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Idogen AB Bokslutskommuniké  
1 januari – 31 december 2018 
 
 
FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2018) 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -4 796 (-7 289) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -4 806 (-7 315) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -432 (-8 250) TSEK 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning 
uppgick till -0,19 (-0,35) SEK 
 

 
PERIODEN (JANUARI – DECEMBER 2018) 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -27 861 (-21 299) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -27 634 (-21 322) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 394 (-19 906) TSEK 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,27 (-1,32) SEK. Resultat per aktie efter utspädning 
uppgick till -1,27 (-1,32) SEK 

• Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00) 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

• Kanadas patentverk meddelade i oktober att de avser att bevilja Idogens patentansökan tillhörande 
den andra patentfamiljen vilken avser induktion av IDO vid autoimmuna sjukdomar och 
transplantation. 

• I oktober meddelade bolaget att man beslutar om toppgaranterad företrädesemission. 

• I november hölls extra bolagsstämma där beslut om godkännande av styrelsens rekommendation 
om företrädesemission av aktier togs. 

• I november visade Idogen Proof-of-principle i en modell av autoimmun sjukdom, autoimmun uveit.  
Modellen i studien är T-cellsdriven och effekten förväntas därför vara relevant för behandlingen av 
ytterligare autoimmuna sjukdomar. 

• I december publicerade Idogen utfallet av bolagets företrädesemission som tecknades till 80 
procent och tillför Idogen cirka 38,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilket är tillräckligt 
för drift av verksamheten fram till tredje kvartalet 2020. 



______________________________________________________________________________________________________________________ 
BOKSLUTSKOMMUNIKÈ   JANUARI ‒ DECEMBER 2018   Idogen AB (publ)│orgnr: 556756-8521 │ idogen.com  3 

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. I december 

betalades ytterligare 0,3 MEUR ut. Under de kommande 24 månaderna kommer resterande 1,4 
MEUR att utbetalas.  

• I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-
projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts 
även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 
2020.   

• Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne 
Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette 
Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.  

• I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; 
autoimmuna sjukdomar, IDO AID. 

• I september erhöll Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för IDO 8 

• Arbete med att flytta Idogen aktien från Spotlight till Nasdaq First North påbörjas 
 

 
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Bolaget kommunicerade i januari att man förlänger och breddar det prekliniska 
utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi, vilket beräknas leda till att de kliniska studierna 
för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 
2021 för IDO T. 

• Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listning på First North 

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och 
ställning. 
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RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG 
 

 

 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsekapital 
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kortfristiga skulder. 
 
Kassalikviditet   
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av kortfristiga skulder. 
 
Soliditet  
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
 
Resultat per aktier för utspädning 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 
Genomsnittligt antal aktier 
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Belopp i TSEK om ej annat anges) 2018 2017 2018 2017 
 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Övriga rörelseintäkter 3 766 0 3 766 0 
Rörelsens kostnader -8 562 -7 289 -31 627 -21 299 
Rörelseresultat -4 796 -7 289 -27 861 -21 299 
Periodens resultat efter finansnetto -4 806 -7 315 -27 634 -21 322 
Genomsnittligt antal aktier 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516 
Genomsnittligt antal optioner 8 555 883 17 111 766 11 790 710 7 969 864 
Resultat per aktie före utspädning (SEK)  -0,19 -0,35 -1,27 -1,32 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,19 -0,35 -1,27 -1,32 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -432 -8 250 -10 394 -19 906 
     
NYCKELTAL     

Rörelsekapital 42 306 33 894 42 306 33 894 
Kassalikviditet, % 305 895 305 895 
Soliditet, % 71 90 71 90 
Resultat per aktie före utspädning -0,19 -0,35 -1,27 -1,32 
Genomsnittligt antal aktier 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516 
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Vd har ordet 
Idogen har under det fjärde kvartalet 2018 
kommunicerat lovande resultat från en 
preklinisk studie inom det nya 
utvecklingsområdet autoimmuna sjukdomar, 
erhållit förstärkta IP-rättigheter för vår 
tolerogena cellterapi och genomfört en 
företrädesemission som säkrar driften av 
bolaget fram till tredje kvartalet 2020. Vi har 
dessutom kommit långt i förberedelserna inför 
ett listbyte från Spotlight Stockmarket till 
Nasdaq First North. 

Den genomförda företrädesemissionen tillförde 
bolaget 38,7 MSEK efter avdrag av 
emissionskostnader och gav oss nya strategiska 
aktieägare med ett uttalat långsiktigt 
engagemang. Projektet IDO 8 utvecklas för 
behandling av svår blödarsjuka. En del av 
patienterna med blödarsjuka (hemofili A) 
utvecklar hämmande antikroppar mot sin 
livsviktiga behandling med 
koagulationsfaktor VIII. Behandlingen med 
IDO 8 bygger på att celler från patientens eget 
blod ”omprogrammeras” för att motverka 
bildningen av hämmande antikroppar. 

Autoimmuna sjukdomar är det senaste av de tre 
terapiområden som Idogen bygger sin 
verksamhet kring – vid sidan av blödarsjuka och 
njurtransplantation. Samtliga projekt baseras på 
Idogens kunskap om hur man skapar tolerogena 
dendritiska celler. Redan tre månader efter 
tillkännagivandet av att projektportföljen 
utökas med ett projekt inom autoimmuna 
sjukdomar kunde Idogen i november meddela 
ett framgångsrikt utfall av en preklinisk studie i 
en modell av autoimmun uveit – en autoimmun 
ögonsjukdom som i sin allvarligaste form kan 
leda till blindhet. Modellen i studien är 
T-cellsdriven och effekten förväntas därför vara 
relevant för behandlingen av ytterligare 
autoimmuna sjukdomar. 

Resultaten från studien är ett viktigt underlag 
för den risk/nyttoanalys som vi kommer utföra 
så snart vi färdigställt ett antal andra prekliniska 
studier inom andra autoimmuna sjukdomar och 
med andra administreringssätt. Baserat på 
denna analys kommer vi ta beslut om vilken 
autoimmun sjukdom som vi vill prioritera i den 
fortsatta projektutvecklingen. 

Kanadas patentverk meddelade under hösten 
sin avsikt att bevilja oss patent för induktion av 
enzymet IDO vid behandling av autoimmuna 
sjukdomar och avstötning i samband med 
transplantation. Patentet är giltigt till december 
2031 med en möjlighet till en potentiell 
förlängning förutsatt att en ansökan om 
tilläggsskydd lämnas in och beviljas. 

Efter rapportperiodens slut beslutade vi att 
förlänga och bredda det prekliniska utvecklings-
programmet för våra tolerogena cellterapier. 
Bakgrunden är att vi i en förbättrad 
utvärderingsmodell erhållit resultat som gör att 
vi behöver analysera effekterna av andra 
potentiella behandlingsmetoder som inte är 
baserade på zebularin – den substans som fram 
tills nu utgjort en delkomponent i metoden som 
vi hittills fokuserat på. Den nyutvecklade 
utvärderings-metoden ger oss möjlighet att 
med bättre precision dokumentera effekten av 
olika metoder för att påverka immunceller inför 
ett slutligt val om vilken som är den bäst 
lämpade. På så sätt skapas ett solidare underlag 
inför starten av framtida kliniska prövningar, 
och innebär förlängningen av det prekliniska 
utvecklingsprogrammet att starten av kliniska 
prövningar med IDO 8 och IDO T kan komma att 
försenas med sex månader. Klinikstart för IDO 8 
beräknas därmed ske under andra halvåret 
2020 och för IDO T under första halvåret 2021.  

Vi bedömer möjligheterna som goda att med 
hjälp av den förbättrade utvärderingsmetoden 
skapa en robust teknologi, för att i framtiden 
kunna erbjuda tolerogena cell-terapier som kan 
underlätta svårt utsatta patientgruppers liv.  

 
 

Lars Hedbys, 

Verkställande 
direktör
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Kort om Idogen 
Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) är ett 
svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen 
utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att 
förhindra att biologiska läkemedel, 
transplanterade organ eller kroppens egna celler 
eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. 
Benämningen ”tolerogen” kommer av att 
immunförsvaret efter behandling med Idogens 
terapi selektivt tolererar ett utvalt 
sjukdomsframkallande eller immunaktiverande 
antigen. Idogens ambition är att revolutionera 
behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens 
immunförsvar inte fungerar som det ska och där 
det medicinska behovet är stort – som vid 
autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter 
transplantation och hos patienter som har 
utvecklat antikroppar mot behandling med 
biologiska läkemedel.  
 
 
IDOGENS PRODUKTPORTFÖLJ 

Idogens längst framskridna produktkandidat IDO 
8 riktar sig till patienter med svår blödarsjuka 
(hemofili A) som drabbats av hämmande 
antikroppar mot sin livsviktiga behandling med 
koagulationsfaktor VIII (faktor VIII). Bolaget 
utvecklar dessutom IDO T – en tolerogen 
cellterapi för att förhindra organavstötning vid 
transplantation, primärt vid njurtransplantation. 
IDO T förväntas minska behovet av 
immunhämmande läkemedel och förbättra 
transplantat-överlevnaden, samt därmed minska 
risken för cancer och infektioner. 
Idogen har nyligen utökat projektportföljen med 
ett tredje terapiområde inom autoimmuna 
sjukdomar, IDO AID. Idogens forskningsavdelning 

utvärderar just nu potentialen för bolagets 
teknologi inom en grupp av autoimmuna 
sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt 
behov och där en behandling har möjlighet att 
beviljas särläkemedelsstatus. 
 
 
IDOGENS TEKNOLOGI  

Att kunna skapa ett fungerande immunförsvar 
som skyddar det goda men fortfarande bekämpar 
det onda – till exempel virus, bakterier och 
tumörer – skulle revolutionera behandlingen av 
patienter med allvarliga kroniska sjukdomar. Det 
är just denna revolution som Idogen vill bidra till. 
Det gör bolaget genom att utveckla cellterapier – 
behandlingar som skiljer sig från traditionell 
läkemedelsbehandling. Istället för att tillföra 
kroppen en kemisk substans behandlas patienten 

med kroppsegna celler. Idogens behandling 
baseras på dendritiska celler, en typ av vita 
blodkroppar som spelar en central roll i 
immunförsvaret, då de styr andra immuncellers 
igenkänning av vad som är kroppseget respektive 
främmande. 
 
 
FRAMTID OCH STRATEGI  

Idogen har som ambition att ingå kommersiella 
samarbetsavtal baserat på kliniska resultat i 
respektive projekt och har redan mött ett stort 
intresse från flera stora läkemedelsföretag. De 
senaste åren har en rad mindre cellterapibolag 
ingått kommersiella samarbetsavtal med globala 
läkemedelsföretag på attraktiva villkor. 
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Finansiell information 
FINANSIELL UTVECKLING UNDER FJÄRDE 
KVARTALET  1 OKTOBER – 31 DECEMBER 
2018 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 3 
766 (0) TSEK och avser Horizon 2020-bidraget. 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 796 
(-7 289) TSEK, vilket är en förändring med +2 493 
TSEK jämfört med fjärde kvartalet föregående år. 
Avräkningen av EU stöd har gett ett positivt 
bidrag medan de ökade resurserna för utveckling 
har ökat kostnaderna.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -4 806 (-7 315) 
TSEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick 
till -0,19 (-0,35) SEK och resultat per aktie efter 
utspädning uppgick till -0,19 (-0,35) SEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -432 (-8 250) TSEK.  

• Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -466 (-2 703) TSEK. Under 
kvartalet har investeringar gjorts i utrustning 
för laboratoriet och i patent. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till +38 749 (0) TSEK. 

• Kvartalets kassaflöde uppgick till +37 851 (-10 
953) TSEK.  

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 61 605 (36 943) TSEK. 

 

 

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN  
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 

 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 3 
766 (0) TSEK och avser Horizon 2020 bidraget.   
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27 861 
(-21 299) TSEK, vilket är en förändring med -6 562 
TSEK jämfört med första kvartalet föregående år. 
Under 2017 ökade resurserna för utveckling. 
Utökade satsningar under 2018 har ytterligare 
ökat kostnadsnivån. 

 Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -27 634 (-21 322) 
TSEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick 
till -1,27 (-1,32) SEK och resultat per aktie efter 
utspädning uppgick till -1,27 (-1,32) SEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -10 394 (-19 906) TSEK. 
Förutbetalda intäkter för Horizon 2020 
förklarar i huvudsak den bättre siffran jämfört 
med föregående år. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -3 714 (-4 266) TSEK. Under 
perioden har investeringar gjorts i utrustning 
för laboratoriet och i patent. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till +38 769 (+42 613) TSEK. 

• Periodens kassaflöde uppgick till +24 661 (+18 
441) TSEK.  

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 61 606 (36 943) TSEK. 

De befintliga likvida medlen räcker med 
nuvarande aktivitetsnivån till tredje kvartalet 
2020. 
 
Finansiell ställning 
Soliditeten uppgick till 71 (90) procent den 31 
december 2018 och det egna kapitalet till 51 023 
(39 888) TSEK. Totala tillgångar uppgick den 31 
december 2018 till 71 644 (44 152) TSEK.  
 
Idogen beviljades i maj 2017 ett anslag om 2,9 
MEUR (drygt 29 MSEK) från Horizon 2020, EU:s 
ramprogram för forskning och innovation, för 
utveckling av bolagets tolerogena cellterapi för 
behandling av svårt blödarsjuka patienter med 
hämmande antikroppar mot Faktor VIII. Anslaget 
kommer att betalas ut i delar under projektets 
löptid.  I januari har 1,2 MEUR utbetalats och i 
december har 0,3 MEUR betalats ut. Det 
resterande beloppet förväntas att utbetalas 
under de kommande 24 månaderna.  De 
utbetalda beloppen har bokats som förutbetald 
intäkt. Löpande avräkning sker i samma takt som 
kostnaderna bokas på projektet.  
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INVESTERINGAR 

Idogens investeringar har tidigare enbart bestått 
av kostnader för patent.  Under perioden har 
lokalerna byggts om för laboratoriet. Olika 
maskiner har också köpts. Under perioden har 
laboratoriet flyttat in i de nya lokalerna. 
Investeringarna uppgår till 3,7 MSEK (4,2).  
 
NYEMISSION 

Styrelsen för Idogen kallade till en extra 
bolagsstämma den 5 november i Lund. Stämman 
beslutade om en företrädesemission om 60,6 
MSEK. Företrädesemissionen var garanterad till 
80 %, bl. a. av nya strategiska investerare. Nya 
aktier i emissionen tecknas till 1,75 kr per ny 
aktie. Emissionen tecknades till 80 %. 

Idogen tillfördes med denna emission 38,7 MSEK 
efter emissionskostnader. 
Emissionen gav likvida medel för att driva 
verksamheten till tredje kvartalet 2020. 
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter 
periodens slut som påverkar delårsbokslutet.  
 
PERSONAL OCH ORGANISATION 

Antalet anställda per den 31 december 2018 
uppgick till 11.  

Idogens organisation innefattar all den 
kompetens och erfarenhet som är nödvändig för 
att driva bolaget. Ett nära samarbete har 
etablerats med ett antal nyckelkonsulter inom 
patent, preklinik, klinisk prövning, cellterapi, 
farmaceutisk utveckling, tillverkning, 
dokumentation, kvalitetssäkring, finans och 
juridik. 
 

STÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING  

Årsstämma kommer att hållas den 25 juni 2019 kl 
15.00 i Gamla Gästmatsalen, Medicon Village, 
Scheelevägen 2, Lund. Aktieägare kommer att 
kallas genom kungörelse i Post- och Inrikes 
Tidningar samt på bolagets webbplats och även 
genom upplysning i Svenska Dagbladet att kallelse 
skett, tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämman. 
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
årsstämman kan skicka in en skriftlig begäran till 
Idogen AB, Att: Styrelsen, Medicon Village, 
Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Begäran måste vara  

styrelsen tillhanda senast sju veckor före 
årsstämman, eller i så god tid att ärendet, om så 
krävs, kan upptas i kallelsen till stämman. 
Idogens årsredovisning för 2018 beräknas finnas 
tillgänglig för nedladdning på bolagets webbplats 
under vecka 22 2019. 
  
VALBEREDNING 

I enlighet med årsstämmans beslut ombads de tre 
största aktieägarna vid utgången av tredje 
kvartalet 2018 att nominera sina representanter i 
valberedningen. Till valberedningen utsågs som 
ordförande Rolf Ehrnström för Ventac Holdings 
(Cyprus) Ltd, Leif G Salford och Hans-Olov Sjögren. 
Valberedningens förslag kommer att presenteras i 
början av april.  

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till 
forsknings- och utvecklingsverksamhet och 
förseningar vid start av kliniska studier, inga 
kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
fordringar eller andra krav, åtaganden eller 
händelser som kan förväntas ha en väsentlig 
inverkan på bolagets framtidsutsikter. 
En utförlig redovisning av olika risker finns i 
årsredovisningen (sidorna 28–29) samt i 
prospektet vid företrädesemission (sidorna 15–
18).  
 
EGET KAPITAL 

Eget kapital har främst påverkats av emissionerna 
2017 och 2018 samt resultatet under perioderna. 
Eget kapital uppgick per den 31 december 2018 
till 51,0 MSEK (39,9).   
 
AKTIEN OCH TECKNINGSOPTIONER 

Aktien  
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal aktier för perioden uppgår för 
rapportperioden till -1,27 SEK (-1,32). Idogen 
hade per slutet av december 2018 cirka 2 300 
aktieägare. Antalet aktier uppgick till 48 491 533 
aktier (föregående år 20 778 472). Utöver 
aktierna finns det 8 555 883 TO3. 
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Namn  Antal aktier Andel av röster/kapital (%) 

SEB Life  5 795 349 12,0 
Danica Pension  5 714 283  11,8 
HCN  2 197 904 4,5 
Jens Miöen  2 014 497 4,2 
Övriga  32 769 498 67,6 

Totalt    48 491 533 100,0 

 
TO2 lösen  
Den 18 maj 2018 avslutades tiden för nyttjande 
av TO2 för teckning av aktier i Idogen AB. Totalt 
nyttjades 3 318 TO2 för teckning av totalt 3 318 
aktier innebärande en nyttjande grad av cirka 
0,04 procent. Teckningen tillför Idogen netto 20 
kSEK före avdrag för emissionskostnader. 
Teckningskursen om 6 SEK/aktie har överstigit 
börskursen som var 3,25 vid inledningen av 
perioden. 
 
Villkor för TO3 i sammandrag 
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för 
varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en  
teckningskurs som motsvarar 70 % av ett 
volymvägt genomsnitt av handelskursen för 
Bolagets aktier under perioden 25 februari ‒  
15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte 
understiga 6 SEK/aktie eller överstiga  
13 SEK/aktie. Teckningskursen är oförändrad efter 
företrädesemissionen 2018. Teckning av aktier 
med stöd av teckningsoptioner kan äga rum 
under perioden 19 mars ‒ 1 april 2019. 
 
FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 
Styrelsen och den verkställande direktören 
föreslår att ingen utdelning (0,0 SEK/aktie, samma 
som föregående år) lämnas för räkenskapsåret 
2018-01-01 – 2018-12-31. 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Delårsrapporten upprättas enligt RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Rapporten 
upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det 
undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 
2. Bolaget har inte något dotterbolag och därför 
avges inte någon koncernredovisning. Detta 
innebär att rapportering enligt IFRS-redovisning 
inte blir tillämplig.  

Redovisningsprinciperna framgår av 
årsredovisningen sid 35–37. Någon ändring av 
dessa har inte gjorts. 
 
Idogen har erhållit ett bidrag från EU (Horizon 
2020) som planerar att utbetalas under 2018–
2020. Bolaget skall leverera fem olika delprojekt 
inom ramen för bidraget. Erhållna delar av 
bidraget bokas som förutbetalda intäkter när de 
utbetalas. Bidraget redovisas systematiskt som 
övrig intäkt för samma perioder som de 
kostnader bidraget är avsedda att kompensera 
för. 
 
GRANSKNING AV REVISOR 

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget ställs inför.  
 
Lund den 6 februari, 2019 
 
Styrelsen för Idogen AB 
 
 
Agneta Edberg, Ordförande   
 
 
Christina Herder Karin Hoogendoorn  
 
 
Leif G. Salford Lars Hedbys, verkställande direktör 
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RAPPORTER ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

 

 
 
(Belopp i TSEK) 

2018 2017 2018 2017 
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning -  - -  - 
Övriga rörelseintäkter 3 766 0 3 766 0 

Summa intäkter 3 766 0 3 766 0 
 
Rörelsens kostnader 

        

Övriga externa kostnader -5 207 -5 321 -21 489 -16 452 
Personalkostnader -3 057 -1 893 -9 147 -4 772 
Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar 

-298 -75  -991 -75 

Rörelseresultat -4 796 -7 289 -27 861 -21 299      

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

-15 0 529 0 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

5 -26 -302 -23 

Resultat före skatt -4 806 -7 315 -27 634 -21 322 
Skatt - - - - 

PERIODENS RESULTAT -4 806 -7 315 -27 634 -21 322 
     
ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - - 
     

PERIODENS TOTALRESULTAT -4 806 -7 315 -27 634 -21 322 

 
 

  



______________________________________________________________________________________________________________________ 
BOKSLUTSKOMMUNIKÈ   JANUARI ‒ DECEMBER 2018   Idogen AB (publ)│orgnr: 556756-8521 │ idogen.com  12 

RAPPORT ÖVER BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

(Belopp i TSEK) 2018-12-31 2017-12-31 

     
TILLGÅNGAR    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Patent  4 060 3 230 

Summa immateriella anläggningstillgångar 4 060 3 230 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 

 
 

1 766 

 
 

663 

Inventarier, verktyg och installationer 2 890 2 100 

Summa materiella anläggningstillgångar 4 656 2 764 

Summa anläggningstillgångar  8 716 5 994 
   
Övriga fordringar  676 752 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 647 498 
Kassa och bank 61 605 36 943 

Summa omsättningstillgångar 62 927 38 193 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 71 644 44 187 

     
EGET KAPITAL    
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 3 394 1 454 
Fond för utvecklingsutgifter 2 918 2 087 

Summa bundet eget kapital 6 312 3 542 
   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 97 701 60 872 
Balanserat resultat -25 357 -3 204 
Årets resultat -27 634 -21 322 

Summa fritt eget kapital 44 710 36 347 
   

Summa eget kapital 51 023 39 887 

   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 7 175 3 343 
Övriga skulder 1 146 250 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 300 706 

Summa kortfristiga skulder 20 621 4 298 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71 644 44 187 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 

(Belopp i TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Över-

kursfond 
Balanserat 

resultat  
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

        
Ingående balans  
per 1 januari 2017 855 661 18 858 10 822 -12 599 18 597 
Resultatdisposition enligt 
årsstämma - - - -12 599 12 599 - 
Nyemission 599 - 50 736 - - 51 335 
Kapitalanskaffningsutgifter - - -8 721  - - -8 721 
Avsättning till fond för 
utvecklingsutgifter  - 1 427 - -1 427 - 0 
Periodens resultat - - - - -21 322 -14 007 

Utgående balans  
per 31 december 2017 1 455 2 087 60 872 -3 204 -21 322 39 888 

 
 

(Belopp i TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Över-

kursfond 
Balanserat 

resulat  
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

        
Ingående balans  
per 1 januari 2018 1 454 2 087 60 872 - 3 204 -21 322 39 888 
Resultatdisposition enligt 
årsstämma - - - -21 322 21 322 - 
Nyemission 1 940 - 46 572 - - 48 512 
Kapitalanskaffningsutgifter - - -9 743 - - -9 743 
Avsättning till fond för 
utvecklingsutgifter   831  -831   
Periodens resultat - - - - -27 634 -27 634 

Utgående balans  
per 31 december 2018 3 394 2 918 97 701 -25 357 -27 634 51 023 

 
 
 
 
Upplysningar om aktier   Antal aktier 

Antal/värde vid årets ingång   20 778 472 

Antal/värde vid 2018-12-31   48 491 533 

Utställda teckningsoptioner, TO3   8 555 883 

Totalt antal aktier efter full teckning   57 047 416 
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG  

 

  2018 2017 2018 2017 
  3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

         
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        

Rörelseresultat före finansiella poster -4 796 -7 289 -27 861 -21 299 
Återföring av avskrivningar 296 75 991 75 
Erhållen ränta -15 0 529 0 
Erlagd ränta 5 -26 -302 -23 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

-4 508 -7 240 
 

-21 247 före förändringar av rörelsekapital -26 643 
         
Ökning / Minskning av förbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 83 -303 

 
-108 -887 

Ökning / Minskning av leverantörsskulder 4 459  -678 3 832 2 347 

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder -467 -30 
 

12 525 -120 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -432 -8 250 -10 394 -19 906 
         
Investeringsverksamheten       

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -216 -466 
 

-831 -1 427 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -250 -2 237 -2 883 -2 839 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -466 -2 703 -3 714 -4 266 
         
Finansieringsverksamheten        

Nyemission 38 749 0 
 

38 769 42 614 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38 749 0 38 769 42 614 
         

Periodens kassaflöde 37 851 -10 953 

 
 

24 661 18 441 
Likvida medel vid periodens början 23 754 47 896 36 943 18 502 

Likvida medel vid periodens slut 61 605 36 943 
 

61 605 36 943 
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KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Delårsrapport januari – mars 2019  28 maj 2019 
Delårsrapport januari – juni 2019  20 augusti 2019 
Delårsrapport januari – september 2019  22 oktober 2019 
Bokslutskommuniké 2019   11 februari 2020 
 
 
 
VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Lars Hedbys, verkställande direktör 
Telefon: +46 (0) 46 - 275 63 30, 
E-post: lars.hedbys@idogen.com 
 
 
ADRESS 

Idogen AB 
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund 
 
 
Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


