättning per geografisk marknad

I såväl koncernen som moderbolaget fördelar sig nettoomsättningen på 
 geo grafiska marknader enligt nedan.

Nettoomsättningen har fördelats utifrån var kunden finns. 

Nettoomsättning per geografisk marknad:

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Sverige 58 200 84 000

Övriga Europa 9 505 393 5 524 457

Övriga världen 16 836 153 15 665 445

Summa 26 399 746 21 273 903
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Not 3 Ersättning till revisorerna

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 229 239 171 038

Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdrag

15 193 41 797

Summa 244 432 212 835

Not 4 Medelantal anställda, styrelseledamöter och ledande 
 befattningshavare

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Medelantalet anställda

Kvinnor 6 5

Män 6 6

Summa 12 11

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter 4 4

varav män 100% 100%

Verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare

6 6

varav män 67% 67%

Not 5 Personalkostnader

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Löner och andra ersättningar

till ledningspersonal 4 403 250 4 433 949

till övriga anställda 2 798 681 2 606 084

Summa 7 201 931 7 040 033

I gruppen ledningspersonal ingår styrelse, verkställande direktör och företagets 
ledningsgrupp. 

Antalet personer i gruppen ledningspersonal uppgår till 9 (9). 

Löner och andra ersättningar till ledningspersonal som är hänförliga till styrelse-
ledamöter och verkställande direktören är enligt följande

Leif Pihlqvist, styrelseordförande 100 000 100 000

Jerker Swanstein, styrelseledamot 75 000 75 000

Hans Örström, styrelseledamot och VD 1 045 200 1 061 400

Peter Bräutigam, styrelseledamot 75 000 75 000

Summa 1 295 200 1 311 400

Sociala kostnader 2 097 123 2 079 939

Pensionskostnader

Pensionskostnader för VD 0 0

Pensionskostnader för övriga anställda 831 249 798 468

Summa 831 249 798 468

Åtaganden för ålderspension till tjänstemän i Sverige enligt ITP-planen tryggas 
genom försäkring i Alecta. Dessa åtaganden är förmånsbestämda. Bolaget har 
dock inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa dessa 
åtaganden som en förmånsbestämd plan utan dessa, genom försäkring i Alecta 
tryggade pensioner, redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. 

Vid utgången av 2014 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konso-
lideringsnivån till 143 procent (2013: 148 procent). Den kollektiva konsoliderings-
nivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkrings-
åtaganden, vilket överensstämmer med IAS 19. Alectas överskott kan fördelas  
till försäkringstagarna och/eller de försäkrade.

VD fr.o.m 1 november 2011 är anlitad på konsultuppdrag. För detta uppdrag 
 erhåller verkställande direktörens bolag ett konsultarvode om 92 000 kr per 
månad.

Inga pensionsåtagande finns i avtalet. 

Not 6 Leasing- och hyresavtal

Bolaget innehar tillgångar som förhyrda lokaler, maskiner och kontorsutrustningar 
genom hyres- och leasingavtal. Merparten av leasing- och hyresavtalen behand-
las som operationell leasing och kostnaderna härför redovisas bland rörelse-
kostnaderna. I bokslutet 2014 redovisas en kostnad för koncernen på 1 426 kkr 
(1 671). För moderbolaget uppgår kostnaden till 1 666 kkr (1 539).

Kvarstående avtalade leasingkostnader förfaller för moderbolaget enligt nedan:

2014-12-31 2013-12-31

Inom ett år 1 611 055 1 666 351

Mellan ett och fem år 4 607 930 6 286 656

Leasingkostnader avser nästan uteslutande hyreskostnader för lokaler.

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Ränteintäkter 707 357

Valutakursvinster på kortfristiga placeringar 0 0

Summa 707 357

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Räntekostnader 354 702 225 373

Valutakursförluster på kortfristiga placeringar 0 0

Summa 354 702 225 373

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Räntekostnader 319 283 216 408

Valutakursförluster på kortfristiga placeringar 0 0

Summa 319 283 216 408

Not 9 Skatter

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnaden baseras på 
gällande skattesats:

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Redovisat resultat före skatt 616 277 -2 099 225

Skatt enligt gällande skattesats -135 581 461 830

Skatteeffekt av ej aktiverade underskotts-
avdrag

144 167 -454 710

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -8 586 -7 119

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0

Redovisad skatt 0 0

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Sverige 58 200 84 000

Övriga Europa 9 505 393 5 524 457

Övriga världen 16 836 153 15 665 445

Summa 26 399 746 21 273 903

Intäkter om ca 20 417 (14 415) kkr avser tre externa kunder.



22

IDL BIOTECH  ÅRSREDOVISNING 2014

Noter forts.

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Redovisat resultat före skatt 678 390 -2 108 638

Skatt enligt gällande skattesats -149 246 463 900

Skatteeffekt av ej aktiverade underskotts-
avdrag

157 832 -456 781

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -8 586 -7 119

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0

Redovisad skatt 0 0

Temporära skillnader föreligger när tillgångars eller skulders redovisade värde 
skiljer sig från dessas skattemässiga värde.

Uppskjuten skattefordran avseende outnyttjade underskottsavdrag redovisas 
när företaget anser det sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas 
inom en överskådlig framtid. Outnyttjade underskottsavdrag för vilka uppskjuten 
skatte fordran inte redovisats uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 66 403 
kkr. Samtliga underskottsavdrag har en obegränsad livslängd.

Not 10 Varumärken

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Redovisat värde 1 876 037 1 876 037

Moderbolaget 2014-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 3 409 910 3 409 910

Årets inköpt 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 409 910 3 409 910

Ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 409 910 -3 409 910

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 409 910 -3 409 910

Utgående bokfört värde 0 0

Not 11 Kostnader för utvecklingsarbeten och balanserade utgifter  
för utvecklingsarbeten

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 8 238 071 7 581 426

Årets balanserade utgifter 239 085 656 645

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 477 156 8 238 071

Ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 361 325 -4 441 543

Årets avskrivningar -475 532 -919 782

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 836 857 -5 361 325

Utgående bokfört värde 2 640 299 2 876 746

Avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader avseende slutförda utveck-
lingsprojekt sker i såväl moderbolaget som koncernen från den tidpunkt då pro-
dukten som projektet resulterar i lanseras. Ingen avskrivning sker på balanserade 
kostnader avseende projekt som ännu inte resulterat i någon lanserad produkt. 
Samtliga aktiverade utvecklingsprojekt har prövats utan att något nedskrivnings-
behov identifierats. 

Not 12 Inventarier och installationer

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 4 104 779 2 791 707

Årets inköp 145 221 1 313 072

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 250 000 4 104 779

Ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 692 328 -2 397 813

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivning -396 957 -294 515

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 089 285 -2 692 328

Utgående bokfört värde 1 160 715 1 412 450

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 133 903 2 015 341

Årets inköp 145 221 118 562

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 279 124 2 133 903

Ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 883 040 -1 780 432

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivning -131 244 -102 608

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 014 283 -1 883 040

Utgående bokfört värde 264 840 250 862

Av ovanstående värde avser följande finansiell leasing

Finansiella tillgångar 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 970 876 776 366

Årets inköp 0 1 194 510

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 970 876 1 970 876

Ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar -809 288 -617 381

Årets avskrivningar -265 713 -191 907

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 075 001 -809 288

Utgående bokfört värde 895 875 1 161 588

Samtliga immateriella och materiella anläggningstillgångar är lokaliserade i 
Sverige.

Not 13 Andelar i koncernbolag

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000

Utgående anskaffningsvärden 100 000 100 000
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Namn
Kapital-

andel
Antal 
aktier

Bokfört 
värde

IDL Bioscience AB,  
org nr 556848-8356

Säte: Bromma

Aktiekapital 100 000 kr

100% 1 000 100 000

Not 14 Kundfordringar

Per den 31 december 2014 uppgick kundfordringarna till 6 227 kkr (3 815 kkr).

Åldersanalysen avseende bolagets kundfordringar framgår nedan:

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Förfallna men ej nedskrivna kundfordringar

Ej förfallna 4 509 3 137

Förfallna sedan 1-30 dagar 1 718 678

Förfallna sedan 31-60 dagar 0 0

Förfallna sedan 61-90 dagar 2 0

Förfallna sedan 91-120 dagar 0 0

Förfallna sedan mer än 120 dagar -2 0

6 227 3 815

Reserven för osäkra fordringar uppgick per den 31 december 2014  
till 21 kkr (391). 

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Reserv för osäkra kundfordringar

Reservering vid årets början 391 383

Reservering under året 0 32

Återtagande av befarade förluster -11 -25

Konstaterad bortbokad kundfordran -359 0

Reservering vid årets slut 21 391

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Hyror och kostnader för lokaler 317 847 332 723

Hyror och kostnader för inventarier 216 543 271 899

Serviceavtal för inventarier 24 655 37 943

Övriga förutbetalda kostnader 1 153 110 455 116

Summa 1 712 155 1 097 681

Not 18 Ägarstruktur i IDL Biotech (publ) per 2014-12-31

Ägare A-aktier B-aktier Antal röster % kapital % röster

Leif Pihlqvist med bolag 1 200 000 20 099 862 32 099 862 77,91% 84,17%

Didrik Hamilton 0 485 950 485 950 1,78% 1,27%

Hanvad Invest 0 387 300 387 300 1,42% 1,02%

Jan Christer Petersen 0 324 076 324 076 1,19% 0,85%

Caroline Hamilton 0 260 200 260 200 0,95% 0,68%

Charlotte Dietzer 0 244 328 244 328 0,89% 0,64%

Försäkrings AB Avanza Pension 0 186 146 186 146 0,68% 0,49%

Lars Skoglund 0 176 666 176 666 0,65% 0,46%

Hans Benny Sundström 0 100 000 100 000 0,37% 0,26%

Övriga 0 3 873 661 3 873 661 14,17% 10,16%

Summa 1 200 000 26 138 189 38 138 189 100,00% 100,00%

Not 19 Skulder till kreditinstitut

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Finansiell leasing > 1 år

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 591 423 754 756

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen 0 0

Not 20 Checkräkningskredit

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Beviljad kredit 2 000 000 2 000 000

Utnyttjad kredit 950 216 1 837 071

Ej utnyttjad kredit 1 049 784 162 929

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Hyror och kostnader för lokaler 317 847 332 723

Hyror och kostnader för inventarier 216 543 271 899

Serviceavtal för inventarier 24 655 37 943

Övriga förutbetalda kostnader 1 333 885 684 098

Summa 1 892 930 1 326 663

Not 16 Antal aktier

A-aktier (10 röster/aktie) 2014-12-31 2013-12-31

Antal aktier vid årets ingång 1 200 000 1 200 000

Nyemission 0 0

Antal vid årets utgång 1 200 000 1 200 000

B-aktier 2014-12-31 2013-12-31

Antal vid årets ingång 26 138 189 26 138 189

Nyemission 0 0

Antal vid årets utgång 26 138 189 26 138 189

Total antal aktier 2014-12-31 2013-12-31

Antal vid årets ingång 27 338 189 27 338 189

Nyemission 0 0

Antal vid årets utgång 27 338 189 27 338 189

Aktiernas kvotvärde 0,4 0,4

Not 17 Övrigt tillskjutet kapital

Villkorat aktieägartillskott uppgår till 5 000 000 (5 000 000).

Not 18, se slutet på sidan.
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Noter forts.

Not 21 Upplupna kostnader

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner och avgångsvederlag 121 719 186 833

Upplupna semesterlöner 456 353 338 041

Upplupna sociala avgifter 190 478 173 758

Upplupna royaltykostnader 2 330 565 1 953 698

Upplupna rabatter till distributörer 252 418 50 370

Upplupna revisionsarvoden 202 000 172 000

Övriga upplupna kostnader 631 356 416 419

Summa 4 184 890 3 291 120

Not 22 Ställda säkerheter

Koncernen och moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter för checkkredit

Företagsinteckningar 2 000 000 2 000 000

Summa 2 000 000 2 000 000

Not 23 Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Styrelsen beslutar om de övergripande principerna för koncernens finans-
förvaltning och hantering av finansiella risker. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken innebär att IDL Biotech inte kan fullgöra sina kortfristiga 
 betalningsskyldigheter på grund av otillräcklig likviditetsbuffert.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar 
 koncernens räntenetto negativt.

Koncernen har varken långfristiga placeringar av överskottslikviditet eller 
 lång fristig upplåning.

Förändringar i ränteläget har därför ingen nämnvärd påverkar på koncernens 
räntenetto.

Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till export-
marknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt tar valutarisker i både 
kundfordringar i utländsk valuta och i den kommande försäljningen till utländska 
kunder. Valutaexponeringen är huvudsakligen hänförlig till Euro och US-dollar.

Koncernens råvaruinköp sker till viss del i utländsk valuta. Denna exponering är 
hänförlig till HKD, EUR, USD, NOK och GBP.

Merparten av koncernens kostnader är dock i svenska kronor. 

Per den 31 december var fördelningen per valuta av koncernens och moder-
bolagets kundfordringar följande:

Valuta (belopp i kkr) 2014-12-31 2013-12-31

EUR 1 365 1 793

USD 4 862 2 343

SEK 0 70

6 227 4 206

Per den 31 december var fördelningen per valuta av koncernens leverantörs-
skulder följande:

Valuta (belopp i kkr) 2014-12-31 2013-12-31

EUR 76 434

USD 0 48

HKD 214 165

SEK 1 654 1 443

GBP 0 0

JPY 2 6

1 945 2 096

Kreditrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finan-
siella motparter.

Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten inte fullgör 
sina förpliktelser.

Koncernen har inga kreditexponeringar mot den finansiella sektorn. Däremot har 
koncernen kontinuerligt en kreditrisk i de utestående kundfordringarna. Koncer-
nens policy för att begränsa kreditrisken är att normalt inte tillåta ny leverans av 
varor till kunder som har utestående förfallna fakturor. I samband med etablering 
av nya kundrelationer tillämpas huvudsakligen förskottsbetalning.

Ytterligare beskrivning av koncernens kundfordringar och den därmed för-
knippade kreditrisken återfinns i not 14 Kundfordringar.

Förvaltning av kapital
Bolaget strävar efter vid förvaltning av kapitalet att säkerställa att verksamheten 
drivs vidare och i framtiden även generera en god avkastning till aktieägarna samt 
att kapitalstrukturen är optimal med hänsyn till kostnaden för kapitalet.

Utdelning till aktieägarna, utfärdandet av nya aktier eller försäljning av tillgångar är 
exempel på åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapital-
strukturen. 

Finansiella instrument bokfört värde, koncern

Lånefordringar och kundfordringar 2014-12-31 2013-12-31

Kundfordringar 6 227 3 815

Övriga fordringar 501 525

Likvida medel 282 977

7 010 5 317

Övriga finansiella skulder 2014-12-31 2013-12-31

Checkräkningskredit 950 1 837

Leverantörsskulder 2 403 2 096

Övriga skulder 4 973 4 220

Leasing skulder 591 755

Upplupna kostnader 4 185 3 331

13 103 12 239

Not 24 Transaktioner med närstående

Koncernens dotterbolag, IDL Bioscience AB, är vilande. Några inköp eller 
 försäljningar mellan koncernbolagen har inte förekommit.

Utöver vad som anges avseende arvoden och ersättningar till närstående 
 personer i not 5 Personalkostnader har följande transaktioner skett med bolag 
över vilka till IDL närstående personer har ett bestämmande inflytande. 

Motpart Avser 2014-12-31 2013-12-31

Labex-koncernen Ränta 272 137

Labex-koncernen Service på instrument 2 16

Advokatfirman 
Jerker Swanstein

Juridiska uppdrag 200 180

Per bokslutsdatum finns en skuld till närstående på 4 500 kkr (3 900 kkr) till en 
marknadsmässig ränta på 6%. 

Not 25 Uppgifter om moderbolaget

IDL Biotech Aktiebolag är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Bromma.

Adressen till huvudkontoret är: Box 111 51, 161 11 Bromma.  
Besöksadressen är Karlsbodavägen 39, 5 tr, Bromma. 

Moderbolagets B-aktier är noterade på Aktietorget. 

Koncernredovisningen består av moderbolaget och dotterföretaget  
IDL Bio science AB, tillsammans benämnd koncernen. 
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Revisionsberättelse

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 20:e maj 
2015 för fastställelse.

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS såsom 
de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ekonomiska 
ställning och resultat. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av moderbolagets 
ekonomiska ställning och resultat.

Förvtaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande 
beskrivning av utvecklingen för koncernens och moderbolagets verksamhet, 
ekonomiska ställning och resultat och tar upp väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som rör moderbolaget och bolagen inom koncernen.

Bromma 24 mars 2015

Leif Pihlqvist Jerker Swanstein Peter Bräutigam Hans Örström 
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och  
   Verkställande Direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 24 mars 2015

Willard Möller 
Auktoriserad Revisor

Till årsstämman i IDL Biotech AB (publ) 
Org.nr. 556339-4203

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för  
IDL Biotech AB (publ) för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en kon-
cernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets in-
terna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av  ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering  
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även 
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för IDL Biotech AB 
(publ) för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bo-
lagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som  
har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 24 mars 2015

Willard Möller 
Auktoriserad revisor
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Styrelsen, revisorer och  ledande befattningshavare

Styrelse

Leif Pihlqvist, ordförande

Helsingborg (född 1940).

Ägare och ordförande i Labexkoncernen, ett  diagnostikföretag.

Eget och bolags aktieinnehav i IDL Biotech AB:  
1 200 000 A-aktier och 20 119 862 B-aktier.

Hans Örström, ledamot och verkställande direktör

Stockholm (född 1950).

Civilekonom.

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 20 044 B-aktier.

Jerker Swanstein, ledamot

Limhamn (född 1952).

Advokat.

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 19 999 B-aktier.

Peter Bräutigam, ledamot 

Stockholm (född 1948).

VD i Bräutigam Consulting AB. 

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 23 150 B-aktier.

Revisorer

Willard Möller, ordinarie

Helsingborg (född 1943).

Auktoriserad revisor i Mazars SET Revisionsbyrå AB.

Anders Bergman, suppleant

Stockholm (född 1963).

Auktoriserad revisor i Mazars SET Revisionsbyrå AB.

Ledande befattningshavare

Lars Skoglund, marknadschef

Uppsala (född 1957).

Civilekonom.

Lars Skoglund har omfattande erfarenhet från Life-Science-
området inom såväl läkemedel och medical devices som 
diagnostik. Större delen av sin yrkesverksamma tid har han 
varit verksam inom Pharmaciakoncernen.

Anställd i bolaget sedan 2006.

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 176 666 B-aktier.

Ola Eklund, produktionschef

Stockholm (född 1958).

Ingenjör med mångårig erfarenhet av produktionsarbete  
på SBL och Beki Diagnostics AB. Ansvarig för bolagets 
 tillverkning.

Anställd i Bolaget sedan år 1998.

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 33 000 B-aktier.

Charlotte Berg, ekonomichef – föräldraledig 140630-150731

Stockholm (född 1983).

Civilekonom med inriktning mot redovisning och handelsrätt.

Har tidigare arbetat som ekonomichef i ett mindre 
 diagnostikföretag.

Anställd i bolaget sedan 2009.

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 0 aktier.

Lars Jakobsson, vikarierande ekonomichef

Stockholm (född 1957).

Fil kan inom Företagsekonomi. 

Arbetat för bolaget sedan 2012-05 som konsult.  
Har tidigare erfarenhet som CFO i börsnoterade bolag.

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 0 aktier.

Ylva D’Amico, forsknings- och utvecklingschef

Stockholm (född 1952).

Har gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete inom diagnostik. 
Tidigare bland annat verksam som projektledare på Sangtec 
Medical AB.

Anställd i bolaget sedan 2004.

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 0 aktier.

Robert Nilsson, kvalitets- och regulatorychef

Stockholm (född 1972).

Doktorsexamen i Biokemi. Har tidigare arbetat med validering 
på Astra Zeneca och som konsult samt varit kvalitets- och 
regulatorychef på ett utvecklingsföretag inom medicinteknik.

Anställd i bolaget sedan 2010.

Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 0 aktier.
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