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Idogen AB Delårsrapport  
1 januari – 30 juni 2019 
 
 
ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2019) 
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 141 (0) TSEK 

• Nedskrivning görs av patent om 4 573 TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -11 307 (-8 689) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -11 213 (-8 669) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –6 531 (-7 896) TSEK 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 (-0,42) SEK. Resultat per aktie efter utspädning 
uppgick till -0,23 (-0,42) SEK 

 
PERIODEN (JANUARI – JUNI 2019) 
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 994 (0) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -18 069 (-15 797) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -17 865 (-15 510) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –18 562 (-3 102) TSEK 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,37 (-0,75) SEK. Resultat per aktie efter utspädning 
uppgick till -0,37 (-0,75) SEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 
• I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett 

eventuellt samgående. Idogen rapporterade  därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen 
avbrutits. 

• Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar 
toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena 
cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 
MSEK. 

• Bedömning är oförändrad att kassan räcker tom slutet av tredje kvartalet 2020. 

• I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i 
bolaget. 

 
VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet 

för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär 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. 

• I mars kommunicerade Idogen att man beslutat att senarelägga den planerade ansökan om notering 
på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya 
metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. 

• Bytet av VD kommer att senarelägga flytten till Nasdaq First North, då krav finns att bolagets VD 
måste ha varit anställd sedan åtminstone tre månader. 

• Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listningen på First North. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Anders Karlsson utses till ny VD från 20 augusti.  

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och 
ställning. 

 
 
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. 

 

  

 2019 2018 2019 2018 2018 
 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK om ej annat anges) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Övriga rörelseintäkter 1 141 0 1 994 0 3 766 
Rörelsens kostnader -12 448 -8 689 -20 063 -15 797 -31 627 
Rörelseresultat -11 307 -8 689 -18 069 -15 797 -27 861 
Periodens resultat efter finansnetto -11 213 -8 669 -17 865 -15 510 -27 634 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 20 779 201 48 491 533 20 778 839 21 843 166 
Genomsnittligt antal optioner  0 13 068 876 4 254 306 15 079 153 11 790 710 
Resultat per aktie före utspädning 
(SEK)  -0,23 -0,42 -0,37 -0,75 -1,27 
Resultat per aktie efter utspädning 
(SEK) -0,23 -0,42 -0,37 -0,43 -1,27 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -6 531 -7 896 -18 562 -3 102 -10 394 
      
NYCKELTAL      

Rörelsekapital 29 051 16 597 29 051 16 597 42 306 
Kassalikviditet, % 306 203 306 203 305 
Soliditet, % 70 60 70 60 71 
Resultat per aktie före utspädning -0,23 -0,42 -0,37 -0,75 -1,27 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 20 779 201 48 491 533 20 778 839 21 843 166 
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Vd har ordet 
 
Efter att ha fått tillgång till en vetenskapligt 
förbättrad utvärderingsmetod genomförde 
Idogen i början av året analyser av bolagets 
dittillsvarande, zebularin-baserade metod för 
att ta fram tolerogena dendritiska celler. Dessa 
förfinade analyser visade att zebularin inte gav 
den toleransinducerande effekt som tidigare 
prekliniska försök hade indikerat. Bolagets 
forskningsteam inledde därför omedelbart ett 
omfattande arbete för att identifiera mer 
ändamålsenliga substanser. I juni kunde vi 
konstatera att ansträngningarna burit frukt –  
vi har nu kunnat etablera en ny metod som gör 
det möjligt att fortsätta utvecklingen av våra 
cellterapiprojekt inom områdena blödarsjuka 
(IDO 8), njurtransplantation (IDO T) och 
autoimmuna sjukdomar (IDO AID).  
 
Den nya metoden baseras på en noggrant 
utvald kombination av toleransinducerande 
substanser som kommer att ersätta zebularin. 
Kombinationen består av ett antal molekyler 
som är essentiella för framtagandet av 
tolerogena dendritiska celler. Var för sig har 
substanserna begränsad effekt, men när de 
kombineras med varandra så blir effekten 
mycket kraftfull.  
 
En preliminär utvärdering av patentlitteraturen, 
som utförts i samarbete med vår patent-
rådgivare Sagittarius Intellectual Property LLC i 
London, visar att metoden bör vara patenterbar 
och att den inte inkräktar på tidigare utfärdade 
patent.  Arbetet med att patentsöka vår nya 
metod har påbörjats. 
 
Vinterns och vårens intensiva arbete har lett 
fram till en förändring och grund- 
läggande förbättring av vår teknologi.  
När vi inledde arbetet med att identifiera nya 
tolerans-inducerande substanser bedömde vi 
att det skulle kunna ta sex månader, men som 
alltid i ett explorativt projekt är det naturligtvis 
omöjligt att veta om och när man ska kunna 
lösa uppgiften. Att vi lyckats etablera en ny och 
bättre metod redan efter fem månader är en 
betydande framgång vars betydelse knappast 
kan överskattas, och något som våra forskare 
ska ha en stor eloge för. 

  
Med en kassa som beräknas räcka till och med 
kvartal 3 2020 fortsätter vi nu utvecklingen av 
vår tolerogena cellterapi mot nästa viktiga 
delmål – att initiera vår första kliniska studie.       
 
Jag och styrelsen anser att bolaget nu med sin 
nya teknologi, en stark kassa och ett starkt lag, 
befinner sig i ett bra läge. Jag har därför 
beslutat att under ordnade former lämna över 
stafettpinnen till vår nye VD, Anders Karlsson, 
och ser fram emot att följa bolagets fortsatta 
framsteg – om än på lite längre håll.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 vävnader 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. 

NÄR IMMUNSYSTEMET BLIVIT DIN FIENDE 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. De 
dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar vårt immunförsvar (röda) och de som 
känner igen kroppseget ska förhindra immunaktivering mot oss själva och skapa tolerans (gröna). 
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IDOGENS TEKNOLOGI  

Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär 
att celler från patientens blod behandlas i provrör 
på ett unikt sätt och därmed utvecklas till så 
kallade tolerogena dendritiska celler. Därefter 
återförs dessa programmerade dendritiska celler 
till patienten. I kroppen har tolerogena 
dendritiska celler kapacitet att specifikt motverka 
skadliga immunreaktioner och skapa tolerans, 
utan att immunsystemet i övrigt påverkas.  
 
Med denna teknologi utvecklar Idogen en 
plattform för så kallad tolerogen cellterapi. 
Idogens vision är att utveckla den första 
tolerogena cellterapin med långvarig effekt för 
behandling av patienter med stora medicinska 
behov.

 
Bolaget meddelade i januari 2019 att analyser 
utförda i en vetenskapligt förbättrad 
utvärderingsmodell visat att bolagets 
dittillsvarande metod, baserad på zebularin som 
toleransinducerare, inte gav den effekt som 
tidigare prekliniska försök hade indikerat. Därför 
inleddes en omfattande systematisk utvärdering 
av ett antal alternativa toleransinducerare i syfte 
att identifiera en effektivare metod för att skapa 
dendritceller som lär kroppen tolerera läkemedel, 
kroppsegna molekyler och celler. Detta arbete har 
lett fram till att en ny metod kunnat etableras för 
utvecklingen av bolagets cellterapiprojekt. 
 
 
 
 

  

 
 

 

Idogens behandling innebär att celler från patientens eget blod utvecklas utanför kroppen till dendritiska celler som 

specifikt kan motverka den skadliga immunreaktionen och skapa tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas. 

Därefter återförs dessa programmerade dendritiska celler till patienten. 
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IDO 8 – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER FAKTOR VIII, ETT LIVSVIKTIGT 
LÄKEMEDEL 

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). Dessa 
patienter får ingen effekt av koagulationsfaktor 
VIII och har en hög ökad dödlighet och ett stort 
medicinskt behov. Bolaget har valt hemofili A som 
första indikation eftersom det medicinska 
behovet hos dessa patienter är stort och 
sjukdomen har en väldefinierat antigen, vilket gör 
att det finns goda förutsättningar att utveckla en 
framgångsrik behandling för denna patientgrupp. 
Bolaget planerar för att initiera en första klinisk 
fas I/IIa-studie i människa under H2 2020.  
 
IDO T – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER ETT TRANSPLANTERAT ORGAN 

Samma metod som nu utvecklas för behandling 
av blödarsjuka kan användas inom ytterligare 
terapiområden med endast mindre justeringar av 
produktionsprocessen. Inom området 
transplantation är grundprincipen är att ”lära” 
immunförsvaret att känna igen och tolerera det 
transplanterade organet så att det inte 
attackeras. I förlängningen kan detta minska 
behovet av dagens ofta livslånga behandling med 
läkemedel som hämmar immunförsvarets 
funktion.   

Det finns ett stort behov av en långtidsverkande, 
kostnadseffektiv och säker behandling för att 
undvika risken för organavstötning och minska 
effekten av biverkningar från dagens 
immunhämmande behandlingar.  

Utvecklingsarbetet av IDO T drivs med avsikt att 
initiera en klinisk fas I/IIa-studie i H1 2021. 

IDO AID – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER KROPPSEGNA MÅL 

I augusti 2018 beslutade Idogen att utöka 
projektportföljen med ett tredje terapiområde; 
autoimmuna sjukdomar. Patienter med 
autoimmuna sjukdomar behandlas ofta under 
långa perioder med läkemedel som kraftigt trycker 
ner immunförsvaret. Effekten mot 
grundsjukdomen är dock sällan optimal och 
behandlingen kan leda till oönskade biverkningar. 
Det medicinska behovet av förbättrade terapier är 
därför stort. Idogens tolerogena cellterapi har som 
mål att genom en kort behandling drastiskt 
minska behovet av immunhämmande läkemedel 
med förbättringar för patienten som följd. 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. 
 

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 ANDRA 
KVARTALET  1 APRIL – 30 JUNI 2019 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 
1 141 (0) TSEK och avser Horizon 2020-bidraget. 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –11 309 
(-8 689) TSEK, vilket är en förändring med -2 618 
TSEK jämfört med andra kvartalet föregående år. 
Nedskrivning av patent har påverkat med -4 573 
TSEK och avräkningen av EU stöd har gett ett 
positivt bidrag med 1 141 TSEK medan god 
kostnadskontroll har sänkt kostnaderna med 814 
TSEK.  
 
Kvartalets resultat 
Kvartalets resultat uppgick till –11 213 (-8 669) 
TSEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick 
till -0,23 (-0,42) SEK och resultat per aktie efter 
utspädning uppgick till -0,23 (-0,42) SEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -6 531 (7 896) TSEK.  

• Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -140 (-404) TSEK.  

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 0 (20) TSEK. 

• Kvartalets kassaflöde uppgick till –6 671          
(-8 280) TSEK.  

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 42 420 (31 618) TSEK. 

 
Under kvartalet har en toleransinducerande 
ersättare till zebularin kunnat identifieras. Detta 
möjliggör ett att EU projektet inom Horizon 2020 
bedöms kunna slutföras. Därmed kommer 
ytterligare bidrag att kunna erhållas. De befintliga 
likvida medlen räcker därmed, med nuvarande 
aktivitetsnivån till och med tredje kvartalet 2020. 
 

 

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN  
1 JANUARI – 30 JUNI 2019 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till     
1 994 (0) TSEK och avser Horizon 2020-bidraget. 
 
 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -18 069 
(-15 797) TSEK, vilket är en förändring med -2 272 
TSEK jämfört med samma period föregående år. 
Avräkningen av EU stöd har gett ett positivt 
bidrag med 1 994 TSEK, nedskrivning av patent 
har påverkat med -4 573 TSEK medan övriga 
kostnader har minskat med 307 TSEK.   
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -17 865 (-15 510) 
TSEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick 
till -0,37 (-0,75) SEK och resultat per aktie efter 
utspädning uppgick till -0,37 (-0,75) SEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -18 562 (-3 102) TSEK.  

• Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -623 (-2 244) TSEK.  

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 0 (20) TSEK. 

• Periodens kassaflöde uppgick till -19 185        
(-5 326) TSEK.  

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 42 420 (31 618) TSEK. 

 
Under 2018 erhölls EU bidrag som gav en positiv 
effekt på kassaflödet från den löpande 
verksamheten om 12 706 KSEK. Under första 
kvartalet 2019 har fakturor relaterade till 
emissionen i december betalats vilket förklarar 
hela minskningen av leverantörsskulder. 
 
Finansiell ställning 
Soliditeten uppgick till 70 (60) procent den 30 juni 
2019 och det egna kapitalet till 33 158 (24 398) 
TSEK. Totala tillgångar uppgick den 30 juni 2019 
till 47 228 (40 526) 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.  Under 2018 har 1,5 MEUR (15 744 KSEK) 
utbetalats. Huvuddelen av det resterande 
beloppet förväntas utbetalas under de 
kommande 24 månaderna.   
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De utbetalda beloppen har bokats som 
förutbetald intäkt. Löpande avräkning sker i 
samma takt som kostnaderna bokas på projektet.  
 
Investeringar 
Idogens investeringar har varit på en låg nivå 
under perioden med investeringar i patent (som 
senare har skrivits ned med 4,6 MSEK) och 
utrustning för laboratoriet. Investeringarna 
uppgår till 0,6 MSEK (2,2).  
 
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter 
periodens slut som påverkar delårsbokslutet.  
 
BYTE AV VD  

Lars Hedbys sade upp sig i juni efter fem år som 
VD. 

Anders Karlsson har anställts som ny VD från 20 
augusti, efter periodens slut. Anders Karlsson har 
en bred erfarenhet från läkemedels- och 
medicinteknikföretag där han bland annat haft 
ledande positioner inom Novartis och Olerup 
International. De senaste åren har Anders 
Karlsson varit vd för Allenex AB där han också lett 
sammanslagningen med CareDx Inc. I sina tidigare 
roller har han framgångsrikt byggt upp 
säljstrukturer, positionerat om bolag och 
förhandlat globala samarbetsavtal.  
 
PERSONAL OCH ORGANISATION 

Antalet anställda per den 30 juni 2019 uppgick till 
10.  

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 hölls 25 juni 2019 i Lund. Styrelsen 
med Agneta Edberg, ordförande, Leif G Salford 
Christina Herder och Karin Hoogendoon 
omvaldes. Justeringar gjordes av bolagsordningen 
så maximalt antal aktier blev 193 966 132 aktier. 
Styrelsen erhöll förnyat mandat om att 
genomföra riktad emission upp till 15 % av antalet 
aktier eller 8 560 000 aktier. Oförändrad 
instruktion för valberedningen antogs.  
 
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 26–27) samt i prospektet vid 
företrädesemissionen 2018 (sidorna 15–18).  
 
EGET KAPITAL 
Eget kapital har främst påverkats av emissionen 
2018 samt resultatet under perioderna. Eget 
kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 33,2 
MSEK (24,4).   
 
AKTIEN OCH TECKNINGSOPTIONER 

Aktien  
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal aktier för perioden uppgår för 
rapportperioden till -0,37 SEK (-0,75). Idogen 
hade per slutet av juni 2019 cirka 2 700 
aktieägare. Antalet aktier uppgick till 48 491 533 
aktier (föregående år 20 778 472).  
Per 1 april förföll teckningsoption 3. Det fanns  
8 555 883 TO3. 
 
 
 

Namn  Antal aktier Andel av röster/kapital (%) 

Avanza Pension AB   3 846 690   7,9 
John Fellström  3 547 277  7,3 
Kronolund AB  1 142 857 2,4 
Andreas Johansson  1 018 088 2,1 
Leif G Salford inklusive bolag  
Övriga 

 783 010 
38 153 611 

1,6 
78,7 

Totalt    48 491 533 100,0 
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TO3 LÖSEN 

Den 1 april avslutades teckningsperioden för T03 
med att ingen utnyttjade optionerna då 
börskursen var strax under 0,6 SEK/aktie mot en 
teckningskurs om 6 SEK/aktie, som fastställdes vid 
emissionen under våren 2017.  
 
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 33–35. Någon ändring av 
dessa har inte gjorts. 
 
GRANSKNING AV REVISOR 
Delårsrapporten har ej varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

 

 

 

 

 

 

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 20 augusti, 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) 

2019 2018 2019 2018 2018 2017 

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 12 mån 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning - - - - -  -  
Övriga rörelseintäkter 1 141 0 1 992 0 3 766 0 

Summa intäkter 1 141 0 1 992 0 3 766 0 
 
Rörelsens kostnader 

         

Övriga externa kostnader -4 448 -6 261 -8 666 -11 447 -21 489 -16 452 
Personalkostnader -3 095 -2 177 -6 165 -3 913 -9 147 -4 772 
Avskrivningar och nedskrivningar på 
immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

 
 

-4 904 

 
 

-251 

 
 

-5 232 

 
 

-437 

 
 

-991 

 
 

-75 

Rörelseresultat -11 307 -8 689 -18 069 -15 797 -27 861 -21 299  
 

 
  

 
 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 29 143 224 513 529 0 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

66 -122 -20 -226 -302 -23 

Resultat före skatt -11 213 -8 669 -17 865 -15 510 -27 634 -21 322 
Skatt - - - - - - 

PERIODENS RESULTAT -11 213 -8 669 -17 865 -15 510 -27 634 -21 322 
       
ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - - - - 
       

PERIODENS TOTALRESULTAT -11 213 -8 669 -17 865 -15 510 -27 634 -21 322 
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RAPPORT ÖVER BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

(Belopp i TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

       
TILLGÅNGAR      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Patent  - 3 600 4 060 

Summa immateriella anläggningstillgångar - 3 600 4 060 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 574 

 
 

1 356 

 
 

1 766 

Inventarier, verktyg och installationer 2 532 
                                  

2 845 2 890 

Summa materiella anläggningstillgångar 4 107 4 201 4 656 

Summa anläggningstillgångar   7 801 8 716 
    
Övriga fordringar  228  461 706 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 473  646 647 
Kassa och bank 42 421 31 618 61 605 

Summa omsättningstillgångar 43 122 32 725 62 957 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 47 228 40 526 71 674 

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

Summa bundet eget kapital 6 312 3 542 6 312 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond 36 828 42 035 36 828 
Balanserat resultat inklusive årets resultat 7 882 -5 669 35 516 
Periodens resultat  -17 865 -15 510 -27 634 

Summa fritt eget kapital 26 846 20 856 44 710 
    

Summa eget kapital 33 158 24 398 51 023 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 2 184 2 282 7 167 
Övriga skulder 1 599 811 362 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 287 13 036 13 122 

Summa kortfristiga skulder 14 071 16 128 20 650 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 228 40 526 71 674 
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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 2018 1 454 2 087 42 015 -5 669 

 
39 888 

Resultatdisposition enligt 
årsstämma     

 
 

Nyemission 0  20   20 
Kapitalanskaffningsutgifter       
Avsättning till fond för 
utvecklingsutgifter      

 
 

Periodens resultat     -15 510 -15 510 

Utgående balans  
per 30 juni 2018 1 454 2 087 42 035 -5 669 

 
-15 510 24 398 

 
 

(Belopp i TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Över-

kursfond 
Balanserat 

resulat  

 
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

        
Ingående balans  
per 1 januari 2019 3 394 2 918 36 829 7 882 

 
51 023 

Resultatdisposition enligt 
årsstämma     

 
 

Nyemission       
Kapitalanskaffningsutgifter       
Avsättning till fond för 
utvecklingsutgifter      

 
 

Periodens resultat     -17 865 -17 865 

Utgående balans  
per 30 juni 2019 3 394 2 918 36 829 7 882 

 
-17 865 33 158 

 
 
 
 
Upplysningar om aktier   Antal aktier 

Antal/värde vid årets ingång   48 491 533 

Antal/värde vid 2019-06-30   48 491 533 

Totalt antal aktier efter full teckning   48 491 533 
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG  

 

  2019 2018 2019 2018 2018 
  3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

         
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        

Rörelseresultat före finansiella poster -11 307 -8 689 -18 069 -15 797 -27 861 
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 4 904 251 5 232 437 991 
Erhållen ränta 29 143 224 513 529 
Erlagd ränta 66 -122 -20 -226 -302 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -6 308 -8 418 -12 633 -15 073 -26 643 
          
Ökning / Minskning av förbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 355 -157 652 108 

 
-108 

Ökning / Minskning av leverantörsskulder 264 214 -4 983 -1 061 3 825 

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder -842 465 -1 597 12 925 
 

12 528 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 531 -7 896 -18 562 -3 102 -10 393 
          
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -140 -132 -513 -370 -831 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -266 -110 -1 874 -2 883 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -140 -404 -623 -2 244 -3 714 
          
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         
Nyemission - 20 - 20 38 769 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 20 - 20 38 769 
          
Periodens kassaflöde -6 671 -8 280 -19 185 -5 326 24 661 
Likvida medel vid periodens början 49 091 39 898 61 605 36 943 36 943 

Likvida medel vid periodens slut 42 420 31 618 42 420 31 618 
 

61 605 
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KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Delårsrapport januari – september 2019   22 oktober 2019 
Bokslutskommuniké 2019    11 februari 2020 
 
 
 
VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Agneta Edberg, styrelsens ordförande 
Telefon: +46 (0) 705 55 75 18 
E-post: edberg.agneta@gmail.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 20 augusti 2019. 
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