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IDL Biotech i korthet
IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra in vitro
diagnostiska produkter av hög kvalitet som möjliggör tillförlitlig
diagnos och effektiv patienthantering för medicinskt angelägna
indikationer.
Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga
intervall mellan invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård.
Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska markörer inom
huvudområdet onkologi, samt inom bakteriologi. Inom onkologi
har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste
förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung, prostataoch urinblåsecancer. IDLs 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 Sydamerika.

Hela verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom ett 40-tal distributörer i olika länder.
Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO
9001:2000 och EN ISO 13485: 2003. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk.

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

TUBEX ® TF är bolagets snabbtest

Bolagets tumörmarkörer är komplement
till mer resurskrävande dyrare undersökningar inom cancervården 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 bröst-,
prostata-, lung- och mag/tarmcancer.

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

Bästa aktieägare
IDL Biotechs produkter kan bidra till en bättre livs- och vårdkvalitet för alla de människor som årligen
drabbas av några av de vanligaste cancerformerna eller blir infekterade med tyfoidfeber. Båda
indikationsområdena är medicinskt angelägna. För den som drabbats av cancer ger våra markörer
en snabb och tillförlitlig information om hur aktiv sjukdomen är. Detta är viktigt exempelvis vid tidig
upptäckt av ett eventuellt återfall av sjukdomen. Behovet av cancermarkörer är erkänt och till
mycket stor del accepterat på många marknader i världen. Önskemålet om ett modernt diagnostiskt test för tyfoidfeber är också påtagligt och kännedomen om att vi tillhandahåller ett sådant
test ökar stadigt.
För IDL har 2007 kännetecknats av insatser som syftar till att etablera våra produkter på nya
marknader. Dessa processer har involverat många externa parter och tagit längre tid än vi räknat
med. Som konsekvens av detta har resultat och försäljning under 2007 inte nått målsättningarna.
Mot slutet av året har vi dock börjat se resultat av de genomförda insatserna på ett antal centrala
marknader, inte minst för TUBEX® TF som under 2007 haft en mycket god tillväxt. Ambitionen att
våra tumörmarkörer skall användas i än fler automatiska analyssystem kvarstår. Vi har en pågående dialog med tilltänkta samarbetspartners och räknar med att ingå avtal under 2008 för i
första hand produkterna TPS® och Monototal®. Vidare är det vår förhoppning att vi under 2008
kan slutföra ett av de utvecklingsprojekt som vi driver inom cancerområdet, vilket kommer att
stärka vår portfölj för cancermarkörer ytterligare.
Sammantaget tror vi nu att många viktiga pusselbitar är på väg att falla på plats. Vi bedömer
att tillväxten är god för tumörmarkörer. Orderingången för det bakteriologiska snabbtestet
TUBEX® TF har varit stark i början av 2008. Det är med stor tillförsikt och förväntan vi tar oss an
2008, som vi hoppas blir ett framgångsrikt år för bolaget.

Lars Skoglund
Verkställande direktör
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IDLs produkter

Bakteriologiska produkter
TUBEX® TF, är bolagets snabbtest för diagnos av akut tyfoidfeber, 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 uppkommer c:a 22 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 snabbhet, höga känslighet och möjlighet att
utföra utan avancerad teknisk utrustning. Att TUBEX® TF dessutom endast kräver en mycket liten blodvolym är en viktig konkurrensfördel.
Det finns stor potential för utnyttjande av teknologin bakom
TUBEX® för diagnoser av andra sjukdomar.

Samtliga IDLs produkter klassificeras som antikroppsbaserad in
vitro diagnostik, vilket ger produkter med hög specificitet, repeterbarhet och säkerhet. I korthet reagerar produktens antikropp
med antigen 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

Onkologiska produkter
Bolagets produkter inom onkologi är TPS®, TPAcyk™, UBC® och
MonoTotal®. Alla produkterna är så kallade tumörmarkörer och
används framförallt vid cancerformer såsom bröst-, prostata-,
lung-, urinblås- och mag/tarmcancer. Dessa mycket vanligt förekommande sjukdomar kräver bra behandlingskontroll och vanligen även lång uppföljningstid efter avslutad behandling. Här utgör
bolagets tumörmarkörer ett viktigt komplement.
Samtliga av bolagets onkologiska produkter kan användas på
så kallade öppna system, vilka produceras av flertalet stora
maskintillverkare och som främst finns på små och medelstora
laboratorier. TPS® är dessutom tillgängligt på ett så kallat slutet
analyssystem, Immulite®.

Kundnyttan av TUBEX ® TF
 Säker diagnos av akut sjukdom
 Enkel och snabb, men ändå mycket specifik test
 Flexibel diagnostik med möjlighet till användning i de flesta
laboratorier
 Liten blodvolym krävs för diagnos, vilket är viktigt framförallt
för unga patienter

Kundnyttan av IDLs tumörmarkörer
 Enkel provanalys som kompletterar övriga undersökningar
 Effektivt hjälpmedel för kontroll av behandlingseffekt
 Tidig upptäckt av återfall av tumörsjukdom
 Enklare för patienten och mindre resurskrävande för sjukvården

4

Marknaden
Onkologisk diagnostik utgör cirka 20% av den globala diagnostikmarknaden. USA, Europa och Japan är de största
marknaderna. I Europa är framförallt Italien och Tyskland de stora
marknaderna för rutinanvändning av tumörmarkörer. Nya tillväxtmarknader finns främst i Sydostasien och Kina.

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

Onkologi
Varje år diagnostiseras totalt drygt 10 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 behandling. Tumörmarkörer är idag generellt en etablerad del av omhändertagandet av
cancerpatienter.

Bakteriologi
Årligen drabbas runt 22 miljoner människor av tyfoidfeber. Av
dessa är många barn. Nästan en halv miljon människor dör årligen i denna allvarligaste form av Salmonella.
Marknadspotentialen för ett säkert, billigt och lättanvänt diagnostiskt test för sjukdomen är stor. Möjligheten att snabbt på
plats ställa en korrekt diagnos och påbörja en optimal behandling är eftersökt 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 TUBEXteknologin har bolaget exklusiv rätt till global användning av
teknologin. Bolaget äger det registrerade varumärket TUBEX®.

Forskning och utveckling
Bolagets produktutveckling fokuseras på applicerad forskning,
det vill säga att omsätta grundforskningskunskap till för sjukvården behövda in vitro diagnostiska (IVD) produkter. Ingen egen
grundforskning utförs för närvarande inom bolaget. Produktutveckling sker med hjälp av bolagets egen kompetens, men i ett
nära och produktivt samarbete med externa utvecklingspartners.
IDLs produkter är väl dokumenterade och har utvärderats av
oberoende kliniker. Resultaten finns enligt gängse kriterier publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.
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IDL-aktien och ägarna
Aktien och aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital uppgick den 31 december 2007 till
15 245 634 kronor fördelat på 19 057 043 aktier, varav
800 000 A-aktier och 18 257 043 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 0,80 kronor.
B-aktien är noterad på Aktietorget.
Under 2007 genomfördes en nyemission med företräde för aktieägarna, där tre gamla aktier berättigade till
teckning av en ny aktie till kursen 1,85 kronor.
Emissionen tecknades till 72,1 % och medförde en
ökning av bolagets aktiekapital med 2 955 073 kronor till
15 245 634 kronor. Totalt nyemitterades 3 693 841 aktier,
varav 200 000 A-aktier och 3 493 841 B-aktier.

B-aktiens kursutveckling
IDL Biotech
B−Aktien
SIX Bioteknik
2.6
2.4
2.2
2

1.8

Huvudägare
Av de 800 000 aktierna av serie A innehar Leif Pihlqvist
470 000 aktier och Labbex Förvaltnings AB 330 000 aktier.
Leif Pihlqvist utövar ett bestämmande inflytande över
Labbex Förvaltnings AB och även över Labex Holding
APS. Leif Pihlqvist innehar således själv, eller genom närstående bolag, 800 000 A-aktier och 8 765 000 B-aktier i
IDL Biotech AB. Därmed kontrollerar Leif Pihlqvist 63,85
procent av rösterna i IDL Biotech.

1.6

1.4

1.2
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Historiska förändringar i aktiekapitalet och antalet aktier
År

Transaktion

Ökning av
antal aktier

1989
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1999
1999
2000
2004
2007

Bolagsbildning
Nyemission
Konvertering/nyemission
Fondemission
Split 125:1
Omklassificering
Nyemissioner
Nyemissioner
Omvänd split 10:1
Nyemissioner
Nyemissioner
Nyemissioner
Nyemission

5
15
44
64
16 101

Ökning av
aktiekapital

000
000
924
924
152

50
150
449
649

11 000 000
8 476 775
2
2
7
3

380
325
086
693

203
680
522
841

Totalt
aktiekapital

000
000
240
240

880 000
678 142
1
1
5
2

904
860
669
955

162
544
233
073

1
1
1
2
2

50
200
649
298
298
298
178
856

000
000
240
480
480
480
480
622

4
6
12
15

760
621
290
245

784
328
561
634

Totalt antal
A-aktier

3 000 000
3 000 000
3 000 000
300
300
600
800

000
000
000
000

Totalt antal
B-aktier

Nominellt/
Kvot SEK

16
13
24
32

5
20
64
129
231
231
231
707

000
000
924
848
000
000
000
775

5
7
14
18

650
976
763
257

980
660
202
043

10
10
10
10
0,08
0,08
0,08
0,08
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Ägarstruktur per 2007-12-31
Ägare

Leif Pihlqvist med bolag
Banco Funds
Lars Skoglund
Didrik Hamilton med bolag
Metro Incentives
Bo Sallmander med familj och bolag
Pekka Wiena med familj
Caroline Hamilton
Hanvad Invest
Övriga aktieägare
Summa

A-aktier

B-aktier

Antal röster

% kapital

% röster

800 000

8 765 000
1 350 000
666 666
535 450
400 000
344 800
330 000
260 200
258 200
5 346 727
18 257 043

16 765 000
1 350 000
666 666
535 450
400 000
344 800
330 000
260 200
258 200
5 346 727
26 257 043

50,19%
7,08%
3,49%
2,81%
2,10%
1,81%
1,73%
1,37%
1,35%
28,06%
100,00%

63,85%
5,14%
2,54%
2,04%
1,52%
1,31%
1,26%
0,99%
0,98%
20,37%
100,00%

800 000

ORDFÖRKLARINGAR
antigen

ett ämne som reagerar med en mot antigenet riktad antikropp (vid allergiska reaktioner)

antikropp

reaktionsprodukt (immunämne) som framkallas av antigen, bl.a. vid allergiska reaktioner
Antikroppar är proteiner som gemensamt kallas immunoglobuliner (IgA, IgD, IgE, IgG och IgM)

endemisk

inhemsk ständigt närvarande (smittsam) sjukdom begränsad till ett område eller en population

in vitro

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

IVD

in vitro diagnostik

TPAcyk
TPS

®

UBC®

™

Tissue Polypeptide Antigen cyk
Tissue Polypeptide Specific antigen
Urinary Bladder Cancer antigen
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för IDL Biotech AB
(publ), org nr 556339-4203, avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för år 2007.

Koncernens verksamhet

Under året genomfördes en företrädesemission som netto tillförde bolaget 6,3 MSEK. Dessa medel har gett bolaget nödvändigt rörelsekapital för den fortsatta verksamheten och ekonomiska möjligheter att genomföra de mest nödvändiga satsningarna inom produktion och marknadsföring.

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

Allmänt om verksamheten
IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra in vitro
diagnostiska produkter av hög kvalitet som möjliggör tillförlitlig
diagnos och effektiv patienthantering för medicinskt angelägna
indikationer.
Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga
intervall mellan invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård.
Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska markörer
inom huvudområdet onkologi samt inom bakteriologi. Inom
onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de
vanligaste förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung-,
prostata- och urinblåsecancer. IDLs 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
Sydamerika.

Resultat och finansiell ställning

Händelser under räkenskapsåret

Forskning och utveckling

Ett flertal nya distributörsavtal för bolagets båda produktgrupper
har tecknats under året. Dels har avtal tecknats på marknader
där IDLs produkter tidigare inte marknadsförts; dels har redan
existerande samarbeten, som enbart täckt delar av sortimentet,
kompletterats till att omfatta bolagets hela sortiment. På specifika marknader har överenskommelser tecknats med fler än en
distributör, vilket medför en mer komplett marknadstäckning på
dessa marknader. Under fjärde kvartalet har IDLs produkter börjat
användas på helt nya marknader, som bland annat Brasilien och
Sydafrika.
Introduktionen av TPS® för nya automatiserade instrument är
fortfarande försenad beroende på organisatoriskt förändringsarbete hos våra partners.
I början av året hölls ett internationellt distributörsmöte för
TUBEX® TF. Mötet skapade gynnsamma förutsättningar för den
goda försäljningstillväxten för produkten. På några av de asiatiska marknaderna är TUBEX® TF nu marknadsledande. Under
årets sista kvartal har försäljning av produkten påbörjats i ett
antal nya länder.
En större klinisk utvärdering av TUBEX® TF påbörjades av en
internationell hälsoorganisation under året. Avsikten är att
TUBEX® TF skall inkluderas i större hjälpprogram. Utvärderingen
pågår fortfarande.

Bolagets forsknings- och utvecklingsavdelning har under året
fortsatt arbetet med två samarbetsprojekt med externa parter.
Det första är ett förprojekt för att ta fram en markör för tidig diagnos av malignt melanom. Projektet sker i samarbete med det
österrikiska bioteknikföretaget Green Hills Biotechnology GmbH.
Det andra projektet, i samarbete med det finländska bioteknikföretaget ANI Biotech Oy, är utveckling av ett snabbtest för
urinblåsecancer. Projektet beräknas kunna avslutas under 2008.
Vidare utvärderas produktidéer för att bredda den bakteriologiska produktportföljen.
Bolagets forsknings- och utvecklingsavdelning har under året
dessutom arbetat med underhåll av befintliga tumörmarkörer
som skall säkra framtida råvaruförsörjning och möjliggöra rationellare tillverkning
Under räkenskapsåret har utvecklingskostnader på 667 kkr
(702 kkr) aktiverats som tillgång i balansräkningen

Årets omsättning uppgick till 12 192 kkr (11 209). Försäljningstillväxten är till stor del en följd av den fortsatta lanseringen av
TUBEX® TF på den asiatiska marknaden. Den svaga dollarkursen har inverkat negativt på koncernens intäkter då en stor
del av faktureringen sker i USD.
Koncernens resultat uppgick till –5 031 kkr (–3 719). Resultatförsämringen beror på ökade personalkostnader, ökade kostnader för råvaror och förnödenheter till följd av den kraftigt förhöjda produktionen av TUBEX® TF under året samt ökade
marknadsföringskostnader. Rörelsekostnaderna uppgick till
18 288 kkr (15 375).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
–4 768 kkr (– 4 556). De likvida medlen uppgick vid utgången av
året till 2 608 kkr (1 860). Vid utgången av året hade koncernen
kundfordringar till ett belopp av 2 879 kkr (1 836) som medfört ett
ökat inflöde av likvida medel under inledningen av 2008.
Årets investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 170 kkr
(147) och avser till största delen utrustning till produktion och FoU.
Moderbolagets nettoomsättning var 12 192 kkr (11 209 ) och
rörelseresultatet uppgick till –5 448 kkr (–4 040). Likvida medel i
moderbolaget uppgick vid utgången av år 2007 till 2 608 kkr
(1 860).

Ersättningar till styrelse och
ledande befattningshavare
Årsstämman 2007 beslutade om följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses för när-
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Händelser efter räkenskapsårets utgång

varande de fem personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen och presenteras i slutet av denna årsredovisning.
Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare skall
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner
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 förhållande
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 avgiftsbestämda, 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 årsstämman 2008 antar dessa riktlinjer
utan förändringar för det kommande året.

Inom bakteriologi visar alltfler länder och organisationer intresse
för TUBEX® TF, vilket bland annat syns i en fortsatt mycket god
försäljningstillväxt hittills under 2008.
Denna allt större efterfrågan på TUBEX® TF har möjliggjort en
förändrad tillverkningsprocess, vilken bland annat medför en
lägre tillverkningskostnad. Den nya processen togs i drift under
februari och kommer att få fullt genomslag på resultatet först
under andra kvartalet 2008.
Tumörmarkören UBC ® har godkänts av de japanska myndigheterna. Försäljningen beräknas börja under hösten 2008. Ungefär 20 000 patienter drabbas årligen av urinblåsecancer i Japan.
För patienterna med denna cancerform kommer UBC ® bli ett
viktigt diagnostiskt verktyg för uppföljning och monitorering av
sjukdomen

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

Riskhantering
IDL Biotechs verksamhet är precis som all affärsverksamhet förknippad med risktagande. Företagsledningen arbetar ständigt
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 21.

Bolagsstyrning
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året.
Årsstämman 2007 utsåg en nomineringskommitté bestående
av Johan Ågren som representant för de institutionella ägarna,
Per Lundin som representant för Aktiespararna och Leif Pihlqvist
som representant för huvudägaren. Leif Pihlqvist utsågs till ordförande och sammankallande i nomineringskommittén. Kommittén har sammanträtt 1 gång

Flerårsjämförelse
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av nedanstående tabell:

2007

2006

2005

2004

2003

Nettoomsättning, kkr

12 192

11 209

11 301

11 618

11 766

Resultat efter finansiella poster, kkr

– 5 031

– 3 719

– 1 535

– 1 834

– 6 118

Balansomslutning, kkr

14 139

11 346

16 023

16 036

10 302

Antal anställda

13

13

12

14

15

Soliditet %

72

78

78

88

74

År 2003 har ej omräknats enligt IFRS
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Koncernförhållanden

Nyckeltal
Koncernen

Rörelsekapital (kkr)
Kassalikviditet

2007-12-31

2006-12-31

5 646

4 992

Koncernen består av moderbolaget IDL Biotech AB (publ) och det
helägda dotterbolaget IDL Diagnostics AB, org nr 556591-1400.
Ingen verksamhet har bedrivits i dotterbolaget under året.

1,68

1,82

Soliditet

71,5 %

77,5 %

Förslag till behandling av förlust

Skuldsättningsgrad

39,8 %

29,1 %

– 0,28

- 0,24

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten på moderbolagets verksamhet, 9 894 397 kronor,
balanseras i ny räkning.
Ingen aktieutdelning föreslås för år 2007.

Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Antal aktier på balansdagen
Antal anställda vid
periodens utgång

0,53

0,57

19 057 043

15 363 202

13

13

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

D E F I N I T I O N E R AV N Y C K E LTA L
Rörelsekapital

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder

Soliditet

Eget kapital dividerat med totala tillgångar

Skuldsättningsgrad

Totala skulder dividerat med eget kapital

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen
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Resultaträkningar
Koncernen
Kr

Moderbolaget

Not

2007–01–01
2007–12–31

2006–01–01
2006–12–31

2007–01–01
2007–12–31

2006–01–01
2006–12–31

1

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

12 191 635

11 209 187

12 191 635

11 209 187

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

302 615

– 108 285

302 615

– 108 285

Aktiverat arbete för egen räkning

558 629

479 473

558 629

479 473

Övriga rörelseintäkter

128 191

44 000

128 191

44 000

13 181 070

11 624 375

13 181 070

11 624 375

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

– 2 323 899

– 1 056 412

– 2 323 899

– 1 056 412

2, 6

– 6 148 240

– 5 209 366

– 6 160 536

– 5 209 366

3, 4, 5

– 9 467 704

– 8 533 407

– 9 467 704

– 8 533 407

– 348 651

– 395 932

– 676 770

– 685 876

0

– 179 602

0

– 179 602

– 18 288 494

– 15 374 719

– 18 628 909

– 15 664 663

– 5 107 424

– 3 750 344

– 5 447 839

– 4 040 288

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella placeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

105 101

77 167

105 101

77 167

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

– 28 865

– 45 452

– 27 962

– 45 452

76 236

31 715

77 139

31 715

– 5 031 188

– 3 718 629

– 5 370 700

– 4 008 573

0

0

0

0

– 5 031 188

– 3 718 629

– 5 370 700

– 4 008 573

– 0,28

– 0,24

– 0,30

– 0,26

17 825 763

15 363 202

17 825 763

15 363 202

Summa resultat från finansiella placeringar
Resulat efter finansiella poster
Skatt

9

Årets resultat
Resultat i kronor per aktie uppgår till
Genomsnittligt antal aktier
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Balansräkningar
Koncernen
Kr

Moderbolaget

Not

2007–12–31

2006–12–31

2007–12–31

2006–12–31

Varumärke

10

1 876 037

1 876 037

512 069

853 061

Balanserade utvecklingskostnader

11

1 970 457

1 487 998

1 970 457

1 487 998

3 846 494

3 364 035

2 482 526

2 341 059

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

6, 12

Summa materiella anläggningstillgångar

748 099

433 384

452 011

433 384

748 099

433 384

452 011

433 384

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
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Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

4 594 593

3 797 419

3 034 537

2 874 443

2 028 638

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter

1 823 921

2 028 638

1 823 921

Varor under tillverkning

913 057

618 250

913 057

618 250

Färdiga varor

256 808

249 000

256 808

249 000

2 993 786

2 895 888

2 993 786

2 895 888

2 878 938

1 836 433

2 878 938

1 836 433

Skattefordringar

212 109

278 905

212 109

278 905

Övriga fordringar

311 441

234 820

311 441

234 820

540 521

442 375

621 115

442 375

3 943 009

2 792 533

4 023 603

2 792 533

2 607 846

1 860 459

2 607 846

1 860 459

9 544 641

7 548 880

9 625 235

7 548 880

14 139 234

11 346 299

12 659 772

10 423 323

Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader

14

15

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkningar
Koncernen
Kr

Moderbolaget

Not

2007–12–31

2006–12–31

16,17

15 245 634

12 290 562

2007–12–31

2006–12–31

15 245 634

12 290 562

3 397 419

0

18 643 053

12 290 562

– 4 523 697

– 515 124

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

45 688 727

42 291 308

– 45 792 029

– 42 073 400

– 5 031 188

– 3 718 629

10 111 144

8 789 841

Bundet eget kapital
Aktiekapital

16,17

Överkursfond
Summa bundet eget kapital
Ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa ansamlad förlust
Summa eget kapital

– 5 370 700

– 4 008 573

–9 894 397

–4 523 697

8 748 656

7 766 865

Långfristiga skulder
Leasingskulder

128 964

0

Summa långfristiga skulder

128 964

0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

18, 20

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader

0

804 649

0

838 109

1 183 848

838 109

0

0

100 000

100 000

553 583

361 768

446 313

361 768

1 376 306

1 356 581

1 376 306

1 356 581

Summa kortfristiga skulder

3 899 126

2 556 458

3 911 116

2 656 458

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 139 234

11 346 299

12 659 772

10 423 323

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Inga

Inga

Inga

Inga

Ställda säkerheter

19

804 649
1 164 588

20

Eventualförbindelser
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
Kr

Not

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Total förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Moderbolaget

2007–12–31

2006–12–31

2007–12–31

2006–12–31

– 5 031 188

– 3 718 629

– 5 370 700

– 4 008 573

337 258

395 932

676 770

685 876

– 4 693 930

– 3 322 697

– 4 693 930

– 3 322 697

– 97 898

– 183 959

-97 898

– 183 959

– 1 231 070

– 91 286

– 1 231 070

– 91 286

1 254 658

– 958 270

1 254 658

– 958 270

– 74 310

– 1 233 515

– 74 310

– 1 233 515

– 4 768 240

– 4 556 212

– 4 768 240

– 4 556 212

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

– 666 739

– 702 328

– 666 739

– 702 328

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

– 170 126

– 146 639

– 146 639

– 146 639

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 836 865

– 848 967

– 836 865

– 848 967

Nyemission

6 352 492

0

6 352 492

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6 352 492

0

6 352 492

0

747 387

– 5 405 179

747 387

– 5 405 179

1 860 459

7 265 638

1 860 459

7 265 638

747 387

– 5 405 179

747 387

– 5 405 179

2 607 846

1 860 459

2 607 846

1 860 459

195 351

1 000 000

195 351

1 000 000

2 803 197

2 860 459

2 803 197

2 860 459

Totalt kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Outnyttjad checkkredit
Totalt tillgängliga likvida medel
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Förändring av eget kapital
Koncernen
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

12 290 562

42 291 308

– 40 538 031

–1 535 369

12 508 470

Kr

Belopp vid 2006 års ingång
Omföring av föregående års resultat

–1 535 369

Årets resultat

1 535 369

0

– 3 718 629

– 3 718 629

Belopp vid 2006 års utgång

12 290 562

42 291 308

– 42 073 400

– 3 718 629

8 789 841

Belopp vid 2007 års ingång

12 290 562

42 291 308

-40 073 400

– 3 718 629

8 789 841

– 3 718 629

3 718 629

0

Omföring av föregående års resultat
Nyemission

2 955 072

3 878 533

Emissionskostnader

6 833 605

– 481 114

– 481 114

Årets resultat
Belopp vid 2007 års utgång

15 245 634

– 5 031 188

– 5 031 188

45 688 727

– 45 792 029

– 5 031 188

10 111 144

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

1 482 536

0

– 1 997 661

11 775 437

–1 482 537

– 515 124

Moderbolaget
Aktiekapital
Kr

Belopp vid 2006 års ingång

12 290 562

Omföring av föregående års resultat

1 997 661

0

– 4 008 573

– 4 008 573

– 515 124

– 4 008 573

7 766 865

– 515 124

– 4 008 573

7 766 865

– 4 008 573

4 008 573

Årets resultat
Belopp vid 2006 års utgång

12 290 562

0

Belopp vid 2007 års ingång

12 290 562

0

Omföring av föregående års resultat
Nyemission

2 955 072

Emissionskostnader

6 833 605

– 481 114

– 481 114

Årets resultat
Belopp vid 2007 års utgång

15 245 634

3 397 419

15

0

3 878 533

– 4 523 697

– 5 370 700

– 5 370 700

– 5 370 700

8 748 656

Redovisnings- och värderingsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag

om kapital (trädde i kraft den 1 januari 2007). Genom IFRS 7 införs
nya upplysningskrav för att förbättra informationen om finansiella
instrument.
Genom tillägget i IAS 1 införs krav på upplysningar om storleken
på företagets kapital och om kapitalförvaltningen. Koncernen tillämpar IFRS 7 och ändringen av IAS 1 från och med den 1 januari 2007.
Den nya standarden IFRS 7, och tillägget till IAS 1 gäller ändringar
av upplysningskrav eller presentation har därför inte påverkat redovisat
resultat eller ekonomisk ställning.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom
EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag och tillägg som följer av Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer.
De IFRS-standards och tolkningar som publicerats men inte trätt i
kraft per den 31 december 2007 bedöms inte få någon påverkan på
koncernens finansiella rapporter för 2007.

Ändrade redovisningsprinciper
Finansiella leasingavtal som ingåtts under räkenskapsåret redovisas
i enlighet med IAS 17 Leasingavtal. Äldre avtal redovisas alltjämt som
operationella leasingavtal.

Grund för de finansiella rapporternas
upprättande

Segmentsrapportering
Koncernens verksamhet utgörs av endast ett segment, tillverkning
och försäljning av in vitro diagnostiska produkter. Någon segmentsinformation lämnas därför inte.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir
föremål för fastställande på årsstämman den 28 maj 2008.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Det
innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor.
Samtliga belopp anges i kronor om inte annat anges. Tillgångar och
skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden.
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver
att företagsledningen 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 uppskattningar redovisas i den period ändringen görs
om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period
ändringen görs och framtida perioder om ändringen 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 nästkommande år då de finansiella rapporterna
undertecknas av styrelsens ledamöter. Upplysningar lämnas i årsredovisningen om väsentliga händelser efter balansdagen 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 tilllämpats konsekvent 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.

Klassificering mm
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt enbart av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat
från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande
från moderbolaget. 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.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär
att dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället, fastställt som
skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast
den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
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 konceren ingående bolagen bedriver sin verksamhet. Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporteringsvaluta, är svenska
kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.

Nya standarder och tolkningar som införts
från och med den 1 januari 2007
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar samt kompletterande
tillägg till IAS 1, Utformning av finansiella rapporter – Upplysningar
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Finansiella instrument

Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna.
Andra utgifter kostnadsförs 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.

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 instrumentets verkliga värde. En finansiell tillgångs klassificering avgör hur den värderas efter första redovisningstillfället.
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument utifrån i vilket
syfte instrumenten förvärvades. Företagsledningen bestämmer
klassificering vid den första redovisningen och omprövar detta beslut
vid varje rapporteringstillfälle. IDLs innehav av finansiella instrument
är klassificerade som följer:
Aktier och andelar bland finansiella anläggningstillgångar avser
innehav som inte är noterade på en aktiv marknad och är klassificerade som tillgångar som kan säljas. Enligt huvudregeln värderas
dessa tillgångar efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde med
värdeförändringar mot eget kapital. Om det föreligger objektiva
belägg för att det finns ett nedskrivningsbehov ska en ackumulerad
förlust bokförd i eget kapital överföras till resultaträkningen. Innehav
som inte är noterade och vars verkliga värde inte kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt redovisas dock till anskaffningsvärde, eventuellt
justerat om nedskrivningsbehov konstaterats.
Kundfordringar bland omsättningstillgångar är icke-derivata finansiella tillgångar med fasta eller fastställbara betalningar och som inte
är noterade på en aktiv marknad. Efter anskaffningstidpunkten redovisas dessa till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
Finansiella skulder, dvs IDLs upplåning redovisas inledningsvis till
verkligt värde. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om företaget inte har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalningen i åtminstone
12 månader efter balansdagen.
IDL har inte initialt klassificerat några tillgångar som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen utöver kassa
och banktillgodohavanden och har ej heller några tillgångar eller skulder
som innehas för handel. IDL har under räkenskapsåret heller inte haft
några finansiella investeringar som hålles till förfall.

De beräknade nyttjandeperioderna är:
Varumärken

obestämbar

Balanserade utvecklingskostnader

5 år

Avskrivning på balanserade utvecklingskostnader avseende slutförda utvecklingsprojekt sker från den tidpunkt då den produkt som
projektet resulterat i lanseras.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnad
minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
anskaffningskostnaden ingår inte några lånekostnader utan dessa
belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de
upplånade medlen har använts.
Tillkommande utgifter för en materiell anläggningstillgång läggs till
anskaffningsvärdet 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 5 år.

Leasade tillgångar
Leasingavtal som innebär att risker och förmåner som är förknippade med ägande i allt väsentligt överförs till koncernen klassificeras
som finansiella leasingavtal. 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, dock utan att avskrivningsperioden överstiger leasingperioden.
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 leasingoch hyresavtalen behandlas som operationell leasing. Avtal som
ingåtts under räkenskapsåret och som klassificerats som finansiella
leasingavtal enligt ovan redovisas dock i enlighet med de ovan
beskrivna principerna för finansiella leasingavtal.

Immateriella tillgångar
Förvärvade patent, licenser och varumärken redovisas till anskafffningsvärde 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 företaget 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.

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 nedskrivning 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.
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden
med en diskonteringsränta som beaktar riskfri ränta och den risk som
är förknippad med den speciella tillgången.
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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. Uppskjuten 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 beöms sannolikt att
de kan utnyttjas.

Varumärken med obestämbar livslängd nedskrivningsprövades
per den 1 januari 2004 (övergångsdatum till IFRS) även om det då
inte förelåg någon indikation på nedskrivningsbehov.
Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar återförs
om det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för
beräkningen av återvinningsvärdet.
En nedskrivning återförs endast i den utsträckning tillgångens
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde
som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts,
med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.
Nedskrivningar och eventuell återföring av nedskrivningar av vissa
andra tillgångar som finansiella tillgångar som omfattas av IAS 39,
varulager och uppskjutna skattefordringar prövas enligt respektive
standard.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 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 utmetoden (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.

Kassaflödesanalys
In- och utbetalningar har delats upp i kategorier: löpande verksamhet, investeringsverksamhet 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.

Moderbolagets redovisningsprinciper

Ersättningar till anställda

Moderbolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning
för juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning.
De skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper som förekommer är bedömningen av nyttjandeperiodens
längd för den immateriella tillgången Varumärke samt att samtliga
finansiella leasingavtal redovisas som operationell leasing i moderbolaget.
I moderbolaget baseras avskrivningar enligt plan på varumärken på
ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken uppgår till 10 år.

Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda
pensionsplaner. 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.
Åtaganden för ålderspension i Sverige enligt ITP-planen hanteras
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 2007 uppgick
Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 152
procent (2006: 143 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån
utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska
beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.
Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade.
Samtliga ersättningar till anställda redovisas som kostnad i den
period när de anställda utfört de tjänster som ersättningen avser.

Viktiga uppskattningar och bedömningar
för redovisningsändamål
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden som påverkar 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 under kommande
räkenskapsår är hänförliga till immateriella anläggningstillgångar.
Baserat på historisk kunskap om liknande tillgångars nyttjandeperiod
har företagsledningen 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 nedskrivningsbehov finns.

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

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
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Noter
Not 1

Sociala kostnader

Nettoomsättning per geografisk marknad

Koncernen och moderbolaget
Europa
Asien
Övriga världen
Summa

Not 2

Forts. not 5

2007

2006

6 336 866
3 558 201
2 296 568

6 262 130
2 164 884
2 782 173

12 191 635

11 209 187

2007

2006

SET Revisorer
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

130 610
0

204 500
0

Summa

130 610

204 500

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

2007

6
7

13

13

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
varav män

3
67 %

3
67 %

Verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare
varav män

6
50 %

7
57 %

Summa

Not 4

2007

2006

Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid0,43 %

0,92 %

Leasing- och hyresavtal

2007-12-31

2006-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
308 961
308 961

0
0
0

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

0
–12 873

0
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–12 873

0

Utgående bokfört värde

296 088

0

Finansiell leasing

Operationell leasing

2008
2009
2010
2011
2012

115 560
105 930

1 693 582
1 609 262
63 506
7 440
0

Totalt

221 490

3 373 790

Personalkostnader

Koncernen och moderbolaget

2007

Not 7

2006

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen och moderbolaget

Löner och andra ersättningar
till ledningspersonal
till övriga anställda

4 098 822
2 186 813

3 834 361
1 579 999

Summa

6 285 635

5 414 360

I gruppen ledningspersonal ingår styrelse, verkställande direktör och företagets ledningsgrupp. Antalet personer i gruppen ledningspersonal uppgår
till 9 (10).

1 516 028

2007

2006

Ränteintäkter
Valutakursvinster på kortfristiga placeringar

104 395
706

77 044
123

Summa

105 101

77 167

Not 8

Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

Löner och andra ersättningar till ledningspersonal är hänförliga till styrelseledamöter och verkställande direktören enligt följande:
Ulf Birnik, VD till och med 14 mars 2006
—
189 085
Lars Skoglund, VD
från och med 15 mars 2006
1 316 028
1 027 648
Leif Pihlqvist, styrelseordförande
100 000
100 000
Jerker Swanstein, styrelseledamot
50 000
50 000
Irené Starck, styrelseledamot
50 000
50 000
Summa

962 244

År

Någon uppdelning i grupper avseende kön och ålder görs inte då antalet
individer i respektive grupp understiger 10. Ingen långtidsfrånvaro har förekommit.

Not 5

904 974

Framtida minimileasingavgifter för ingångna leasing- och hyresavtal förfaller
enligt följande:

Sjukfrånvaro

Koncernen och moderbolaget

Summa

Bolaget innehar tillgångar som förhyrda lokaler, maskiner och kontorsutrustningar genom hyres- och leasingavtal. Merparten av leasing- och
hyresavtalen behandlas som operationell leasing och kostnaderna härför
redovisas bland rörelsekostnaderna. I bokslutet 2007 redovisas en kostnad
för koncernen på 1 430 kkr (1 363). För moderbolaget uppgår kostnaden
till 1 442 kkr (1 363).
Tillgångar som koncernen hyr genom finansiell leasing och där avtalen ingåtts
under 2007 redovisas som materiella anläggningstillgångar och utgörs av:

2006

6
7

297 678
664 566

Not 6

Medelantal anställda, styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

Koncernen och moderbolaget

360 012
544 962

Åtaganden för ålderspension till VD tryggas genom avgiftsbestämd plan.
Inga pensionsåtaganden finns för styrelsens ledamöter.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra
uppdrag.

Not 3

2 040 637

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 2007 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 152 procent (2006:
143 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade
enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade.

Ersättning till revisorerna

Koncernen och moderbolaget

2 244 641

Pensionskostnader
Pensionskostnader för VD
Pensionskostnader för övriga anställda

2007

2006

Räntekostnader
Valutakursförluster på kortfristiga placeringar

28 865
0

23 370
22 082

Summa

28 865

45 452

Moderbolaget

1 227 648
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2007

2006

Räntekostnader
Valutakursförluster på kortfristiga placeringar

27 962
0

23 370
22 082

Summa

27 962

45 452

Not 9

Forts. not 11

Skatter

Koncernen och moderbolaget

2007

2006

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

0
0

0
0

Summa

0

0

Avskrivning på balanserade utvecklingskostnader avseende slutförda
utvecklingsprojekt sker i såväl moderbolaget som koncernen från den tidpunkt då den produkt som projektet resulterat 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 nedskrivningsbehov identifierats.

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnaden baserad
på gällande skattesats:
Koncernen
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (28 %)
Skatteeffekt av ej aktiverade
underskottsavdrag
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skatt
Moderbolaget
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (28 %)
Skatteeffekt av ej aktiverade
underskottsavdrag
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skatt

Not 12

2007

2006

–5 031 188
1 408 733

–3 718 629
1 041 216

–1 396 146
–12 930
343

–1 036 194
–5 022
0

0

0

2007

2006

– 5 370 700
1 503 796

– 4 008 573
1 122 400

–1 491 552
–12 930
343

–1 117 378
–5 022
0

0

0

Koncernen

2007-12-31

2006-12-31

Ackumulerade nskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Försäljningar/utrangeringar

1 487 796
480 696
–115 107

1 341 156
152 910
-6 270

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 853 385

1 487 796

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

–1 054 412
113 497
-164 371

–893 808
0
–160 604

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 105 286

–1 054 412

748 099

433 384

Moderbolaget

Varumärke

Koncernen

2007-12-31

Utgående bokfört värde

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 skattefordran
inte redovisats uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 50 169 kkr.
Samtliga underskottsavdrag har en obegränsad livslängd.

Not 10

Inventarier och installationer

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Försäljningar/utrangeringar

1 487 796
171 735
–115 107

1 341 156
152 910
– 6 270

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 544 424

1 487 796

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

–1 054 412
113 497
–151 498

–893 808
0
–160 604

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 092 413

–1 054 412

452 011

433 384

2007-12-31

2006-12-31

Utgående bokfört värde

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp

3 409 910
0

3 409 910
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 409 910

3 409 910

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

–1 533 874
0

–1 533 874
0

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden

100 000

100 000

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 533 874

–1 533 874

Utgående anskaffningsvärden

100 000

100 000

1 876 036

1 876 036

2007-12-31

2006-12-31

Utgående bokfört värde

Not 13 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn
Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp

3 409 910
0

3 409 910
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 409 910

3 409 910

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

–2 556 849
–340 992

–2 215 857
–340 992

Utgående ackumulerade avskrivningar

–2 897 841

–2 556 849

512 069

853 061

Utgående bokfört värde

Not 11

IDL Diagnostics AB,
org nr 556591-1400
Säte: Bromma
Aktiekapital: 100 000 kronor

Not 14

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2007-12-31

2006-12-31

3 510 328
666 739

2 808 000
702 328

Antal
aktier

Bokfört
värde

100%

100%

1 000

100 000

Kundfordringar

Förfallna men ej nedskrivna kundfordringar (kkr)

4 177 067

3 510 328

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

–2 022 330
–184 280

–1 838 050
–184 280

Utgående ackumulerade avskrivningar

–2 206 610

–2 022 330

1 970 457

1 487 998

Utgående bokfört värde

Rösträtts
andel

Per den 31 december 2007 var kundfordringar om 1 146 kkr (223) förfallna.
Nedskrivningsbehov har bedömts föreligga med 69 kkr (69). Övriga kundfordringar är mot kunder som tidigare inte haft några betalningssvårigheter.
Åldersanalysen avseende bolagets kundfordringar framgår nedan. Ökningen
av förfallna fordringar jämfört med föregående år beror på att några av bolagets större kunder under slutet av 2007 hade tillfälliga problem att fullgöra
betalningar inom avtalad kredittid. Dessa problem undanröjdes under inledningen av 2008 och har inte föranlett bolaget att ompröva de berörda
kundernas kreditvärdighet.

Kostnader för utvecklingsarbeten och balanserade
utgifter för utvecklingsarbete

Koncernen och moderbolaget

Kapitalandel

Koncernen och moderbolaget
Ej förfallna
Förfallna sedan
Förfallna sedan
Förfallna sedan
Förfallna sedan
Förfallna sedan
Summa

20

1-30 dagar
31-60 dagar
61-90 dagar
91-120 dagar
mer än 120 dagar

2007-12-31

2006-12-31

1 802
783
209
85
0
0

1 682
154
0
0
0
0

2 879

1 836

Forts. not 14

Not 18 Checkräkningskredit

Reserven för osäkra fordringar uppgick per den 31 december 2007 till 69
kkr (69)

Koncernen och moderbolaget

Reserv för osäkra kundfordringar (kkr)
Koncernen och moderbolaget

2007-12-31

2006-12-31

Reservering vid årets början
Reserveringar under året
Återtagande av befarade förluster

69
1
–1

0
69
0

Reservering vid årets slut

69

69

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit
Ej utnyttjad kredit

Upplupna löner och avgångsvederlag
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna royaltykostnader
Upplupna styrelsearvoden
Upplupna rabatter till distributörer
Upplupna revisionskostnader
Upplupna advokatkostnader
Övriga förutbetalda kostnader

2006-12-31

Förfallna sedan mer än 120 dagar

69

69

Summa

69

69

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga
värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Hyror och kostnader för lokaler
Hyror och kostnader för inventarier
Serviceavtal för inventarier
Patentkostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Summa

2007-12-31

2006-12-31

303
29
86
20
99

293
54
24
9
99

439
300
997
869
916

460
482
520
963
916

540 521

442 375

2007-12-31

2006-12-31

Hyror och kostnader för lokaler
Hyror och kostnader för inventarier
Serviceavtal för inventarier
Patentkostnader
Övriga förutbetalda kostnader

303
109
86
20
99

293
54
24
9
59

Summa

621 115

Moderbolaget

439
894
997
869
916

2006
1 000 000
0
1 000 000

2007-12-31

2006-12-31

Not 19 Upplupna kostnader
Koncernen och moderbolaget

Reserv för osäkra fordringar uppdelat enligt ålder (kkr)
Koncernen och moderbolaget
2007-12-31

2007
1 000 000
804 649
195 351

45
439
361
368
17
110
2
30

685
872
434
743
0
919
000
119
534

1 376 306

323
330
187
264
105
120
2
22

0
336
065
906
835
722
000
000
717

1 356 581

Not 20 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter för checkkredit.
Koncernen och moderbolaget

460
482
520
963
950

2007

2006

Företagsinteckningar

1 500 000

1 500 000

Summa

1 500 000

1 500 000

Not 21 Finansiell riskhantering och finansiella instrument
Styrelsen beslutar om de övergripande principerna för koncernens finansförvaltning och hantering av finansiella risker.

Likviditetsrisk

442 375

Likviditetsrisken innebär att IDL Biotech inte kan fullgöra sina kortfristiga
betalningsskyldigheter på grund av otillräcklig likviditetsbuffert. Koncernens
likvida medel och outnyttjade checkkredit bedöms vara tillräckliga för att
täcka de kortfristiga likviditetsbehoven.

Not 16 Antal aktier
A-aktier (10 röster/aktie)

2007

2006

Antal vid årets ingång
Nyemission

600 000
200 000

600 000
0

Antal vid årets utgång

800 000

600 000

B-aktier (1 röst/aktie)

2007

2006

Antal vid årets ingång
Nyemission

14 763 202
3 493 841

14 763 202
0

Antal vid årets utgång

18 257 043

14 763 202

Totalt antal aktier
Antal vid årets ingång
Nyemission

2007
15 363 202
3 693 841

2006
15 363 202
0

Antal vid årets utgång

19 057 043

15 363 202

0,80

0,80

Aktiernas kvotvärde

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar
koncernens räntenetto negativt. Koncernen har varken långfristiga placeringar av överskottslikviditet eller långfristig upplåning. Förändringar i ränteläget har därför ingen nämnvärd påverkan på koncernens räntenetto.

Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till
exportmarknader. 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 till största delen hänförlig till HKD. Merparten av koncernens kostnader är dock i svenska kronor.

Not 17 Ägarstruktur
Ägarstruktur i IDL Biotech AB (publ) per 2007-12-31
Ägare

A-aktier

B-aktier

Röster

% kapital

% röster

Leif Pihlqvist med bolag
Banco Funds
Lars Skoglund
Didrik Hamilton med bolag
Metro Incentives
Bo Sallmander med familj och bolag
Pekka Wiena med familj
Caroline Hamilton
Hanvad Invest
Övriga aktieägare

800 000

8 765 000
1 350 000
666 666
535 450
400 000
344 800
330 000
260 200
258 200
5 346 727

16 765 000
1 350 000
666 666
535 450
400 000
344 800
330 000
260 200
258 200
5 346 727

50,19%
7,08%
3,49%
2,81%
2,10%
1,81%
1,73%
1,37%
1,35%
28,06%

63,85%
5,14%
2,54%
2,04%
1,52%
1,31%
1,26%
0,99%
0,98%
20,37%

Summa

800 000

18 257 043

26 257 043

100,00%

100,00%
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Bolaget arbetar aktivt för att minska exponeringen mot USD genom att
där så är möjligt övergå till andra faktureringsvalutor.

Forts. not 21
Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden.

Baserat på 2007 års intäkter och kostnader i utländska valutor skulle en femprocentig försvagning av koncernens två viktigaste valutor EUR och USD i
förhållande till svenska kronor innebära en resultatförsämring på 600 kkr. Då
har de i sammanhanget obetydliga inköpen i dessa valutor inte beaktats.

Per den 31 december var fördelningen per valuta av koncernens och
moderbolagets kundfordringar följande:
Valuta (Belopp i kkr)
EUR
USD
SEK

2007

2006

1 731
1 138
10
2 879

998
825
13
1 836

Kreditrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot
finansiella 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. Koncernens 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.

Per den 31 december var fördelningen per valuta av koncernens
leverantörsskulder följande:
Valuta (Belopp i kkr)
EUR
HKD
SEK

2007

2006

28
359
777
1 164

130
0
708
838

Ytterligare beskrivning av koncernens kundfordringar och den därmed förknippade kreditrisken återfinns i not 14 Kundfordringar.

Förvaltning av kapital
Bolagets målsättning vid förvaltningen av kapitalet är att säkerställa att
verksamheten kan drivas vidare och i framtiden även generera en god
avkastning till aktieägarna.

Den skillnad på 19 kkr som föreligger mellan koncernens och moderbolagets
leverantörsskulder är i sin helhet hänförlig till SEK.

Finansiella instrument bokfört värde
(kkr)

Kundfordringar

Tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Kundfordringar
Finansiella skulder till upplupet
anskaffningsvärde

Kassa

Leasingskulder

Checkräkningskredit

2 608

129

805

Leverantörsskulder

2 879
1 165

2007

2006

3 542
2 879

1 860
1 836

1 165

838

Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter individuell beömning av osäkra fordringar.

Not 22 Transaktioner med närstående

Not 23 Uppgifter om moderbolaget

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

IDL Biotech Aktiebolag är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i
Bromma. Adressen till huvudkontoret är Box 11151, 161 11 Bromma.
Besöksadressen är Karlsbodavägen 39, 5tr, Bromma.
Moderbolagets B-aktier är noterade på Aktietorget.
Koncernredovisningen för år 2007 består av moderbolaget och dotterföretaget IDL Diagnostics AB, tillsammans benämnd koncernen.

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

2007

2006

Labex-koncernen

Service på instrument

14 kkr

28 kkr

Ramberg Advokater AB

Juridiska uppdrag

34 kkr

252 kkr

Tjänster i samband
med nyemission

273 kkr

0 kkr

Juridiska uppdrag

133 kkr

0 kkr

Advokatfirman
Jerker Swanstein

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 28 maj 2008 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.
Förvaltningsberättelsen 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 osäkerhetsfaktorer som rör moderbolaget och bolagen inom koncernen.

Bromma den 24 april 2008

Leif Pihlqvist,
Ordförande

Jerker Swanstein

Irene Starck

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Lars Skoglund
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 24 april 2008
Willard Möller
Auktoriserad revisior
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i
IDL Biotech AB (publ) org nr: 556339-4203

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i IDL Biotech AB (publ) för räkenskapsåret 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet
av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställlande 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 min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild
av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 24 april 2008

Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare
Styrelse

Ledande befattningshavare

Leif Pihlqvist, ordförande
Helsingborg (född 1940)
Ägare och VD i Labexkoncernen. Aktiv inom diagnostika.
Eget och bolags aktieinnehav i IDL Biotech AB:
800 000 A-aktier och 8 765 000 B-aktier.

Lars Skoglund, verkställande direktör
Uppsala (född 1957). Civilekonom
Lars Skoglund har omfattande erfarenhet från Life Scienceområdet inom läkemedel och medical devices såväl 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: 666 666 B-aktier

Irene Stark, ledamot
Stockholm (född 1956)
VD i Starck och Partner AB, f d försäljningschef i
Abbot Scandinavia AB.
Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 13 333 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: 25 000 B-aktier

Jerker Swanstein, ledamot
Båstad (född 1952)
Advokat
Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 13 333 B-aktier.

Andreas Petterson, ekonomichef
Uppsala (född 1970).
Civilekonom med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning.
Har tidigare arbetat som ekonomichef i ett mindre diagnostikföretag. Var dessförinnan verksam inom revisionsbranschen.
Anställd i bolaget sedan 2006.
Eget aktieinnehav i IDL: 0 aktier

Revisorer
Willard Möller, ordinarie
Helsingborg (född 1943)
Auktoriserad revisor i SET Revisionsbyrå AB
Anders Bergman, suppleant
Stockholm (född 1963)
Auktoriserad revisor i SET Revisionsbyrå AB

Ylva D’Amico, forsknings- och utvecklingschef
Stockholm (född 1952)
Har gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete inom diagnostik.
Tidigare verksam som projektledare på Sangtec Medical AB.
Anställd i bolaget sedan 2004.
Eget aktieinnehav i IDL: 0 aktier
Helena Goike, chef Clinical affairs
Stockholm (född 1965).
Medicine doktor från Karolinska Institutet (onkologi/patologi).
Kliniskt ansvarig för bolagets produkter.
Anställd i Bolaget sedan år 2000.
Eget och familjens aktieinnehav i IDL: 25 600 B-aktier
Lena Kirsel, kvalitets- och regulatorychef
Stockholm (född 1973).
Kemiingenjör med inriktning biokemi. Har tidigare arbetat på
kvalitetsavdelningen på Pharmacia & Upjohn och Fresenius
Kabi. Ansvarig för bolagets kvalitetssystem och regulatoryverksamhet.
Anställd i Bolaget sedan år 2000.
Eget aktieinnehav i IDL: 25 000 B-aktier
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IDL Biotech AB (publ)
Box 111 51, 168 11 Bromma
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