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Årsstämma
Tid och plats
Årsstämma	hålls	tisdagen	den	31	maj	2011	
kl.	15.00	på	Piperska	Muren,	Scheelegatan	14,	
Stockholm.

Anmälan
Aktieägare	som	vill	deltaga	vid	årsstämman	skall	
dels	vara	registrerad	i	den	av	Euroclear	Sweden	
AB	förda	aktieboken	senast	den	25	maj	2011,	dels	
anmäla	sig	till	IDL	Biotech	AB	senast	den	26	maj	
2011	kl.	12.00.

Anmälan	kan	göras	under	adress:
IDL	Biotech	AB	(publ),	Box	1	1151,	161	11	
BROMMA,	Telefon	08-799	67	50,	
telefax	08-799	93	20	eller	e-mail:	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	25	maj	2011,	genom	
förvaltares	försorg,	tillfälligt	inregistrera	aktierna	
i	eget	namn.
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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	
tarmcancer.	

IDL Biotech i korthet
IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra 
in vitro diagnostiska produkter av hög kvalitet som möjlig
gör 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 exis
terande vård.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska markö
rer inom huvudområdet onkologi, samt inom bakteriologi. 
Inom onkologi har Bolaget ett flertal tumörmarkörer för 
några av de vanligaste förekommande cancerformerna, 
såsom bröst, lung, prostata urinblåse samt äggstocks
cancer. 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 Sydamerika.

Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. För
säljningen av bolagets produkter sker genom ett 40tal 
distributörer i olika länder.

Bolagets har ett kvalitetssystem som är certifierat en
ligt I SO 9001:2008 och EN ISO 13485: 2003. Samtliga 
bolagets produkter är CEmärkta i enlighet med gällande 
Europeiskt regelverk. 

Historik
Bolaget grundades 1988 som firma AB IDL ImmunoDe
velopLab. 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	
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.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

För IDL Biotech kännetecknades 2010 av både medgångar 
och motgångar. Året började med låg försäljning av  företagets 
produkt TUBEX®TF på grund av få fall av tyfoid feber, dock 
återhämtade vi det mesta senare under året. Totalt sjönk om
sättningen med 10 procent jämfört med året innan och upp
gick till 15,7 miljoner kr. I sammanhanget kan dock noteras 
att försäljningen 2010 ligger på en avsevärt högre nivå jäm
fört med åren dessförinnan. Försäljningen för tumörmarkö
rerna föll tillbaka en del jämfört med 2009. Ett av skälen var 
de tidigare rapporterade produktionsproblemen under tredje 
kvartalet, som var betingade av bristande kvalitet från under
leverantörers sida. Merparten av vår fakturering sker i USD 
respektive Euro och vi drabbades 2010 av betydande valuta
kursförluster. Som en konsekvens av försäljningsnedgången 
och valutakursförlusterna försämrades också resultatet.

IDL Biotech utvecklar di
agnostiska laboratorietester 
och marknadsför dem inter
nationellt. Produktportföljen 
omfattar tester inom de medi
cinskt angelägna områdena 
onkologi och bakteriologi. 
Den som drabbats av någon 
av de vanligaste cancerformerna kan få snabb och tillför
litlig information om hur sjukdomen utvecklas med hjälp 
av bolagets produkter. Utgångspunkten är ett enkelt blod
prov. Inom det bakteriologiska området finns snabbtestet 
TUBEX®TF för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber. 
Sjukdomen är den allvarligaste formen av Salmonella.

Det är mycket glädjande att den nya produkten för urinblå
secancer, UBC® Rapid, under hösten kunde CEmärkas enligt 
det europeiska IVDdirektivet. Försäljningen har påbörjats 
och produkten, som är ett kvalitativt snabbtest, har redan 
mött ett stort intresse. Varje år diagnostiseras 400 000 nya 
fall av urinblåsecancer i världen. Återfallsfrekvensen av sjuk
domen är hög varför regelbunden och långvarig uppföljning 
är viktig.  Resultat från kliniska prövningar för UBC® Rapid 
visar att detta snabbtest kan bli ett effektivt komplement till 
etablerade och mer omfattande undersökningsmetoder. 

Under året har vi tecknat ett antal nya distributörsavtal. För 
TUBEX® TF har vi nu ett avtal med ett bolag som finns på den 
kinesiska marknaden. Vidare har vi kunnat bygga ut nätverket 
med distributörer i bl. a. Indien, Pakistan och Malaysia. För 
UBC® Rapid har distributörsavtal tecknats i ett antal europeis
ka länder. Samtliga dessa avtal är fundamentala för att vi skall få   
en kraftfull försäljning och nå våra mål.

Det finns goda exem
pel på att våra produkter 
är viktiga. I samband med 
jord bävningskatastrofen 
på Haiti i  början av 
2010 så utfärdade den 
 amerikanska myndighe
ten CDC rekommenda
tioner för ett antal  kritiska sjukdomar som kunde befaras bryta 
ut. Vår produkt, TUBEX® TF, var som enda diagnostiska test 
omnämnt i rekommendationen för detektion av tyfoidfeber.

Forsknings och utvecklingsarbetet skapar förutsättningar 
för att kunna få fram nya produkter. Under året har två sam
arbetsprojekt avslutats. Ett med Italienska  RADIM Diag
nostics som avser en automatiserad hantering av vår produkt 

MonoTotal®. Produkten används 
vid diagnostik och monitorering 
av patienter med icke småcellig 
lungcancer. Det andra projektet 
handlar om UBC® Rapid, vårt 
snabbtest för urinblåsecancer, som 
tagits fram i  samarbete med det 
finländska bioteknikföretaget ANI 

Biotech Oy. Försäljningen av produkten har redan börjat som 
jag nämnde tidigare.

Vi driver också ett projekt med att ta fram en ELISAver
sion av MonoTotal®. Målet med projektet är att öka tillgäng
ligheten för våra kunder och att vara ett steg närmare ökad 
automatisering av IDL:s produkter.

Den produktionsstörning som inträffade under året var be
tingad av kvalitetsproblem i underleverantörsledet. Vi riktar 
starkt fokus på produktionssidan för att kunna möta efterfrå
gan på våra produkter. Bolaget har under årets senare del ge
nomfört ett program med syfte att finna alternativa underleve
rantörer för att säkerställa produkttillförseln till våra kunder. 

Vi ser framtiden an med tillförsikt. Under året har vi ytter
ligare förstärkt vårt återförsäljningsnät och detta i kombina
tion med introduktionen av vårt nya snabbtest av urinblåse
cancer bidrar till en postiv framtidssyn.

Lars Skoglund
Verkställande direktör

””Vi	ser	framtiden	an	
med	tillförsikt.



4   IDL:s produkter Marknaden  |  Forskning och utveckling  5

Marknaden
Onkologisk diagnostik utgör cirka 20 procent av den glo
bala 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 Syd
ostasien 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 can
cerfall globalt. Samtidigt som cancersjukdomar årligen 
rapporteras öka, bidrar både tidigare diagnos och ef
fektivare 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 tyfoidfe
ber. Av dessa är många barn. Nästan en halv miljon män
niskor dör årligen i denna allvarligaste form av Salmonella.

Marknadspotentialen för ett säkert, billigt och lättan
vänt 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 internatio
nella 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 patenträttsinneha
varen till TUBEXteknologin har bolaget exklusiv rätt till 
global användning av teknologin. Bolaget äger det regist
rerade varumärket TUBEX®.

Forskning och utveckling
Företagets forsknings och utvecklingsavdelning arbetar 
för att säkerställa en hög kvalité på bolagets produkter. 
Förutom internt arbete med produktunderhåll bedrivs 
samarbete med externa parter bl.a. för framtagning av au
tomatiserade versioner av företagets produkter. Inom av
delningen genomförs verifierings och valideringsstudier 
av produkterna både internt och externt inför CEmärk
ning och frisläppning till marknaden. 

Under året har en uppdaterad version av TPS® Elisa fri
släppts till marknaden. TPS® är en av företagets viktigaste 
tumörmarkörer bl.a. för monitorering av patienter med 
bröstcancer. 

Kundnyttan av TUBEX® TF
•		Säker	diagnos	av	akut	sjukdom.
•		Enkelt,	snabbt	och	specifik	test.
•		Flexibel	diagnostik	med	möjlighet	till	användning	

i	de	flesta	laboratorier.
•		Liten	blodvolym	krävs	för	diagnos,	vilket	är	viktigt	

framförallt	för	unga	patienter.

IDL:s produkter
Samtliga  IDL:s produkter är antikroppsbaserade laborato
rietester 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 uppfölj
ning 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 tumör
markörer och används framförallt vid cancerformer såsom 
bröst, prostata, lung, urinblåse och äggstockscancer. Dessa 
mycket vanligt förekommande cancersjukdomar kräver bra 
behandlingskontroll och vanligen även lång uppföljningstid 
efter avslutad behandling. Här utgör bolagets tumörmarkö
rer ett viktigt komplement till övriga kliniska metoder. 

Samtliga av bolagets onkologiska produkter kan använ
das på olika laboratorieinstrument, så kallade öppna system, 
vilka produceras av flertalet stora maskintillverkare och som 
främst finns på små och medelstora laboratorier. Några av 
våra markörer finns tillgängliga på så kallade slutna analys
system som är vanligt förekommande på större laboratorier. 
TPS® på Immulite® och MonoTotal® på RAD 120. Dessutom 
har bolaget nu även ett snabbtest, UBC Rapid®.  

Bakteriologiska	produkter
TUBEX® TF är bolagets snabbtest för diagnos av akut ty
foidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Tyfoid
feber 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 di
agnostiseras 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 blod
volym är en viktig konkurrensfördel.

Det finns stor potential för utnyttjande av teknologin 
bakom TUBEX® för diagnoser av andra sjukdomar.

Ordförklaringar
Antigen	 	ett	ämne	som	reagerar	med	en	mot	

antigenet	riktad	antikropp	(vid	aller-
giska	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	 	motsvarar	i	ett	provrör	(motsats	
in vivo,	i	den	levande	kroppen).

IVD	 In vitro	diagnostik.

TPAcyk™	 Tissue	Polypeptide	Antigen	cyk.

TPS®	 Tissue	Polypeptide	Specific	antigen.

UBC®	 Urinary	Bladder	Cancer	antigen.

Kundnyttan av IDL:s tumörmarkörer
•		Enkel	provanalys	som	kompletterar	

övriga	kliniska	undersökningar.	
•		Effektivt	hjälpmedel	för	kontroll	av	

behandlingseffekt.
•		Tidig	upptäckt	av	återfall	av	tumör-

sjukdom.
•		Enklare	för	patienten	och	mindre	

resurskrävande	för	sjukvården.
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IDL-aktien och ägarna 

Aktien	och	aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital uppgick den 31 december 2010 till 
7 622 817 kronor fördelat på 19 057 043 aktier, varav 
800 000 Aaktier och 18 257 043 Baktier. 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. Baktien är noterad på Aktietorget. 

Historiska	förändringar	i	aktiekapitalet	och	antalet	aktier

År Transaktion
Ökning av 

antal aktier
Ökning av 
aktiekap.

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

1996 Nyemission 15	000 150	000 200	000 — 20	000 10

1997 Konvertering/nyemission 44	924 449	240 649	240 — 64	924 10

1997 Fondemission 64	924 649	240 1	298	480 — 129	848 10

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 Nyemissioner 11	000	000 880	000 2	178	480 3	000	000 24	231	000 0,08

1998 Nyemissioner 8	476	775 678	142 2	856	622 3	000	000 32	707	775 0,08

1999 Omvänd	split	10:1 — — — — — 0,80

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

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

2004 Nyemissioner 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

Ägarstruktur	i	IDL	Biotech	(publ)	per	2010-12-31

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

Leif	Pihlqvist	med	bolag 800	000 11	787	613 19	787	613 66,05	% 75,36	%

Lars	Skoglund 676	666 676	666 3,55	% 2,58	%

Didrik	Hamilton	med	bolag 535	450 535	450 2,81	% 2,04	%

Metro	Incentives	Inc 400	000 400	000 2,10	% 1,52	%

Caroline	Hamilton 260	200 260	200 1,37	% 0,99	%

Hanvad	Invest 258	200 258	200 1,35	% 0,98	%

Charlotte	Dietzer 203	133 203	133 1,07	% 0,77	%

Övriga 4	135	781 4	135	781 21,70	% 15,75	%

Summa 800 000 18 257 043 26 257 043 100,00 % 100,00 %

Ekonomisk	information
Årsstämma 20110531
Delårsrapport för kvartal 1 20110504
Delårsrapport för kvartal 2 20110826
Delårsrapport för kvartal 3 20111028 
Delårsrapport för kvartal 4
och bokslutskommuniké för 2011 20120217

Huvudägare
Av de 800 000 aktierna av serie A innehar Leif Pihlqvist 
570 000 aktier och Labbex Förvaltnings AB 230 000 ak
tier. Leif Pihlqvist utövar ett bestämmande inflytande över 
Labbex Förvaltnings AB  och även över Labex Holding 
APS . Leif Pihlqvist innehar således själv, eller genom när
stående bolag, 800 000 Aaktier och 11 787 613 Baktier 
i  IDL  Biotech AB . Därmed kontrollerar Leif Pihlqvist 
75,36 procent av rösterna i IDL Biotech.
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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 2010.

Koncernens	verksamhet
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 möj
liggör 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 mer invasiva undersökningar. Ba
serat på laboratoriesvar kompletterar produkterna övriga 
kliniska undersökningar.

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, urinblåsecancer och äggstockscancer. 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 Sydamerika.

Väsentliga	händelser	under	året
Den amerikanska federala myndigheten CDC (Centers for Di
sease Control and Prevention) bedriver ett omfattande insats
program i Haiti efter jordbävningskatastrofen som inträffade 
i början på 2010. Som ett led i hjälpinsatserna utfärdade myn
digheten rekommendationer för ett antal kritiska sjukdomar 
vilka befarades bryta ut som en konsekvens av katastrofen. 
Bolagets produkt, TUBEX® TF, var som enda diagnostiska test 
omnämnt i rekommendationen för detektion av tyfoidfeber. 

I oktober CEmärktes företagets nya produkt för urin
blåsecancer, UBC® Rapid, enligt det europeiska IVD 
direktivet. Produkten har mött ett stort intresse från såväl 
distributörer som kliniker och första försäljning skedde 
i december. Cancer i urinblåsan är en relativt vanlig cancer
form och är något vanligare bland män än kvinnor. Varje 
år diagnostiseras ca 400 000 nya fall världen över. Sjukdo
men har en hög återfallsfrekvens varför regelbunden och 
långvarig uppföljning är viktigt. UBC® Rapid kommer att 

bli ett viktigt och kostnadseffektivt komplement till dagens 
etablerade diagnostiska metoder.

Under året har det slutits ett antal nya distributörsav
tal på ett flertal centrala marknader. För bolagets produkt 
TUBEX® TF har företaget tecknat ett avtal med ett bolag 
verksamt på den kinesiska marknaden. Vidare har distri
butörsnätverket stärkts ibland annat Indien, Pakistan och 
Malaysia genom tecknande av nya distributörsavtal. Utöver 
detta har företaget tecknat distributörsavtal för produkten 
UBC® Rapid i ett antal Europeiska länder. 

IDL Biotech genomför kliniska studier för att kliniskt 
dokumentera sina produkter vid nya indikationer och för 
uppdatering av den kliniska nyttan. Vetenskapliga resultat 
från flera kliniska studier har redovisats under året på inter
nationella tumörmarkörmöten och i vetenskapliga tidskrif
ter. Kliniskt intressanta resultat har redovisats för TPS® vid 
metastaserad bröstcancer för att prognosticera patientens 
kliniska utfall under pågående behandling samt för att för
utsäga förekomsten av spridd sjukdom. Flera studier har 
rapporterats för lungcancermarkören MonoTotal® som har 
visat bra diagnostisk känslighet för den vanligaste formen 
av lungcancer, så kallad icke småcellig lungcancer. 

Rapporterad data för företagets nya produkt, UBC® Ra
pid, visar att denna snabbtest kan bli ett komplement till eta
blerade mer omfattande undersökningsmetoder. 

Resultat	och	finansiell	ställning
Årets omsättning uppgick till 15 737 kkr (17 536). Detta är en 
minskning med 1 799 kkr jämfört med förgående år. Minsk
ningen beror främst på en försämrad försäljning av bolagets 
tumörmarkörer. Anledningen till detta kan till viss del här
ledas till produktionsproblemen, som uppstod under tredje 
kvartalet orsakat av bristande kvalité i produkter från under
leverantörer. Ytterligare en anledning är att valutakurserna 
på USD och Euro drastiskt har sjunkit under året. Positivt är 
att försäljningen av TUBEX® TF har nästintill återhämtat sig 
jämfört med förgående år, trots den tillfälliga säsongsvaria
tionen som drabbade produkten under årets första kvartal. 

Koncernens resultat uppgick till –2 344 kkr (–360). Re
sultatförsämringen kan direkt härledas till den minskade 
försäljningen. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
1 180 kkr (–268). De likvida medlen uppgick vid utgången 
av året till 14 kkr (17). Vid utgången av året hade koncer
nen kundfordringar till ett belopp av 2 101 kkr (2 346). 
Tillfälliga lån har tagits under året. 

Årets investeringar i maskiner och inventarier har upp
gått till 192 kkr (144) och avser maskiner och inventarier 
till produktion och kvalitetskontroll, telefonväxel samt 
data utrustning. Företaget har även investerat i finansiell 
leasing av en maskin till produktionen till ett värde av 467 kkr. 

Moderbolagets nettoomsättning var 15 737 kkr (17 536) 
och rörelseresultatet uppgick till –2 247 kkr (–506). Likvi
da medel i moderbolaget uppgick vid utgången av år 2010 
till 14 kkr (17).

Synligt eget kapital i moderbolaget har under hösten 
2010 understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. 
Styrelsen följer löpande utvecklingen och konstaterar att 
då det finns övervärden som täcker bristen föreligger inte 
skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. 

Forskning	och	utveckling
Två samarbetsprojekt inom bolagets forsknings och ut
vecklingsavdelning har under året avslutats. Italienska 
RADIM Diagnostics har lanserat MonoTotal® på sitt au
tomatiserade system RAD 120. MonoTotal® används vid 
diagnostik och monitorering av patienter med icke små
cellig lungcancer. Den andra produkten som lanserats är 
UBC® Rapid, som tagits fram i samarbete med det finländ
ska bioteknikföretaget ANI  Biotech Oy. UBC® Rapid är ett 
snabbtest för urinblåsecancer.

Internt har arbetet fortsatt enligt plan med framtagning 
av en ELISA version av MonoTotal®. Målet med projektet 
är att öka tillgängligheten för våra kunder och att vara ett 
steg närmare ökad automatisering av IDLs produkter.

Pågående externa samarbetsprojekt avser automatise
ring av TPS® . TPS® används framför allt vid uppföljning 
och monitorering av patienter med bröstcancer, ovarial
cancer och prostatacancer.

Under räkenskapsåret har utvecklingskostnader på 812 
kkr (549 kkr) aktiverats som tillgång i balansräkningen. 

Ersättningar	till	styrelse	och	ledande	
befattningshavare

Årsstämman 2 010 beslutade om följande riktlinjer 
för bestämmande av ersättning till VD och andra ledande 
befattnings havare. Med andra ledande befattningshavare 
avses för närvarande de fem personer som tillsammans 
med VD utgör koncern ledningen och presenteras i slutet av 
denna årsredovisning. 

Ersättningen till VD  och andra ledande befattnings
havare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersätt
ning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda 
ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrens
kraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren ver
kar. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till 
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga 
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till de
finierade och mätbara mål och vara maximerad i förhål
lande till den fasta lönen. Bonus eller rörlig ersättning kan 
endast komma att utgå om bolaget visar positivt resultat 
efter utbetalningen. 

Samtliga ledande befattningshavare utom VD skall ha 
uppsägningstider i enlighet med kollektivavtal. För VD skall 
uppsägningstiden vara fyra månader från befattningshava
rens 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 av
giftsbestämda, 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 2011 antar dessa rikt
linjer utan förändringar för det kommande året. 

Bolagsstyrning
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året.

Vid årsstämman som hölls den 3 juni 2010, invaldes en 
ny styrelseledamot, Peter Bräutigam. 

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

Händelser	efter	räkenskapsårets	utgång
Tillfälliga lån har tagits under första kvartalet 2011. Styrelsen 
bedömer att ytterligare likviditetstillskott behövs under 2011 
och arbetar med lösning på behovet. 

Bolagets distributionsnät har växt genom tecknande av 
distributionsavtal på, för IDL Biotech, ett flertal nya mark
nader.  

Utvecklingsfasen för projektet av en ELISA version av Mono
Total® har avslutats och överflyttning till produktion har skett.

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 affärsverksam
het förknippad med risktagande. Företagsledningen arbetar 
ständigt med att identifiera risker och vidta åtgärder som be
gränsar eventuella negativa följder av de risker bolaget expo
neras för. För mer information om risker hänvisas till not 22.

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

Förslag	till	behandling	av	årets	resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den 
ansamlade förlusten på moderbolagets verksamhet, 
8 075 530 kronor, balanseras i ny räkning. Ingen aktieut
delning föreslås för 2010. 

Resultat	och	ställning
Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet 
samt koncernens och moderbolagets finansiella ställning 
vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföl
jande resultat och balansräkningar med tillhörande noter.
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Flerårsjämförelse
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av nedanstående tabell.

2010 2009 2008 2007 2006 2 005

Nettoomsättning,	kkr 15	737 17	536 13	804 12	192 11	209 11	301

Resultat	efter	finansiella	poster,	kkr –2	344 –360 –2	584 –5	031 –3	719 –1	535

Balansomslutning,	kkr 12	377 11	460 12	143 14	139 11	346 16	023

Antal	anställda 11 11 11 13 13 12

Soliditet 39	% 62,5	% 62	% 72	% 78		% 78%

Nyckeltal

Koncernen 2010-12-31 2009-12-31

Rörelsekapital	(kkr) –235 2	620

Kassalikviditet 0,45 0,80

Soliditet 39	% 62,5	%

Skuldsättningsgrad 156,6	% 59,9	%

Resultat	per	aktie	(kr) –	0,12 –	0,02

Eget	kapital	per	aktie	(kr) 0,25 0,38

Antal	aktier	på	balansdagen 19	057	043 19	057	043

Antal	anställda	vid	periodens	utgång 11 11

Definitioner	av	nyckeltal
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.

Resultaträkningar

Koncernen Moderbolaget

Kr Not
2010-01-01–
2010-12-31

2009-01-01–
2009-12-31

2010-01-01–
2010-12-31

2009-01-01–
2009-12-31

1

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning 2 15	736	504 17	535	617 15	736	504 17	535	617

Förändring	av	lager	av	färdiga	varor		
och	produkter	i	arbete

–20	135 25	815 –20	135 25	815

Aktiverat	arbete	för	egen	räkning 776	604 424	180 776	604 424	180

Övriga	rörelseintäkter 0 105	155 0 105	155

Summa	rörelsens	intäkter 16	492	973 18	090	767 16	492	973 18	090	767

	 	

Rörelsens kostnader 	 	

Råvaror	och	förnödenheter –2	748	080 –3	267	034 –2	748	080 –3	267	034

Övriga	externa	kostnader 3,	7 –6	840	783 –6	433	210 –6	895	534 –6	594	867

Personalkostnader 4,	5,	6 –8	122	857 –7	829	332 –8	122	857 –7	829	332

Avskrivningar –672	337 –782	185 –628	277 –811	650

Övriga	rörelsekostnader –344	999 –94	365 –344	999 –94	365

Summa	rörelsens	kostnader –18	729	056 –18	406	125 –18	739	746 –18	597	248

Rörelseresultat –2 236 083 –315 358 –2 246 773 –506 480

	 	

Resultat från finansiella placeringar  	

Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter 8 0 2	157 0 2	157

Räntekostnader	och	liknande	resultatposter 9 –108	306 –47	007 –99	886 –43	656

Summa	resultat	från	finansiella	placeringar –108	306 –44	849 –99	886 –41	498

Resultat efter finansiella poster –2 344 389 –360 208 –2 346 660 –547 979

	 	

Skatt 10 0 0 0 0

	 	

ÅRETS RESULTAT/SUMMA TOTALRESULTAT –2 344 389 –360 208 –2 346 660 –547 979

Resultat	i	kronor	per	aktie	uppgår	till –0,12 –0,02 –0,12 –0,03

Genomsnittligt	antal	aktier 19	057	043 19	057	043 19	057	043 19	057	043
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 Koncernen    Moderbolaget

Kr Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

1 	 	 	

TILLGÅNGAR 	

	

Anläggningstillgångar 	

Immateriella anläggningstillgångar 	

Varumärke 11 1	876	037 1	876	037 0 0

Balanserade	utvecklingskostnader 	12 2	700	978 2	376	927 2	700	978 2	376	927

Summa	immateriella	anläggningstillgångar 4	577	015 4	252	964 2	700	978 2	376	927

	 	

Materiella anläggningstillgångar 	 	

Inventarier	och	installationer 	7,	13 768	979 294	168 345	634 294	168

Summa	materiella	anläggningstillgångar 768	979 294	168 345	634 294	168

	 	 	

Finansiella anläggningstillgångar 	

Andelar	i	koncernföretag 	14 0 0 100	000 100	000

Summa	finansiella	anläggningstillgångar 0 0 100	000 100	000

Summa anläggningstillgångar 5 345 994 4 547 133 3 146 612 2 771 096

	 	

Omsättningstillgångar 	 	

Varulager 	 	

Råvaror	och	förnödenheter 2	120	937 1	820	762 2	120	937 1	820	762

Varor	under	tillverkning 1	458	144 1	336	006 1	458	144 1	336	006

Färdiga	varor 	 159	849 302	122 159	849 302	122

Summa	varulager 3	738	929 3	458	890 3	738	929 3	458	890

	 	

Kortfristiga fordringar 	 	

Kundfordringar 15 2	101	486 2	345	996 2	101	486 2	345	996

Skattefordringar 275	710 186	692 275	710 186	692																											

Övriga	fordringar 313	242 337	985 313	242 337	985

Förutbetalda	kostnader 16 587	565 566	208 587	565 566	208

Summa	kortfristiga	fordringar 3	278	002 3	436	881 3	278	002 3	436	881

	 	

Kassa	och	bank 13	722 17	109 13	722 17	109

Summa omsättningstillgångar 7 030 654 6 912 880 7 030 654 6 912 880

	 	

SUMMA TILLGÅNGAR  12 376 648 11 460 012 10 177 266 9 683 975

 Koncernen    Moderbolaget

Kr Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 17,	18 7	622	817 7	622	817

Övrigt	tillskjutet	kapital 45	688	727 45	688	727

Balanserat	resultat –46	144	141 –45	783	933

Årets	resultat 	 –2	344	389 –360	208

Summa eget kapital 4 823 015 7 167 403

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17,	18 7	622	817 7	622	817

Överkursfond 	 3	397	419 3	397	419

Summa	bundet	kapital 11	020	236 11	020	236

Ansamlad förlust

Balanserat	resultat –5	728	870 –5	180	891

Årets	resultat 	 –2	346	660 –547	979

Summa	ansamlad	förlust –8	075	530 –5	728	870

Summa eget kapital 2	944	707	 5	291	366

Långfristiga skulder

Skulder	till	kreditinstitut 288	227 0 0 0

Summa långfristiga skulder 288 227 0  0 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 19,	21 1	568	600 1	041	103 1	568	600 1	041	103

Leverantörsskulder 1	419	888 1	332	050 1	419	888 1	332	050

Skulder	till	koncernföretag 0 0 100	000 100	000

Övriga	skulder 1	900	102 352	827 1	767	255 352	827

Upplupna	kostnader 20 2	376	817 1	566	629 2	376	817 1	566	629

Summa kortfristiga skulder 7 265 406 4 292 609 7 132 559 4 392 609

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 	 12 376 648 11 460 012 10 177 266 9 683 975

Ställda	säkerheter 21 2	000	000 2	000	000 2	000	000 2	000	000

Eventualförbindelser Inga Inga Inga Inga

Balansräkningar Balansräkningar
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  Koncernen   Moderbolaget

Kr Not
2010-01-01–
2010-12-31

2009-01-01–
2009-12-31

2010-01-01–
2010-12-31

2009-01-01–
2009-12-31

1

Resultat	efter	finansiella	poster –2	344	389 –360	208 –2	346	660 –547	979

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet 	 672	337 782	185 628	277 811	651

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital –1 672 052 421 977 1 718 383 263 672

	 	 	

Förändring	av	varulager –280	040 –4	660 –280	040 –4	660

Förändring	av	rörelsefordringar 158	878 –362	644 158	878 –314	042

Förändring	av	rörelseskulder 	 2	972	798 –322	620 2	839	951 –212	916

Total	förändring	av	rörelsekapital 2	851	636 –689	924 2	718	790 –531	618

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 179 584 –267 946 1 000 407 –267 946

	 	 	

Investeringar	i	immateriella	anläggningstillgångar –811	604 –548	664 –811	604 –548	664

Investeringar	i	materiella	anläggningstillgångar –659	594 –144	485 –192	189 –144	485

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 471 198 –693 149 –1 003 793 –693 149

	 	

Ökning	av	långfristiga	skulder 	 288	227 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 288 227 0 0 0

	 	 	

Totalt kassaflöde –3 387 –961 095 –3 387 –961 095

	 	 	

Likvida	medel	vid	årets	början 17	109 978	204 17	109 978	204

Förändring	av	likvida	medel –3	387 –961	095 –3	387 –961	095

Likvida medel vid årets slut 	 13 722 17 109 13 722 17 109

Outnyttjad	checkkredit 431	400 958	897 431	400 958	897

TOTALT TILLGÄNGLIGA LIKVIDA MEDEL 445 122 976 006 445 122 976 006

Kr Not 1 Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat
Årets 

 resultat
Summa  

eget kapital

Belopp	vid	2009	års	ingång 15	245	634 45	688	727 –50	823	218 –2	583	533 7	527	611

Omföring	av	föregående	års	resultat –2	583	533 2	583	533

Nedsättning	av	aktiekapitalet –7	622	817 –7	622	817

Summa	totalresultat 	 	 	 –360	208 –360	208

Belopp 2009-12-31 7 622 817 45 688 727 –45 783 933 –360 208 7 167 403

Belopp	vid	2010	års	ingång 7	622	817 45	688	727 –45	783	933 –360	208 7	167	403

Omföring	av	föregående	års	resultat –360	208 360	208

Summa	totalresultat 	 	 	 –2	344	389 –2	344	389

Belopp 2010-12-31 7 622 817 45 688 727 –46 144 141 –2 344 389 4 823 015

Kr Not 1 Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat
Årets

resultat
Summa 

eget kapital

Belopp	vid	2009	års	ingång 15	245	634 3	397	419 –	9	894	397 –2	909	311 5	839	345

Omföring	av	föregående	års	resultat –2	909	311 2	909	311

Nedsättning	av	aktiekapitalet –7	622	817 7	622	817

Summa	totalresultat 	 	 	 –547	979 –547	979

Belopp 2009-12-31 7 622 817 3 397 419 –5 180 891 –547 979 5 291 366

Belopp	vid	2010	års	ingång 7	622	817 3	397	419 –5	180	891 –547	979 5	291	366

Omföring	av	föregående	års	resultat –547	979 547	979

Årets	resultat –2	346	660 –	2	346	660

Belopp 2010-12-31 7 622 817 3 397 419 –5 728 870 –2 346 660 2 944 706

Koncernen

Moderbolaget

Förändring av eget kapitalKassaflödesanalyser



16   Noter Noter  17

Not 1 Redovisnings-	och	värderingsprinciper

Allmänna	principer
Koncernens räkenskaper har upprättats enligt de av EU  antagna 
IFRS  standarderna och tolkningarna av dessa (ifric). Vidare 
har koncernredovisningen upprättast i enlighet med svensk lag 
genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings re
kommendation RFR  1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaff
ningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar 
och skulder som värderats till verkligt värde i resultaträkningen. 
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR  2 Re
dovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella 
rapporter. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med 
föregående år om inget annat framgår nedan. I de fall moderbo
laget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges 
detta särskilt.

Grund	för	de	finansiella	rapporternas	upprättande
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Det 
innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kro
nor. Samtliga belopp anges i kronor om inte annat anges. 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattning
ar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovis
ningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skul
der, 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. Änd
ringar 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 rappor
terna 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 ba
lansdagen beaktas vid räkningarnas fastställande.

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i kon
cernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan.

Kvittning av fordringar och skulder och av intäkter och kostna
der görs endast om detta krävs eller uttryckligen tillåts i en redo
visningsrekommendation.

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

Noter Nya	och	ändrade	standarder	som		
tillämpas	av	koncernen	
Följande nya och ändrade standarder är för första gången obliga
toriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2010. Nedan 
redogörs endast för rekommendationer som bedöms ha eller kun
na få påverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS  3 (omarbetad), Rörelseförvärv, anger att förvärvsmeto
den ska tillämpas även fortsättningsvis men med några väsentliga 
förändringar. Exempelvis redovisas alla betalningar för att köpa 
en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen. Efterföljande 
justeringar av villkorade betalningar kommer att belasta resul
tatet. Innehav utan bestämmande inflytande (minoritetsintresse) 
i förvärvade verksamheter kan valfritt, vid varje förvärv, värderas 
antingen till verkligt värde eller till proportionell andel av den 
förvärvade rörelsens nettotillgångar. Alla transaktionskostnader 
avseende förvärv ska kostnadsföras.

IAS 27 (omarbetad), Koncernredovisning och separata finansiel
la rapporter, kräver att effekterna av transaktioner med innehavare 
utan bestämmande inflytande redovisas i eget kapital om de inte 
medför någon ändring i det bestämmande inflytandet. Det innebär 
att dessa transaktioner inte längre ger upphov till goodwill eller 
vinster och förluster. Mister ett moderbolag det bestämmande infly
tandet ska eventuellt kvarvarande innehav omvärderas till verkligt 
värde och vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen. 

Koncernen har inte haft några transaktioner som påverkats av 
de omarbetade standarderna IFRS  3 och IAS  27. 

Nya och ändrade standarder som ännu inte trätt i kraft 
Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 
2010 har standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte 
trätt i kraft. Nedan redogörs i korthet för de standarder och utta
landen som bedöms kunna komma att få påverkan på koncernens 
finansiella rapporter. 

IFRS 9, Financial instruments, publicerad i november 2009. Den
na standard är det första steget i processen att ersätta IAS 39, Finan
siella instrument: värdering och klassificering. IFRS 9 introducerar 
två nya krav för värdering och klassificering av finansiella tillgångar. 
Standarden är tillämplig för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 
men kan tillämpas i förtid så snart EU antagit den. Koncernen har 
inte utvärderat vilken påverkan IFRS 9 kommer att få på de finan
siella rapporterna men bedömer att påverkan inte blir väsentlig.

IAS  24 (omarbetad), Upplysningar om närstående, utgiven 
november 2009. Den omarbetade standarden ska tillämpas för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Förtida 
tillämpning är tillåten. Den omarbetade standarden förtydligar 
och förenklar definitionen av en närstående part. Koncernen kom
mer att tillämpa den omarbetade standarden från 1 januari 2011. 
Bedömningen är att koncernens finansiella rapporter inte kommer 
att påverkas av den omarbetade rekommendationen.

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande infly
tande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt 
eller indirekt rätt att utforma ett företags finansiella eller opera
tiva strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedöm
ningen om ett bestämmande inflytande föreligger, skall potentiella 
röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller kon
verteras beaktas.

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaff
ningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på överlåtna 
tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I an
skaffningsvärdet 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. Eventuell positiv skillnad mellan anskaffningskostnaden 

för aktierna och koncernens andel av det verkliga värdet på den 
förvärvade rörelsens identifierbara tillgångar, skulder och eventu
alförpliktelser redovisas som koncernmässig goodwill. Är skillna
den negativ redovisas den direkt i resultaträkningen.

Dotterföretagens finansiella rapporter tas in i koncernredovis
ningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det be
stämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från kon
cerninterna 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 ba
lansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i resultaträkningen. Ickemonetära tillgångar och skul
der 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 verkstäl
lande 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 upp
byggd utifrån bolagets kärnverksamhet, in vitro diagnostiska pro
dukter, vilka erbjuds kunder på flera geografiska marknader. Fö
retagsledningen 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. 

Finansiella	instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkning
en när bolaget blir part till instrumentets avtalsvillkor. Kundford
ringar tas upp när faktura har skickats. Skuld tas upp när motpar
ten 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, förfal
ler 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. För
värv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsda
gen, 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 redovisnings
tillfället.

Koncernen klassificerar sina finansiella instrument utifrån i vilket 
syfte instrumenten förvärvades. Företagsledningen bestämmer klas
sificering vid den första redovisningen och omprövar detta beslut 
vid varje rapporteringstillfälle. IDL:s innehav av finansiella instru
ment 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 sker inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränteme
toden, 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 stor
lek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden.

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

Samtliga finansiella skulder tillhör kategorin låneskulder och 
leverantörsskulder. Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaff
ningsvärde med tillämpning av effektivränte¬metoden. 

Immateriella	tillgångar
Förvärvade patent, licenser och varumärken redovisas till anskaff
ningsvärde 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 kun
skap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produk
ter 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 re
dovisade 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 an
skaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska för
delarna. Andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivningar på immateriella tillgångar redovisas i resultat
räkningen linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder, 
såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Immate
riella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod prövas för 
nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkom
mer som tyder på att tillgången i fråga har minskat i värde.
De beräknade nyttjandeperioderna är:

• varumärken: obestämbar

• balanserade utvecklingskostnader: 5 år.

Avskrivning på balanserade utvecklingskostnader avseende slut
förda utvecklingsprojekt 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 ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Lånekostnaderna som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion 
eller produktion av en tillgång, som tar betydande tid i anspråk att 
färdigställa, utgör en del av tillgångens anskaffningsvärde.

Tillkommande utgifter för en materiell anläggningstillgång läggs 
till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska 
fördelarna. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
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Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings
värden. Avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandepe
riod. Maskiner och inventarier skrivs av linjärt på 5 år.

Leasade	tillgångar
Leasingavtal som innebär att risker och förmåner som är förknippa
de 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 av
skrivningsperioden överstiger leasingperioden. Varje leasingbetal
ning 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 lea
sade 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 behandlas som operationell leasing. Av
tal som ingåtts under räkenskapsåret och som klassificerats som fi
nansiella 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 nedskrivning görs med det 
belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess åter
vinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens verk
liga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassa
flöden med en diskonteringsränta som beaktar riskfri ränta och 
den risk som är förknippad med den speciella tillgången.

Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar åter
förs om det har skett en förändring i de antaganden som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivningar av
seende goodwill återförs inte. 

En nedskrivning återförs endast i den utsträckning tillgångens 
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade vär
de 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 net
toförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans beaktats. Nettoförsälj
ningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdig
ställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in, 
först utmetoden (F IFU) och inkluderar utgifter som uppkom
mit 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 förmånsbestäm
da pensionsplaner. Koncernens företag omfattas av ITP planen, 
som inte förutsätter några inbetalningar från de anställda.

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

Åtaganden för ålderspension i Sverige enligt ITP planen han
teras genom försäkring i Alecta. Dessa åtaganden är förmånsbe
stämda. Bolaget har dock inte haft tillgång till sådan information 
som gör det möjligt att redovisa dessa åtaganden som en förmåns
bestämd plan utan dessa genom försäkring i Alecta tryggade pen
sioner redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Vid utgången 
av 2010 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva kon
solideringsnivån till 146 procent (2009: 141 procent). Den kol
lektiva 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.

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

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. In
komstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggan
de 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 skat
temässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av upp
skjuten 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 beslu
tade 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 upp
skjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms san
nolikt att de kan utnyttjas.

Kassaflödesanalys
In och utbetalningar har delats upp i kategorier: löpande verk
samhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Den 
indirekta metoden tillämpas vid flöden från den löpande verksam
heten. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och bank
tillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är 
utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktuationer, dels hand
las 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 utspädning justeras re

sultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till 
effekter av utspädande potentiella stamaktier. 

Moderbolagets	redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för fi
nansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för 
juridisk person. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma 
redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS  i den omfattning 
som RFR 2 tillåter. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovis
ningsprinciper än koncernen anges detta nedan. 

Innehav	i	dotterföretag	
Innehav i dotterföretag värderas utifrån anskaffningsvärde, vari 
ingår förvärvsrelaterade utgifter. I de fall det redovisade värdet 
avseende investeringen överstiger återvinningsvärdet, sker ned
skrivning. 

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 uppskju
ten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskat
tade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

Finansiella	instrument	
Moderbolaget tillämpar inte IAS  39 Finansiella instrument: Re
dovisning och värdering, 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 redovisas enligt ekonomisk innebörd. 
Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera 
koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstme
del efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. 

Koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas 
som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess 
aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnat 
koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot 
balanserade vinstmedel. 

Koncernbidrag som är att jämställda med aktieägartillskott re
dovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren 
direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncern
bidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar 
i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras. 

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 fram
tiden som påverkar redovisade värden. Följden blir att redovisade 

belopp i dessa fall sällan kommer att motsvara de verkliga be
loppen. De uppskattningar och antaganden som innebär en be
tydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden under 
kommande räkenskapsår är hänförliga till immateriella anlägg
ningstillgångar.

Baserat på historisk kunskap om liknande tillgångars nyttjan
deperiod har företagsledningen bedömt att nyttjandeperioden för 
bolagets varumärken är obestämd. Nyttjandeperioden och be
dömda 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.

Not 2 Nettoomsättning	per	geografisk	
marknad

I såväl koncernen som moderbolaget fördelar sig nettoomsättning
en på geografiska marknader enligt nedan. 

Nettoomsättningen har fördelats utifrån var kunden finns. 

Koncernen och moderbolaget 2010 2009

Sverige 58	900 138	900

Övriga	Europa 5	507	222 6	884	805

Övriga	världen 10	170	382 10	511	912

Summa 15 736 504 17 535 617

Samtliga immateriella och materiella anläggningstillgångar är lo
kaliserade i Sverige.

Intäkter om ca 8 044 kkr (7 979) avser tre externa kunder. 

Not 3 Ersättning	till	revisorerna

Koncernen och moderbolaget 2010 2009

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 220	000 247	500

Revisionsverksamhet	utöver		

revisionsuppdrag

0 0

Skatterådgivning 0 0

Övriga	tjänster 0 0

Summa 220 000 247 500

Not 4 Medelantal	anställda,	styrelseleda-
möter	och	ledande	befattningshavare

Koncernen och moderbolaget 2010 2009

Medelantalet anställda

Kvinnor 4 5

Män 7 6

Summa 11 11

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter	 4 3

varav	män 75	% 67	%

Verkställande	direktörer	och	andra	

ledande	befattningshavare

5 5

varav	män 60	% 60	%
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Not 5 Sjukfrånvaro

Koncernen och moderbolaget 2010 2009

Total	sjukfrånvaro	i	förhållande	till	

ordinarie	arbetstid

0,47	% 4,16	%

Någon uppdelning i grupper avseende kön och ålder görs inte då 
antalet individer i respektive grupp understiger tio. 

Not 6 Personalkostnader

Koncernen och moderbolaget 2010 2009

Löner och andra ersättningar

till	ledningspersonal 3	554	554 3	165	507

till	övriga	anställda 2	061	760 2	032	633

Summa 5 616 314 5 198 140

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

Antalet personer i gruppen ledningspersonal uppgår till 9 (8).
Löner och andra ersättningar till ledningspersonal är hänförliga 

till styrelseledamöter och verkställande direktören enligt följande

Lars	Skoglund,	VD 1	284	800 1	194	469

Leif	Pihlqvist,	styrelseordförande 100	000 100	000

Jerker	Swanstein,	styrelseledamot 75	000 50	000

Irené	Starck,	styrelseledamot 75	000 50	000

Peter	Bräutigam,	styrelseledamot 50	000 0

Summa 1 584 800 1 394 469

Sociala	kostnader 1	892	956 1	798	405

Pensionskostnader

Pensionskostnader	för	VD 360	012 360	012

Pensionskostnader	för	övriga	

anställda

416	852 361	782

Summa 776 864 721 794

Åtaganden för ålderspension till tjänstemän i Sverige enligt ITPpla
nen tryggas genom försäkring i Alecta. Dessa åtaganden är förmåns
bestämda. Bolaget har dock inte haft tillgång till sådan information 
som gör det möjligt att redovisa dessa åtaganden som en förmånsbe

stämd plan utan dessa, genom försäkring i Alecta tryggade pensioner, 
redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Vid utgången av 2010 
uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsni
vån till 146 procent (2009: 141 procent). Den kollektiva konsolide
ringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent 
av försäkringsåtaganden, vilket överensstämmer med IAS 19. Alectas 
överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. 

Åtagande för ålderspension till VD tryggas genom avgiftsbe
stämd plan. Inga pensionsåtagande finns för styrelsens ledamöter. 

Not 7 Operationell	leasing

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 bokslu
tet 2010 redovisas en kostnad för koncernen på 1 453 kkr (1 515). 
För moderbolaget uppgår kostnaden till 1 508 kkr (1515).

Kvarstående avtalade leasingkostnader förfaller för koncern 
och moderbolag enligt nedan:

2010 2009

Inom	ett	år 1	556	808 1	437	138

Mellan	ett	och	fem	år 4	943	076 6	422	646

Leasingkostnader avser nästan uteslutande hyreskostnader för 
lokaler.

Not 8 Ränteintäkter	och	liknande		
resultatposter

Koncernen och moderbolaget 2010 2009

Ränteintäkter 0 2	157

Valutakursvinster	på	kortfristiga	

placeringar

0 0

Summa 0 2 157

Not 9 Räntekostnader	och	liknande		
resultatposter

Koncernen 2010 2009

Räntekostnader	 108	306 47	007

Valutakursförluster	på	kortfristiga	

placeringar

0 0

Summa 108 306 47 007

Moderbolaget

Räntekostnader	 99	886 43	656

Valutakursvinster	på	kortfristiga	

placeringar

0 0

Summa 99 886 43 656

Not 10 Skatter
Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnaden 
baseras på gällande skattesats:

Koncernen 2010 2009

Redovisat	resultat	före	skatt –2	344	389 –360	208

Skatt	enligt	gällande	skattesats	 616	574 94	735

Skatteeffekt	av	ej	aktiverade	

underskottsavdrag

–612	032 –88	197

Skatteeffekt	av	ej	avdragsgilla	kostnader –4	542 –6	619

Skatteeffekt	av	ej	skattepliktiga	intäkter 0 82

Redovisad skatt 0 0

Moderbolaget 2010 2009

Redovisat	resultat	före	skatt –2	346	660 –547	979

Skatt	enligt	gällande	skattesats 617	171 144	118

Skatteeffekt	av	ej	aktiverade	

underskottsavdrag

–612	629 –137	581

Skatteeffekt	av	ej	avdragsgilla	kostnader –4	542 –6	619

Skatteeffekt	av	ej	skattepliktiga	intäkter 0 82

Redovisad skatt 0 0

Temporära skillnader föreligger när tillgångars eller skulders re
dovisade värde skiljer sig från dessas skattemässiga värde. Upp
skjuten skattefordran avseende outnyttjade underskottsavdrag 

redovisas när företaget anser det sannolikt att skattepliktiga över
skott kommer att finnas inom en överskådlig framtid. Outnytt
jade underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran inte 
redovisats uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 55 914 kkr. 
Samtliga underskottsavdrag har en obegränsad livslängd.

Not 11 Varumärke

Koncernen 2010-12-31 2009-12-31

Redovisat	värde 1	876	037 1	876	037

Moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden 3	409	910 3	409	910

Årets	inköp 0 0

Utgående	ackumulerade	

anskaffningsvärden

3	409	910 3	409	910

Ackumulerade avskrivningar

Ingående	ackumulerade	avskrivningar –3	409	910 –3	238	833

Årets	avskrivningar 0 –171	077

Utgående	ackumulerade	avskrivningar –3	409	910 –3	409	910

Utgående bokfört värde 0 0

Not 12 Kostnader	för	utvecklingsarbeten	
och	balanserade	utgifter	för		
utvecklingsarbeten

Koncernen och moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden 5	311	028 4	762	364

Ingående	ackumulerade	

anskaffningsvärden	

811	604 548	664

Utgående	ackumulerade	

anskaffningsvärden

6	122	632 5	311	028

Ackumulerade avskrivningar

Ingående	ackumulerade	avskrivningar –2	934	101 –2	457	864

Årets	avskrivningar –487	553 –476	237

Utgående	ackumulerade	avskrivningar –3	421	654 –2	934	101

Utgående bokfört värde 2 700 978 2 376 927

Avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader avseende slutförda 
utvecklingsprojekt sker i såväl moderbolaget som koncernen från den 
tidpunkt då produkten som projektet resulterar i lanseras. Ingen avskriv
ning sker på balanserade kostnader avseende projekt som ännu inte re
sulterat i någon lanserad produkt. Samtliga aktiverade utvecklingspro
jekt har prövats utan att något nedskrivningsbehov identifierats. 

Not 13 Inventarier	och	installationer

Koncernen 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående	ackumulerade		

anskaffningsvärden

2	009	958 1	865	473

Årets	inköp 659	594 144	485

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående	ackumulerade	

anskaffningsvärden

2	669	552 2	009	958

Ackumulerade avskrivningar

Ingående	ackumulerade	avskrivningar –1	715	790 –1	409	842

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets	avskrivning –184	783 –305	948

Utgående	ackumulerade	avskrivningar –1	900	573 –1	715	790

Utgående bokfört värde 768 979 294 168

Moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående	ackumulerade

	anskaffningsvärden

1	700	997 1	556	512

Årets	inköp 192	189 144	485

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående	ackumulerade	

anskaffningsvärden

1	893	186 1	700	997

Ackumulerade avskrivningar

Ingående	ackumulerade	avskrivningar –1	406	829 –1	242	493

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets	avskrivning –140	723 –164	336

Utgående	ackumulerade	avskrivningar –1	547	552 –1	406	829

Utgående bokfört värde 345 634 294 168

Av ovanstående värde avser följande finansiell leasing

Finansiella tillgångar 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående	ackumulerade		

anskaffningsvärden

308	961 308	961

Årets	inköp 467	405 0

Ingående	ackumulerade		

anskaffningsvärden

776	366 308	961

Ackumulerade avskrivningar

Ingående	ackumulerade	

avskrivningar

–308	961 –167	349

Årets	avskrivningar –44	060 –141	612

Utgående	ackumulerade		

avskrivningar

–353	021 –308	961

Utgående bokfört värde 423 345 0

Not 14 Andelar	i	koncernbolag

Moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående	anskaffningsvärden 100	000 100	000

Utgående anskaffningsvärden 100 000 100 000

Namn
Kapital

andel
Rösträtts-

andel
Antal 
aktier

Bokfört 
värde

IDL	Biodiagnostics	AB,	 100% 100% 1	000 100	000

Org.	nr	556591-1400	 	 Säte:	Bromma	 	 Aktiekapital	100	000	kr
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Not 15 Kundfordringar

Per den 20101231 uppgick kundfodringarna till 2 101 kkr (2 346). 
Åldersanalysen avseende bolagets kundfodringar framgår nedan

Koncernen och moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

Förfallna men ej nedskrivna kundfodringar

Ej	förfallna 1	659 1	790

Förfallna	sedan	1–30	dagar 136 547

Förfallna	sedan	31–60	dagar 104 3

Förfallna	sedan	61–90	dagar 202

Förfallna	sedan	91–120	dagar

Förfallna	sedan	mer	än	120	dagar 6

Summa 2 101 2 346

Reserven för osäkra fordringar uppgick per den 31 december 2010 
till 0 kkr (0). 

Koncernen och moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

Reserv för osäkra kundfodringar (kkr)

Reservering	vid	årets	början 0 69

Reservering	under	året 0

Återtagande	av	befarade	förluster

Konstaterad	bortbokad	kundfordran 0 –69

Reservering vid årets slut 0 0

Not 16 Förutbetalda	kostnader	och		
upplupna	intäkter

Koncernen 2010-12-31 2009-12-31

Hyror	och	kostnader	för	lokaler 316	614 311	404

Hyror	och	kostnader	för	inventarier 41	256 40	816

Serviceavtal	för	inventarier 30	287 46	300

Patentkostnader 16	897 22	397

Övriga	förutbetalda	kostnader 182	510 145	291

Summa 587 565 566 208

Moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

Hyror	och	kostnader	för	lokaler 316	614 311	404

Hyror	och	kostnader	för	inventarier 41	256 40	816

Serviceavtal	för	inventarier 30	287 46	300

Patentkostnader 16	897 22	397

Övriga	förutbetalda	kostnader 182	510 145	291

Summa 587 565 566 208

Not 17 Antal	aktier

A-aktier (10 röster/aktie) 2010 2009

Antal	aktier	vid	årets	ingång 800	000 800	000

Nyemission 0 0

Antal vid årets utgång 800 000 800 000

B-aktier 2010 2009

Antal	vid	årets	ingång 18	257	043 18	257	043

Nyemission 0 0

Antal vid årets utgång 18 257 043 18 257 043

Total antal aktier 2010 2009

Antal	vid	årets	ingång 19	057	043 19	057	043

Nyemission 0 0

Antal vid årets utgång 19 057 043 19 057 043

Aktiernas	kvotvärde 0,4 0,4

Not 21 Ställda	säkerheter

Koncernen och moderbolaget 2010 2009

Ställda	säkerheter	för	checkkredit

Företagsinteckningar 2	000	000 2	000	000

Summa 2 000 000 2 000 000

Not 22 Finansiell	riskhantering	och		
finansiella	instrument

Styrelsen beslutar om de övergripande principerna för koncernens 
finansförvaltning och hantering av finansiella risker. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken innebär att IDL Biotech inte kan fullgöra sina kortfris
tiga 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 långfristig 
upplåning. Förändringar i ränteläget har därför ingen nämnvärd 
påverkar på koncernens räntenetto. 

Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen 
går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinu
erligt tar valutarisker i både kundfordringar i utländsk valuta 
och i den kommande försäljningen till utländska kunder. Valuta
exponeringen är huvudsakligen hänförlig till Euro och USd. 
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. 

Per den 31 december var fördelningen per valuta av koncernens 
och moderbolagets kundfordringar följande:

Valuta (belopp i kkr) 2010 2009

EUR 1090 1	275

USD 997 967

SEK 14 104

2 101 2 346

Per den 31 december var fördelningen per valuta av koncernens 
leverantörsskulder följande:

Valuta (belopp i kkr) 2010 2009

EUR 155 105

USD 77 28

HKD 274 167

SEK 841 1	029

1347 1 329

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 kun

der sin har utestående förfallna fakturor. I samband med etablering 
av nya kundrelationer tillämpas huvudsakligen förskottsbetalning. 

Ytterligare beskrivning av koncernens kundfordringar och den 
därmed förknippade kreditrisken återfinns i not 15 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 för
säljning av tillgångar är exempel på åtgärder som koncernen kan 
använda sig av för att justera kapitalstrukturen. 

Finansiella instrument bokfört värde, koncern

Lånefordringar och kundfordringar 2010-12-31 2009-12-31

Kundfordringar 2	101 2	346

Övriga	fordringar 313 338

Kassa	och	bank 14 17

2 428 2 701

Övriga finansiella skulder 2010-12-31 2009-12-31

Checkräkningskredit 1	568 1	041

Leverantörsskulder 1	420 1	332

Övriga	skulder 1	900 353

Leasing	skulder 288 0

Upplupna	kostnader 2	377 1	567

7 553 4 293

Not 23 Transaktioner	med	närstående
  
Koncernens dotterbolag, IDL Diagnostics AB, är vilande. Några in
köp eller försäljningar mellan koncernbolagen har inte förekommit. 

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

Motpart Avser 2010 2009

Labex-koncernen Controller 0 34

Service	på	instrument 16 16

Advokatfirman		

Jerker	Swanstein

Juridiska	uppdrag 151 140

Under perioden har Labexkoncernen lånat bolaget 1 500 kkr till 
en marknadsmässig ränta på 2,39 %. 

Not 24 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, 5tr, Bromma. 
Moderbolagets Baktier är noterade på Aktietorget.  

Koncernredovisningen består av moderbolaget och dotterföre
taget IDL Diagnostics AB , tillsammans benämnd koncernen. 

Not 18 Ägarstruktur	i	IDL	Biotech	(publ)	per	2010-12-31

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

Leif	Pihlqvist	med	bolag 800	000 11	787	613 19	787	613 66,05% 75,36%

Lars	Skoglund 676	666 676	666 3,55% 2,58%

Didrik	Hamilton	med	bolag 535	450 535	450 2,81% 2,04%

Metro	Incentives	Inc 400	000 400	000 2,10% 1,52%

Caroline	Hamilton 260	200 260	200 1,37% 0,99%

Hanvad	Invest 258	200 258	200 1,35% 0,98%

Charlotte	Dietzer 203	133 203	133 1,07% 0,77%

Övriga 4	135	781 4	135	781 21,70% 15,75%

Summa 800 000 18 257 043 26 257 043 100,00% 100,00%

Not	18,	se	slutet	på	sidan.

Not 19 Checkräkningskredit

Koncernen och moderbolaget 2010 2009

Beviljad	kredit 2	000	000 2	000	000

Utnyttjad	kredit 1	568	600 1	041	103

Ej	utnyttjad	kredit 431	400 958	897

Not 20 Upplupna	kostnader

Koncernen och moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

Upplupna	löner	och	avgångsvederlag 300	000 0

Upplupna	semesterlöner 327	193 252	735

Upplupna	sociala	avgifter 367	335 254	385

Upplupna	royaltykostnader 1	114	556 716	416

Upplupna	rabatter	till	distributörer 66	062 64	146

Upplupna	revisionsarvoden 97	504 87	500

Upplupna	advokatkostnader 0 0

Övriga	upplupna	kostnader 104	166 191	447

Summa 2 376 817 1 566 629



24   Revisionsberättelse

Resultat och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 3 juni 2 010 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 moderbola
gets 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 25 april 2 011

Leif Pihlqvist Jerker Swanstein  Irené Starck Peter Bräutigam  Lars Skoglund
Ordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot Styrelseledamot  Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 25 april 2 011

Willard Möller
Auktoriserad revisor

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 år 2010. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räken skaps hand lingarna och för valt ningen och för 
att års redovis ningslagen tillämpas vid upp rättandet av års redovisningen samt för att internationella 
redovisningsstandarder IFRS  sådana de antagits av EU  och årsredovisnings lagen tillämpas vid 
upprättandet av koncernredo visningen. Mitt ansvar är att uttala mig om års redovis ningen, kon
cernredovisningen och förvaltningen på grund val 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 årsredovis
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av under lagen för belopp och annan information i räken skaps hand lingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisnings prin ciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp skatt ningar som styrelsen och verkstäl
lande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvär
dera den samlade informationen i årsredovis ningen och koncernredovisningen. Som underlag för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bo
laget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års redovisningslagen eller bolags ordningen. 
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis nings lagen och ger en rätt visande bild 
av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovis ningssed i Sverige. Koncernredovisning
en 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 årsredovis ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans räk ningen för moderbola
get och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i för valt nings berättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps året.

Bromma 20110425

Willard Möller
Auktoriserad revisor

Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare

Styrelse
Leif Pihlqvist, ordförande

Helsingborg (född 1940)
Ägare och VD i Labexkoncernen. Aktiv inom 
 diagnostika. 
Eget och bolags aktieinnehav i IDL Biotech AB: 
800 000 Aaktier och 11 787 613 Baktier. 

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 Baktier. 

Jerker Swanstein, ledamot

Båstad (född 1952)
Advokat. 
Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 13 333 Baktier. 

Peter Bräutigam
Stockholm (född 1948)
Konsult. 
Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB: 2 000 Baktier. 

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, 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: 676 666 Baktier

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 Baktier 

Charlotte Karlberg, ekonomichef

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: 0 aktier

Ylva D’Amico, forsknings- och utvecklingschef

Stockholm (född 1952) 
Har gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete inom 
 diagnostik. Tidigare bland annat verksam som projekt
ledare på Sangtec Medical AB. 
Anställd i bolaget sedan 2004.
Eget aktieinnehav i IDL: 0 aktier

Robert Nilsson, kvalitets- och regulatorychef

Södertälje (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: 0 aktier
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