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Sammanfattning  

Immateriella tillgångar har blivit allt vanligare att investera i, och detta har lett till en stor 

uppmärksamhet kring deras redovisning och värdering. År 2005 infördes i Sverige IFRS/IAS, 

internationell redovisningsstandard. Dessa regler är tänkta att förändra redovisningen till det 

bättre med mål att ge en så korrekt och verklighetsnära bild som möjligt.  

Det som denna uppsats tar upp är redovisning av bioteknikföretags immateriella tillgångar och 

vilken finansiell påverkan redovisningsreglerna har genom att räkna ut företagens lönsamhet. 

Uppsatsen är inriktad på att forska kring immateriella tillgångar och lönsamhet i fyra 

bioteknikföretag, nämligen Medivir, Q-Med, Karo Bio och BioGaia där en fallstudie har utförts. 

De lönsamhetsmått som uppsatsen inriktats mot är räntabilitet per eget kapital, räntabilitet på 

totalt kapital och vinstmarginal. 

 

Det resultat undersökningen ger är att Q-Med och BioGaia som har större andelar immateriella 

tillgångar redovisade i procent av de totala tillgångarna, visar en positiv lönsamhet. Medivir och 

Karo Bio som däremot har lägre andelar eller inga immateriella tillgångar redovisade i procent av 

totala tillgångar, visar en negativ lönsamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 3

Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................. 4 
1.1 Uppsatsens disponering..........................................................................................................4 
1.2 Bakgrund ................................................................................................................................5 
1.3 Problemdiskussion .................................................................................................................6 
1.5 Syfte .......................................................................................................................................7 
1.6 Avgränsningar ........................................................................................................................7 

 
2. Metod ................................................................................................................... 8 

2.1 Val av ämne............................................................................................................................8 
2.2 Forskningsstrategier ...............................................................................................................8 
2.3 Forskningsansats ....................................................................................................................8 
2.4 Urval.......................................................................................................................................9 
2.5 Datainsamlingsmetoder ..........................................................................................................9 
2.6 Insamling av dataunderlag ...................................................................................................10 
2.7 Reliabilitet och validitet .......................................................................................................10 

 
3. Teori ................................................................................................................... 11 

3.1 Redovisningsprinciper..........................................................................................................11 
3.1.1 Flexibilitet i redovisningen............................................................................................11 
3.1.2 Extern redovisning ........................................................................................................11 

3.2 Immateriella tillgångar .........................................................................................................13 
3.2.1 Svenska lagar.................................................................................................................13 
3.2.2 IAS 38-immateriella tillgångar......................................................................................14 

3.3 Finansiell analys...................................................................................................................16 
3.3.1 Nyckeltal- Lönsamhet ...................................................................................................16 

 
4. Företagspresentation........................................................................................... 18 

4.1 Medivir .................................................................................................................................18 
4.2 Karo Bio ...............................................................................................................................20 
4.3 Q-Med ..................................................................................................................................21 
4.4 BioGaia.................................................................................................................................22 

 
5. Analys ................................................................................................................ 25 
 
6. Resultat............................................................................................................... 31 
 
7. Avslutande diskussion........................................................................................ 32 

7.1 Slutsats .................................................................................................................................32 
7.2 Källkritik ..............................................................................................................................33 
7.3 Metodkritik...........................................................................................................................33 
7.4 Fortsatt forskning .................................................................................................................33 

 
8. Källförteckning .................................................................................................. 34 



               

 4

1. Inledning 
 
I följande kapitel ges en kort introduktion till uppsatsens disponering. Därefter presenteras 

bakgrund och problemdiskussion vilket leder till problemformulering och syfte med denna 

uppsats samt hur uppsatsen är avgränsad. 

 
 
1.1 Uppsatsens disponering  
 
 
Kapitel 1  
I följande kapitel ges en beskrivning av uppsatsens disponering och följs därefter av bakgrund 
och problemdiskussion. 
 
Kapital 2 
I detta kapitel redogörs för den metod som använts i uppsatsen. 
 
Kapital 3  
Följande kapitel presenterar de teorier som ligger till grund för uppsatsen och som kan anses vara 
lämplig för att behandla problemställning och syfte. 
 
Kapitel 4  
Detta kapital innehåller en kort beskrivning av de valda företagens verksamhet i syfte att ge 
läsaren en inblick i deras verksamhet, vilket följs av beskrivning av företagens 
redovisningsprinciper. 
 
Kapital 5  
I följande kapitel görs beräkningar på företagen utifrån lönsamhet och en analys av de 
beräkningar som utförts. 
 
Kapitel 6  
I detta kapitel presenteras vad som uppsatsförfattarna kommit fram till utifrån empirin och 
analysen genom att besvara på syftet. 
 
Kapitel 7 
I detta kapitel förs en diskussion kring det i uppsatsen behandlade ämnet, där även 
uppsatsförfattarnas egna åsikter läggs fram. Som avslutning ges förslag på fortsatt forskning inom 
ämnet. 
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1.2 Bakgrund 

Allt fler företag väljer att bli börsnoterade där en notering på en börslista är ett eftertraktat delmål 

för många utvecklingsföretag. För många företag innebär en börsnotering stora möjligheter, 

kanske även är en förutsättning för fortsatt expansion. Börsen ställer strikta krav på de företag 

som är börsnoterade, bland annat på hur ett företag ska kommunicera. Den finansiella 

kommunikationen är en lönsam investering för företag som vill till börsen.1 En investerare köper 

och säljer aktier bland annat beroende på ett företags resultat och en företagsledare beslutar att 

investera eller inte beroende på lönsamheten.2 Ett företags värde bestäms mycket av företagets 

lönsamhet och tillväxt. En företagare behöver veta vilka affärer som ger vinst och vilka som ger 

förlust.3 För investerare eller köpare är det viktigt att även undersöka kostnader och tillgångar 

som inte tagits med i årsredovisningen som kan ha stor betydelse för företaget.4  

 

Betydande satsningar har under senare år gjorts i svenskt näringsliv inom områden som 

informationsteknologi, utbildning, personaluthyrning, läkemedel samt bioteknik. Satsningarna har 

resulterat i olika former av immateriella resurser, ”… en identifierbar icke-monetär tillgång utan 

fysisk substans…”5 som patent, licenser, datorprogram, varumärken och kundlojalitet.6  

Forskningsintensiva företag som läkemedels- och bioteknikföretag innehar stora delar 

immateriella tillgångar och detta har gjort värderingen än mer viktig då dessa tillgångar leder till 

en stor flexibilitet i värderingen.7 Aktiemarknaden värderar ofta läkemedelsföretagen högre än de 

flesta andra branscher i relation till såväl redovisat eget kapital som vinstnivån. Den förklaring 

som ges är att i regel ger den traditionell redovisning en missvisande bild av starkt 

forskningsinriktade företag, eftersom den kanske största tillgången, forskningskunnandet, inte 

framgår i redovisningen.8 Detta medför diskussioner kring stora dolda tillgångar i form av 

immateriella tillgångar som på grund av redovisningsreglerna inte får upptas som tillgång. 

                                                 
1 http://www.aspekta.se/index.php?menu=21 060410 
2 Adolphson, J (1998). Kassaflödesanalys – Styrning – Redovisning – Analys 
3http://gavleborg.almi.se/ArticlePages/200506/16/20050616154653_Gavleborg082/20050616154653_Gavleborg082.
dbp.html 060427 
4 http://home.student.uu.se/pata6927/pm/Uppgift%201.doc 060518 
5 Artsberg, K (2005). Redovisningsteori- policy och –praxis  
6http://www.ad.se/index.php?loginkey=538F509BBF2FE443689AFEFA3E628B3A6B364030BC6E7D5C6072ADE
9553D37CA391AC78BE210870250EA0E322AADB137 Artikel-ID: 6898433    060411 
7 Artsberg, K (2005). Redovisningsteori- policy och –praxis  
8 Astra 1978-87: Tillväxt med kvalitet 
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Enhetliga redovisningsprinciper behövs för att olika intressenter på ett meningsfullt sätt ska 

kunna analysera och jämföra olika företagets verksamhetsutfall, speciellt inom en bransch. 9  

2005 tog redovisningen i Sverige ytterligare ett stort utvecklingssteg då de börsnoterade 

företagen blev tvungna att upprätta sina koncernredovisningar enligt de nya internationella 

redovisningsstandarder IRFS/IAS. Syftet med rapporterna är att ge en objektiv bild av hur 

verksamheten går och ger en möjlighet till jämförelse och utvärdering.10 

 

1.3 Problemdiskussion 

I ett företags årsredovisning finns den viktiga informationen som behövs för att få en inblick av 

ett företags ställning, utveckling och lönsamhet. Denna information kan användas för att få fram 

olika nyckeltal, där nyckeltalen beräknas utifrån det resultat som presenteras i bland annat 

resultat- och balansräkningen. Trots detta kritiseras årsredovisningar ibland som svårtillgängliga, 

opedagogiska och ”tillfixade” där de traditionella resultat- och balansräkningarna har fått en 

minskad betydelse för intressenter utanför företaget. Hur värderas till exempel tillgångar och 

skulder?11 Får man verkligen en korrekt bild av ett bioteknikföretag utifrån dessa nyckeltal när 

deras viktigaste verksamhet, immateriella tillgångar inte alltid får aktiveras? Immateriella 

tillgångarnas information i redovisningen blir alltmer tydlig i takt med att dessa tillgångars 

betydelse ökar, speciellt inom läkemedels- och bioteknikföretag som tidigare påpekats har stora 

andelar immateriella tillgångar. Om de immateriella tillgångarna utgör en stor del av företagets 

tillgångar bör försiktighet vidtas.12 Detta för att redovisningen av de utgifter som satsas i 

immateriella tillgångar inte kräver beskrivning och/eller information om den enskilda 

forskningen ifråga. Detta ger problem för användare och i synnerhet investerare att skapa sig en 

korrekt bild av vilka värden, i form av färdiga produkter och teknologier, som ett företags 

forskning kan ge. Just denna svårighet kring värdering och redovisning av immateriella tillgångar 

skapar ett intresse att studera den verklighetsbild som redovisningsreglerna ger ett 

bioteknikföretag. 

 

 

                                                 
9 http://www.connectsverige.se/obj/docpart/406172a0183af.pdf 060518 
10 http://www.connectsverige.se/obj/docpart/406172a0183af.pdf 060518 
11 Adolphson, J (1998). Kassaflödesanalys – Styrning – Redovisning – Analys 
12Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002). Företagvärdering med fundamental analys 
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1.4 Problemformulering 

Med bakgrund till den diskussion som hittills har förts leder detta fram till följande 

problemformulering:  

 

• Påverkar redovisningsreglerna för immateriella tillgångar, ett bioteknikföretags 

lönsamhet? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka redovisningen av fyra bioteknikföretags immateriella 

tillgångar för att belysa om dessa har något samband med lönsamheten som uppvisas i de fyra 

företagen. Det som uppsatsen inriktar sig mot är att undersöka hur stor andel av de totalt 

redovisade tillgångarna som är immateriella, samt räkna ut lönsamheten genom räntabilitet på 

eget kapital, räntabilitet på totalt kapital och vinstmarginal.  

 

1.6 Avgränsningar 

I uppsatsen har fyra bioteknikföretag valts, nämligen Medivir, Karo Bio, Q-Med och BioGaia.  

I uppsatsen har uppsatsförfattarna inte tagit hänsyn till att de valda företagen har olika poster 

inom immateriella tillgångar utan valt den totala posten immateriella tillgångar som definierats av 

företagen. Uppsatsförfattarna har heller inte valt att jämföra årsredovisningar över fler år utan 

begränsat till ett årtal, nämligen 2005 då införandet av de nya lagarna infördes, IFRS/IAS 

internationell redovisningsstandard i Sverige. Avsikten med uppsatsen är inte att dra några 

generella slutsatser utan att bidra till en ökad förståelse av immateriella tillgångar och dess 

påverkan. Eftersom det framgår ur ett företags årsredovisning hur de redovisar sina immateriella 

tillgångar och de värden som krävs för beräkning av olika nyckeltal anser uppsatsförfattarna att 

behovet av intervjuer inte är nödvändigt för att besvara syftet med uppsatsen.……
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2. Metod 
 
I kapitlet metod kommer det att tas upp hur uppsatsen har tillkommit och vilka olika metoder 

och material som har använts för att ge läsaren en förståelse till val av tillvägagångssätt. 

 

2.1 Val av ämne 

Det är svårt att handskas med immateriella värden, i detta fall värden som skapas genom 

bland annat FoU13, patent och goodwill. Det har debatterats bland normgivare, intressenter 

och användare att redovisningen måste bli mer heltäckande och informativ. Denna debatt 

blir som tydligast när man diskuterar de värden som FoU förväntas ge genom framtida 

intäkter. De nya internationella redovisningsstandarderna som införts är tänkta att förändra 

redovisningen till det bättre. Målet med den nya standarden är att ge en så korrekt och 

verklighetsnära bild som möjligt. Av denna anledning är det intressant att studera den 

verklighetsbild som redovisningsreglerna för immateriella tillgångar visar utifrån ett 

bioteknikföretags lönsamhet. 

 

2.2 Forskningsstrategier 

Denna uppsats bygger på fallstudier av fyra bioteknikföretag. Målsättningen är att belysa det 

generella genom att titta på det enskilda.14 En komparativ studie görs där de fyra företagen 

jämförs, med avseende på andel immateriella tillgångar i procent av totala tillgångar samt 

lönsamhet i form av Re, Rt och vinstmarginal. En fallstudie lämpar sig bäst för denna 

undersökning för att den går in på djupet och studerar saker i detalj. Fallstudien inriktar sig på 

få undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser som 

uppträder i en speciell undersökningsenhet.15  

 

2.3 Forskningsansats 

Arbetet är grundat på en deduktiv ansats då det finns befintliga teorier att använda sig av. När 

förhållandet mellan empiri och teori har sin utgångspunkt i teorin är det en deduktiv ansats.16 

En induktiv ansats är inte relevant då undersökningen kommer att utgå ifrån allmänna 

principer och befintliga teorier för att kunna dra olika slutsatser.   

                                                 
13 Förklaring: Forskning och utveckling 
14 Denscombe, M (2000). Forskningshandboken 
15 Ibid. 
16 Johannessen, A & Tufte, P A (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
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2.4 Urval 

Denna undersökning är avgränsad till fyra bioteknikföretag börsnoterade i Sverige.  

Företagen är:  

Medivir, som är ett av Nordens största forskningsbolag, beläget i Huddinge. De har idag 133 

anställda i koncernen, varav 85 i Sverige och en omsättning år 2005, på 102,6 miljoner 

kronor.17 

Karo Bio, som är ett forsknings- och läkemedelsföretag, och befinner sig i Novum 

forskningspark i Huddinge. De har 73 anställda i koncernen och en omsättning år 2005 på 

51,9 miljoner kronor.18  

Q-Med, som är ett biotekniskt/medicintekniskt företag och befinner sig i Uppsala. De har idag 

540 anställda varav 350 arbetar i Uppsala. Omsättningen var år 2005 på 976 miljoner 

kronor.19  

BioGaia, som är ett biotekniskt företag beläget i Stockholm. Hela företaget har 33 anställda, 

varav 15 i Stockholm och en omsättning år 2005, på 59,6 miljoner.20   

   

Urvalet har grundats sig på att företagen är forskningsföretag som har olika stora andelar 

immateriella tillgångar. Urvalet kan beskrivas som ett subjektivt urval.21 Dessa företag har 

valts för att uppsatsförfattarna anser att dessa företag bedriver för undersökningsområdet 

passande verksamhet, samt att de är börsnoterade. Uppsatsförfattarna anser att börsnoterade 

företag erbjuder ett större informationsutbyte, vilket är viktigt för denna uppsats.  

 

2.5 Datainsamlingsmetoder 

I denna studie används en tvärsnittlig, kvantitativ metod på grund av fenomenets karaktär. I 

en kvantitativ ansats räknas fenomenen, vilket innebär att deras omfattning eller kvantitet 

kartläggs. En kvantitativ ansats bygger på analys av siffror.22 Siffror är särskilt lämpade för 

den typ av jämförelse och samband som denna uppsats bygger på, därför ansågs denna metod 

vara mest lämplig att använda. En kvalitativ ansats är motsatsen och innefattar långa och 

djupa intervjuer med ett litet urval för att få en mer detaljerad information.23  

                                                 
17 Medivirs årsredovisning 2005 
18 Karo Bios årsredovisning 2005 
19 http://investors.q-med.com/files/press/qmed/QMED_05_sv.pdf 060412 
20 BioGaias årsredovisning 2005 
21 Denscombe, M (2000). Forskningshandboken  
22 Ibid. 
23 Johannessen, A & Tufte, P A (2003). Samhällsvetenskaplig metod  
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2.6 Insamling av dataunderlag 

Iakttagelser och intervjumaterial är primärkällor. Alla övriga källor kallas för 

sekundärkällor.24 Sekundärdata är data som redan existerar och har tagits fram av någon 

annan för att uppfylla ett annat syfte. Denna återfinns oftast i form av olika typer av 

dokumenterade skriftliga källor.25 I denna uppsats består detta material av relevant 

dokumentation såsom årsredovisningar från respektive företag, redovisningspraxis och 

tidigare undersökningar inom ämnet. Uppsatsförfattarna anser att undersökningen inte 

behöver den typ av detaljerad information som intervjuer ger, samt att det i denna typ av 

studie, inte går att förlita sig på information som samlas in från ett litet antal informanter, 

varvid intervjuer inte har använts i undersökningen. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet kan beskrivas som graden av tillförlitlighet i en undersökning.26 Tanken är att en 

undersökning med hög reliabilitet ska kunna upprepas och att man då ska få samma resultat.  

Den kvantitativa ansatsen bygger på siffror och resultaten läggs fram i form av diagram och 

tabeller, vilket gör att forskningen i uppsatsen uppfattas som solid och objektiv. I denna 

undersökning har det använts skriftliga källor, främst företagens årsredovisningar, vilka är 

offentliga handlingar och därmed öppet för kritisk granskning.  Detta ger undersökningen en 

hög reliabilitet eftersom undersökningen kan upprepas vid ett senare tillfälle och man då 

kommer att få samma resultat. 

 

Validitet handlar om trovärdighet. Det finns två former av validitet, dels en inre som visar hur 

väl en undersökning stämmer överens med verkligheten. Sedan finns en yttre validitet som 

speglar till vilken grad resultaten kan generaliseras27 

Den kvantitativa analysen ger uppsatsförfattarna en ökad trovärdighet när det gäller tolkningar 

och den tillit som uppsatsförfattarna sätter till sina resultat. I denna undersökning används 

tidigare använda teorier och modeller vilket ger den en hög validitet. Samtidigt så är 

tolkningar och resultat i denna uppsats snarare baserade på uppmätta kvantiteter än på intryck, 

och dessa kvantiteters riktighet kan kontrolleras av andra.   

 

                                                 
24 Yin, R (2003). Case Study Research – Design and methods 
25 Dahmström, K (2000). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning 
26 Denscombe, M (2000). Forskningshandboken 
27 Ibid. 
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3. Teori 
 
Detta kapitel presenterar de teorier som anses vara relevanta för uppsatsen. Det som tas upp 

är redovisningsprinciper och finansiell analys som ska hjälpa till att få en förståelse för 

redovisning av immateriella tillgångar och ett företags lönsamhet. 

 

3.1 Redovisningsprinciper 
Syftet med redovisning är att mäta och rapportera de ekonomiska konsekvenserna av 

företagets verksamhet under en given tid. Det kan sägas att man i redovisningen avbildar 

verkligheten.28 En redovisningsanalys syftar till att uppskatta till vilken grad som företagets 

redovisning faktiskt fångar dess underliggande verksamhet. Det som eftersträvas med en 

redovisningsanalys är att bedöma ”kvalitén” på det redovisade resultatet. En 

redovisningsanalys som är välgenomförd underlättar möjligheten att bedöma trender och 

framtida utveckling för företaget med hjälp av olika nyckeltal.29 

 

3.1.1 Flexibilitet i redovisningen 

De som erhåller den största kunskapen om ett företags verksamhet är företagsledningen. Detta 

gör att det är dem som i huvudsak har ansvaret för att göra de rätta bedömningarna för att på 

så sätt kunna avbilda affärshändelserna i termer av periodiserad redovisning, det vill säga i 

form av intäkter och kostnader. Denna förhandlingsfrihet är potentiellt värdefull, eftersom den 

tillåter företagsledningen att förmedla information i den externa rapporteringen som enbart 

ledningen känner till och som inte skulle bli känd om enbart någon utomstående ansvarade för 

redovisningen. Det finns problem som uppstår med denna handlingsfrihet och det är att 

företaget i huvudsak utvärderas av marknaden på det redovisade resultatet som sköts av 

företagsledningen.30 

 

3.1.2 Extern redovisning 

Med extern redovisning avses ”en sammanfattande bild av en organisations affärer med 

omgivningen”31 Huvudsyftet med den externa redovisningen är att förse intressenter utanför 

företagsledningen med information om företagets finansiella ställning och resultat. Det mest 

övergripande syftet med extern redovisning är att visa en rättvisande bild av företaget. Den 

                                                 
28 Thomasson, J (2000). Extern redovisning och finansiell analys 
29 Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002). Företagvärdering med fundamental analys 
30Ibid. 
31 http://www.fek.su.se/home/bic/Redovisningsteori_Gotland_2003.pdf 060430 
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rättvisande bilden hjälper intressenter att fatta beslut om de ska engagera sig i företaget eller 

inte.32 Det finns fyra viktiga kvalitativa egenskaper som gör informationen användbar, 

nämligen begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 33 

 

Externredovisningens funktioner 
 
Begriplighet 

En av de viktigare egenskaperna hos den information som rapporteras är att den är 

lättbegriplig för användaren. Dock förutsätter man att användaren varit insatt i redovisning 

och dess tillhörande termer. Det redovisande företaget kan inte utelämna information som 

antas vara för komplicerad för användaren utan ska ge en komplett rapport.34 
 

Tillförlitlighet och relevans 

Den information som ges ut måste vara både tillförlitig och relevant. Informationen är 

tillförlitlig om den inte innehåller västentliga felaktigheter och inte är vinklad. De som 

använder sig av informationen ska kunna lita på att informationen är korrekt. För att vara 

tillförlitlig måste informationen vara neutral, det vill säga man ska inte utelämna information 

som gör rapporter oriktiga. Informationen är relevant om den är användbar för beslut, alltså 

informationen ska vara så pass betydelsefull att den kan påverka en beslutssituation. 35 

 

Jämförbarhet 

Den externa redovisningen ska uppvisa en jämförbarhet i den mån att man ska kunna jämföra 

den aktuella rapporten med dels tidigare rapporter från företaget i fråga men även jämföra 

företagets prestationer med andra företag. Kravet på jämförbarhet innebär bland annat att 

användarna ska informeras om de redovisningsprinciper som tillämpas då de finansiella 

rapporterna upprättas, samt om eventuella ändringar av principer samt om effekter av sådana 

ändringar.36 Kravet på jämförbarhet innebär även att exemplifiera vad som för närvarande inte 

redovisas med som spelar en viktig roll vid beslutsfattande.37 
 

 

                                                 
32 Johanson, M & Thorén, A (2003). Vad är rättvisande bild?  
33 Thomasson, J (2000). Extern redovisning och finansiell analys 
34 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/ IAS 2005.  
35Falkman, P (2002). Teori för redovisning  
36Thomasson, J (2002). Den nya affärsredovisningen 
37 Falkman, P (2002). Teori för redovisning 
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2005 startades tillämpningen av de internationella redovisningsstandarderna inom EU. 

Börsnoterade företag är nu skyldiga att tillämpa de internationella redovisningsstandarderna 

vid upprättande av sina koncernredovisningar. Nedanstående text om IAS 38- immateriella 

tillgångar är direkt taget ur IFRS/IAS. 

 

3.2 Immateriella tillgångar 
Definition av immateriella tillgångar 

”En immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som 

företaget har kontroll över, och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i 

framtiden”.38 

 

3.2.1 Svenska lagar 

 
Årsredovisningslagen (ÅRL) 

”2 § Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed.” 39 

Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse 

och finansieringsanalys, där dessa enligt paragraf 3 i årsredovisningslagen ska upprättas som 

en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.40 I resultaträkningen 

redovisas företagets samtliga intäkter och kostnader, medan en balansräkning visar företagets 

samtliga tillgångar, avsättningar, skulder samt eget kapital. 41 

 

Redovisningsrådet 

Redovisningsrådet har i samband med IFRS/IAS givit ut tre nya rekommendationer, nämligen 

RR 30-32. Dessa inriktar sig på och utgår från att företagen ska följa IFRS/IAS och att 

avvikelser från IFRS/IAS endast ska förekomma om det föreligger hinder på grund av svensk 

lag eller om det finns andra starka skäl. Redovisningsrådets nya rekommendationer riktar sig i 

första hand till börsnoterade företag.42 

 

 

                                                 
38 http://www.sipf.se/EY_SIPF_060405.pdf.  060428 
39 http://www.expowera.com/mentor/ekonomi/bokforing_bokslut_arl.htm 060503 
40 Ibid. 
41 Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002). Företagvärdering med fundamental analys 
42 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D38902%2526cid%253D85056,00.html 060502 
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RR 32 Redovisning för juridiska personer ………………………………………………….. 

Kravet på tillämpning av IFRS/IAS gäller koncernredovisningen i börsnoterade företag. 

Juridiska personer däremot ska upprätta sina årsredovisningar enligt ÅRL. Den finansiella 

rapporteringen för moderbolaget ska enligt redovisningsrådet hålla samma kvalitet som 

rapporteringen för koncernen. För att detta ska vara möjligt anger RR 32 att juridiska personer 

som huvudregel ska tillämpa de IFRS/IAS som tillämpas i koncernredovisningen.43 

3.2.2 IAS 38-immateriella tillgångar 

”Denna standard skall tillämpas vid redovisning av immateriella tillgångar, förutom 

immateriella tillgångar som omfattas av en annan standards tillämpningsområde. 

Denna standard gäller till exempel inte för; Goodwill som förvärvats vid ett företagsförvärv. 

 

Identifierbarhet 

Definitionen kräver att en immateriell tillgång är identifierbar för att skilja den från goodwill.  

En tillgång uppfyller kriteriet på identifierbarhet i definition av en immateriell tillgång när 

den; 

a) är avskiljbar, det vill säga det går att avskilja eller dela av den från företaget och säljas, 

överlåtas, licensieras, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med hänförligt 

avtal, hänförlig tillgång eller hänförlig skuld eller 

b) uppkommer ut avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter, oavsett om dessa rättigheter är 

överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter och förpliktelser. 

 

Kontroll 

En immateriell tillgång skall redovisas i balansräkningen endast om 

a) det är troligt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 

tillgången kommer att tillfalla företaget och 

b) tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitigt sätt. 

 

Internt upparbetade immateriella tillgångar 

För att avgöra om en internt upparbetad immateriell tillgång uppfyller kriterierna för att 

redovisas som tillgång i balansräkningen delar företaget upp skapandet av tillgången i  

a) en forskningsfas, och 

b) en utvecklingsfas 
                                                 
43 Ibid. 
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Forskningsfasen 

Ingen immateriell tillgång som uppstår genom forskning, eller i forskningsfasen av ett internt 

projekt, skall redovisas som en tillgång i balansräkningen. Utgifter för forskning, eller under 

forskningsfasen för ett internt projekt, skall kostnadsföras när de uppkommer. Under ett 

internt projekts forskningsfas kan ett företag inte visa att en immateriell tillgång, som kommer 

att generera troliga framtida ekonomiska fördelar, existerar. Därför kostnadsförs utgifter 

under denna fas då de uppkommer. 

 

Utvecklingsfasen 

En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av ett internt 

projekt, skall tas upp som tillgång i balansräkningen endast om ett företag kan påvisa att 

samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 

a) det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den 

kan användas eller säljas, 

b) företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den, 

c) företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången, 

d) företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida 

ekonomiska fördelar. Företaget kan bland annat påvisa att det finns en marknad för det som 

produceras med den immateriella tillgången eller för den immateriella tillgången som sådan, 

eller, om tillgången är avsedd att användas internt, dess användbarhet, 

e) det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 

och för att använda eller sälja den immateriella tillgången, 

f) företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den 

immateriella tillgången under dess utveckling. 

 

Anskaffningsvärde för internt upparbetad immateriell tillgång 

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång är summan av de utgifter 

som uppkommer från och med den tidpunkt då den immateriella tillgången först uppfyller 

kriterierna för att tas upp som en tillgång. Utgifter avseende en immateriell tillgång som 

ursprungligen kostnadfördes skall inte senare redovisas som en tillgång i balansräkningen”.44 

 

                                                 
44 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/ IAS 2005. 
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För att den som får en extern rapport ska kunna dra några slutsatser av denna, måste 

motsvarande kunna genomföra någon form av analys av rapporten. Denna aspekt som 

uppsatsen inriktat sig mot är lönsamhet. 

 

3.3 Finansiell analys  
En stor del av den finansiella analysen är att med hjälp av nyckeltal försöka mäta företags 

effektivitet, lönsamhet, tillväxt och finansiella balans. Att värdera ett företag innebär ofta en 

bedömning av hur företaget kommer att prestera i framtiden.45 De finansiella nyckeltalen 

används i två syften, dels att beskriva enskilda företags utveckling över tiden och dels att 

möjliggöra jämförelse mellan olika företag. 46  

 
3.3.1 Nyckeltal- Lönsamhet 

Lönsamhet är det viktigaste målet för ett affärsdrivande företag. För investerare är det som 

skapar värde lönsamheten och ingenting annat eftersom det endast är vinsterna som tillfaller 

ägarna.47         

”…det är företagsledningens skyldighet att sträva mot största möjliga lönsamhet”.48 

Ett företags lönsamhet och tillväxt består av två delar, dels de investeringar som företaget 

beslutar om dels hur dessa investeringar finansierats. De investeringar som görs ses som en 

serie av investeringar i materiella och immateriella tillgångar, även beslut om att 

marknadsföra sig på ett visst sätt och att anställa personal tillhör investeringsbeslut.49          

Att mäta ett företags lönsamhet kan göras på många sätt. Ett sätt är att mäta företagens 

räntabilitet. Fördel med ett räntabilitetsmått är jämförbarheten med andra företag oavsett 

bransch.50 Det mest övergripande måttet på ett företags lönsamhet är att mäta företagets 

räntabilitet på eget kapital.51 

  

 
 

                                                 
45Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002). Företagvärdering med fundamental analys  
46 E:\c-uppsats\Nyckeltal.htm 060427 
47 Hamberg, M (2001). Strategic Financial Decisions 
48 Björksten, G (2002). Kompendium för grundkurs i externredovisning. 
49 Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002). Företagvärdering med fundamental analys 
50 Johansson, S-E (1983). Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. 
51 Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002). Företagvärdering med fundamental analys 
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Räntabilitet på eget kapital (Re) 

Måttet Re visar hur företaget förräntat ägarnas kapital. Nyckeltalet avser att beskriva 

förräntningen av det egna kapital som tillhör aktieägarna i moderbolaget.52 Detta beräknas 

som resultat efter finansiella poster i förhållande till det egna kapitalet.  

 

 
Räntabilitet på totalt kapital (Rt) 

Rt visar vilken avkastning företagets tillgångar genererat oavsett hur de finansierats. Denna 

ger en bild av hur väl företagets investeringsstrategi utfallit, alltså hur effektivt företagen 

använder sina tillgångar i företaget. För att försöka förstå vad som ligger bakom siffrorna ska 

man bryta ner lönsamhetsmåttet i mindre beståndsdelar.53  

 
 

För att beräkna de genomsnittliga värdena för eget kapital samt totalt kapital så adderar man 

ingående balans för året med utgående balans och dividerar med 2: 

 
Vinstmarginal 

Det finns en rad olika termer för vinstmarginal, man talar bland annat om bruttomarginal och 

rörelsemarginal. Vinstmarginalen anger hur stor del av intäkterna som är förtjänst.54 

Vinstmarginaler används primärt för jämförelser mellan olika företag med likartad 

verksamhet där ju högre vinstmarginal desto högre lönsamhet.55 

 

 

                                                 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 http://www.expowera.com/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm 060502 
55 http://www.fek.uu.se/ikt/pofdistansv06/fil/nyckeltal.htm 060502 
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4. Företagspresentation 
 
Under denna rubrik redovisas datainsamlingen om de fyra valda bioteknikföretagen för att ge 

läsaren en ökad förståelse om deras verksamhet. I empirin presenteras även hur företagen 

redovisar sina immateriella tillgångar. 

  

4.1 Medivir  
År 2005 
Antal anställda: 133 varav 85 i Sverige 
Omsättning: 110,5 miljoner kronor (moderbolaget) 
Forskningskostnader: 193 miljoner kronor (moderbolaget) 
  

Medivir AB grundades 1988 och är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1996. 

Företaget är ett av Nordens största forskningsbolag, där Medivir utvecklar läkemedel mot 

stora folksjukdomar baserade på proteaser56 som målenzym. Målsättningen är att bli ett 

uthålligt, vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsföretag med egenutvecklade 

specialistprodukter på marknaden. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir 

UK Ltd Medivir HIV Franchise AB och Medivir Personal AB. I Sverige är Medivir 

lokaliserat i Novum Science Park i Huddinge.57 

 

Forskningsstrategi  

Medivirs forskningsstrategi är att utveckla selektiva hämmare58, vilka reglerar proteasers 

funktioner i olika sjukdomstillstånd. Detta görs med utgångspunkt från en forskningsstrategi 

byggd på två komponenter. Den ena är att vara först med att utveckla substanser som påverkar 

en helt ny biologisk sjukdomsmekanism, så kallad first-in-class. Här banar Medivir en 

obruten väg, eftersom ingen arbetat med just denna frågeställning tidigare och därmed finns 

heller ingen tidigare kunskap att jämföra med. I den andra utgår de ifrån ett mer eller mindre 

validerat sjukdomskoncept och utvecklar en ny substans med bättre terapeutiska egenskaper, 

proteashämmare, i ett så kallade fast-follower-projekt. Ett fast-follower-program minskar 

risken i projekten, då någon annan redan banat väg och visat att principen fungerar. 

Målsättningen är att förbättra egenskaperna, vilket kan ge en lägre risk för problem i projektet 

under vägen mot marknaden.59 

 

                                                 
56 Förklaring: Proteas är ett enzym som bryter ner protein. 
57 Medivirs årsredovisning 2005  
58 Förklaring: Selektiva hämmare förstärker impulsöverföring som förmedlas av ämnet serotonin. 
59 Medivirs årsredovisning 2005 
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Redovisningsprinciper 

Medivir använder de redovisningsprinciper som gäller för juridiska personer som upprättar en 

koncernredovisning och är noterade på en börs. Det innebär i korthet fortsatt tillämpning av 

redovisningsrådets rekommendationer i den mån de är tillämpliga för ett koncernmoderbolag. 

Från och med 1 januari, 2005 följer Medivir AB redovisningsrådets rekommendation RR 32, 

redovisning för juridiska personer.60 

 

Immateriella tillgångar  

Företagets egenutvecklade patenträtter, teknologirättigheter, varumärken och andra liknande 

tillgångar upptas inte till något värde.  Kostnader för utveckling ska, i enlighet med IAS 38, 

aktiveras och redovisas i balansräkningen om vissa kriterier är uppfyllda, medan kostnader för 

forskning ska kostnadsföras. Ett viktigt kriterium för aktivering av utvecklingskostnader avser 

framtida ekonomiska fördelar från sådana kostnader. Det forskningsarbete som bedrivs av 

Medivir är förknippat med sådana osäkerheter att IAS 38: s kriterier för aktivering inte kan 

anses uppfyllda. Således kostnadsförs samtliga kostnader för forskning och utveckling när de 

uppkommer.61 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
60 Medivirs årsredovisning 2005 
61 Ibid. 
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4.2 Karo Bio  
År 2005 
Antal anställda: 73, varav 64 är verksamma i forskning och utveckling 
Omsättning: 51,9 miljoner kronor (moderbolaget) 
Forskning och utvecklingskostnader: 125,2 miljoner kronor (moderbolaget) 
 
Karo Bio är ett innovativt forsknings- och läkemedelsföretag som specialiserat sig på nya 

läkemedel baserade på nukleära receptorer62. Företaget noterades på Stockholmsbörsen 1998 

och har en stark projektportfölj som främst är inriktad på metabola sjukdomar som diabetes, 

fetma, åderförkalkning och höga blodfetter. Karo Bio har utvecklats från att vara ett renodlat 

forskningsinriktat företag till att även ha utvecklingsresurser och kompetens för 

läkemedelsutveckling.63 

 

Forskningsstrategi 

Karo Bio driver ett flertal innovativa och explorativa projekt och har som mål att kontinuerligt 

generera nya uppslag. De har en integrerad teknologi för läkemedelsforskning, med resurser 

för substansscreening och karakterisering med hjälp av en rad olika analyser. Karo Bio har en 

ledande position internationellt inom strukturbiologi där de fokuserar på bestämningen av 

nukleära receptorers tredimensionella struktur.64 

 

Redovisningsprinciper 

Moderbolaget tillämpar från och med 1 januari, 2005 RR 32 Redovisning för juridiska 

personer, vilket gör att moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens 

med undantag från leasing.65 

 

Immateriella tillgångar 

Utgifter för utveckling ska aktiveras och redovisas i balansräkningen om vissa kriterier är 

uppfyllda, medan kostnader för forskning kostnadsförs. Ett viktigt kriterium för balansföring 

av utvecklingsutgifter avser framtida ekonomiska fördelar från sådana utgifter. 

Utvecklingsarbete som bedrivs av Karo Bio är förknippat med sådan hög grad av osäkerhet 

avseende de framtida ekonomiska fördelarna, enligt IAS 38, att dessa kriterier inte är 

uppfyllda. Samtliga utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs då de uppkommer.66 

                                                 
62 Förklaring:Nukleära receptorer är receptorer i en cell som binder till ligander och aktiverar gentranskriptionen. 
63 Karo Bios årsredovisning 2005 
64 Ibid. 
65 Ibid.   
66 Ibid. 
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4.3 Q-Med    
År 2005   
Antal anställda: 540 medarbetare i 18 länder, varav ca 350 i Uppsala 
Omsättning: 647 miljoner kronor (moderbolaget) 
Forskning och utvecklingskostnader: 219,6 miljoner kronor (moderbolaget) 
 
Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som 

utvecklar, producerar, marknadsför och säljer medicinska implantat. Samtliga produkter är 

baserade på företagets patenterade teknologi NASHA, Non-Animal Stabilized Hyaluronic 

Acid. NASHA är Q-Meds viktigaste patent som löper ut 2015.  Q-Med aktien är noterad på 

Stockholmsbörsens O-lista och drivs i sin nuvarande form sedan 1995. Q-Med strävar efter att 

ge aktieägarna konkurrenskraftig avkastning på insatt kapital. Detta ska ske genom hög 

produktivitet, genom att sälja innovativa och högkvalitativa produkter som möter kundbehov 

och säkerställer uthållig vinst i verksamheten.67      
 

Forskningsstrategi 

Q-Med ska skapa välbefinnande genom att erbjuda innovativa och omedelbara korrigeringar 

av icke livshotande defekter och livets avtryck. Q-Meds produkter klassas som 

medicintekniska produkter och inte som läkemedel. Detta gör processen från idé till färdig 

produkt snabbare än för läkemedel, men trots detta tar processen flera år. 68 
 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med Internationell redovisnings standard 

antagna av EU. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med redovisningsrådets 

rekommendation, RR 32. År 2005 var första gången som koncernredovisningen upprättades 

helt enligt IFRS/IAS.69 
 

Immateriella tillgångar  

Utgifter för FoU särkskiljs i utgifter för en forskningsfas, vilka kostnadsföres direkt, och 

utgifter för utvecklingsfasen redovisas som immateriell tillgång. Tidpunkten för övergången 

mellan forskningsfasen och utvecklingsfasen fastställs när möjligheten till kommersialisering 

kan bedömas med tillräcklig säkerhet. Bedömningen görs utifrån vetenskapliga, tekniska, 

finansiella och marknadsmässiga förutsättningar. 70 

                                                 
67 http://investors.q-med.com/files/press/qmed/QMED_05_sv.pdf 060412 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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4.4 BioGaia 
År 2005 
Antal anställda: 33 i Stockholm, Lund, Hongkong och i Raleigh, USA. 
Omsättning: 59,6 miljoner kronor (moderbolaget) 
Forskning och utvecklingskostnader: 24,5 miljoner kronor (moderbolaget) 
 

BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter 

med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på 

mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri som har hälsofrämjande effekter. BioGaia har även 

utvecklat unika förpackningslösningar som gjort det möjligt att skapa probiotiska produkter 

med lång hållbarhet. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-

lista sedan 1998. BioGaias mål är en fortsatt försäljningsökning för att nå lönsamhet och en 

god långsiktig avkastning.71 

 

Forskningsstrategi 

BioGaia har ett omfattande forskningsnätverk och samarbetar med universitet och sjukhus 

runt om i världen. BioGaias forskning fokuseras på att ta fram olika probiotika för mag- och 

tarmområdet, för immunförsvaret och för oral hälsa. Omfattande kliniska studier visar att 

BioGaias probiotika stimulerar människans immunsystem, eliminerar kolik hos spädbarn och 

minskar tandköttsinflammationer och risken för karies.72 

  

Redovisningsprinciper 

BioGaias koncernredovisningen är upprättad i enlighet med IFRS/IAS. Moderbolaget 

tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall moderbolagets 

tillämpning av ÅRL begränsar möjligheterna att tillämpa IFRS/IAS i moderbolaget.73 

 

Immateriella tillgångar 

Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Utgifter för utveckling redovisas som immateriell 

tillgång i den mån samtliga kriterier enligt IAS 38 är uppfyllda. Immateriella och materiella 

anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar enligt plan.74 

 

                                                 
71 BioGaias årsredovisning 2005  
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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Sammanställning över företagens FoU enligt kriterier från IAS 38 

 
   Immateriella tillgångar 
 
Företag 

Utgifter för 
forskning 

Kostnader för 
utveckling 

Belopp 
(miljoner kronor) 

Medivir Kostnadsförs Kostnadsförs Forskningsutgifter; 
         193 

Karo Bio Kostnadsförs Kostnadsförs FoU; 125,2 
Q-Med Kostnadsförs Tillgång, i den mån 

kriterierna är uppfyllda 
FoU; 219,6  

BioGaia Kostnadsförs Tillgång, i den mån 
kriterierna är uppfyllda  

FoU;   24,5  

     

Företagens produktportfölj:    

Medivir ABs verksamhet75       

 
Bilden ovan visar i vilket stadie Medivir ABs produkter befinner sig i. Dessa uppfyller inte kraven enligt IAS 38 

för aktivering av utvecklingskostnaderna. 

 

Karo Bios verksamhet76 

 
Bilden ovan visar Karo Bios projektportföljscenario för detta år och två år framöver. 2005 befinner sig 

produkterna i ett stadie där utvecklingskostnaderna inte uppfyller kriterierna för aktivering. 

                                                 
75 Medivirs årsredovisning 2005 
76 Karo Bios årsredovisning 2005 
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Q-Meds verksamhet 

Q-Med utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer implantat för estetisk och medicinsk 

användning, främst baserade på den egna NASHA teknologin. Verksamheten indelas i tre 

primära redovisningssegment;  

• Produktområde RESTYLANE,  

• Produktområde specialistsjukvård innehållande Zuidex, Deflux och Durolane  

•  Utvecklingsprojekt 

 

Samtliga produkter är CE-märkta, det vill säga godkända för försäljning därmed uppfylls 

kriterierna för aktivering av utvecklingskostnader. Inom utvecklingsprojekt samlas 

huvuddelen av den mer explorativa forskningen som ännu inte genererar någon försäljning.77 

 

BioGaias verksamhet 

BioGaias bearbetning av marknaden sker i huvudsak på två olika sätt: 

• Leverantörer av probiotiska ingredienser 

• Utveckla färdiga produkter för egen och kundes räkning.  

 

BioGaia har fått Europapatent för användning av Reuteri i nutritions och farmacevtprodukter. 

Detta patent stärker skyddet för BioGaias produkter inom maghälsoområdet.  BioGaia har 

tagit fram produkter med Reuteri i form av olja, tuggummi och tuggtabletter där dessa 

produkters utvecklingskostnader får tas upp som en tillgång.78 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77 http://investors.q-med.com/files/press/qmed/QMED_05_sv.pdf 060525 
78 BioGaias årsredovisning 2005 
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5. Analys 
 
Följande beräkningar har utförts av uppsatsförfattarna utifrån dem redovisade siffrorna som 

finns i modersbolagens årsredovisningar för respektive företag. Varje företag presenteras för 

sig för att sedan jämföras med varandra i tabellform. Avkastning har beräknats före skatt för 

att två av företagen visar ett negativt resultat varvid avkastningen blir missvisande om man 

gör avdrag för skatt.  
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5.1 Medivir AB 

Redovisade poster 

 

Beräkningar Värderad till (kronor): 

Immateriella tillgångar Taget ur årsredovisningen       1 767 000 

Totala tillgångar Taget ur årsredovisningen   458 976 000 

Resultat efter finansiella poster Taget ur årsredovisningen -104 316 000 

Genomsnittligt eget kapital 503 789 000 + 402 994 000 
                    2 

 453 391 500 

Genomsnittligt totalt kapital 458 976 000 + 566 506 000 
                    2 

 257 813 300 

Omsättning  
 

Taget ur årsredovisningen  110 489 000 

 

1) Andel immateriella tillgångar 

 
2) Re  

 
                                                                  
3) Rt  

    
 
 4) Vinstmarginal 
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5.2 Karo Bio 
 
Redovisade poster 

 

Beräkningar Värderad till (kronor): 

Immateriella tillgångar Taget ur årsredovisningen 0 

Totala tillgångar Taget ur årsredovisningen - 395 718

Resultat efter finansiella poster Taget ur årsredovisningen -112 282 000 

Genomsnittligt eget kapital 179 017 000 + 330 523 000 
                   2 

254 770 000 

Genomsnittligt totalt kapital 395 718 000+233 974 000 
                     2       

314 846 000  

Omsättning  
 

Taget ur årsredovisningen 51 913 000

 

 

1) Andel immateriella tillgångar  
    0% 
 
2) Re  

 
3) Rt  
 

 
 
4) Vinstmarginal   
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5.3 Q-Med 
 
Redovisade poster 

 

Beräkningar Värderad till (kronor): 

Immateriella tillgångar Taget ur årsredovisningen 10 986 000

Totala tillgångar Taget ur årsredovisningen 555 168 000

Resultat efter finansiella poster Taget ur årsredovisningen 77 520 000 

Genomsnittligt eget kapital 1 114 207 000+929 656 000  
                       2 

 

520 541 500

Genomsnittligt totalt kapital   1 249 177 000+1 398 093 000 
                         2 
     

1 323 635 000
                             

Omsättning Taget ur årsredovisningen 647 171 000 
 

 
1) Andel immateriella tillgångar 

 
 
2) Re 

 
 
3) Rt    

 
 
4) Vinstmarginal  
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5.4 BioGaia 
 
Redovisade poster 

 

Beräkningar Värderad till (kronor): 

Immateriella tillgångar Taget ur årsredovisningen    15 076 000

Totala tillgångar Taget ur årsredovisningen    92 723 000

Resultat efter finansiella poster Taget ur årsredovisningen         877 000

Genomsnittligt eget kapital 74 204 000+930 99 000   
                 2 
 

   83 651 500
 

Genomsnittligt totalt kapital   92 723 000+112 927 000   
                         2 
     

 102 825 000
                            

Omsättning Taget ur årsredovisningen    59 226 000 

 

1) Andel immateriella tillgångar 

 
 
2) Re  

 
3) Rt 

 
 
4) Vinstmarginal 
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5.5 Jämförelse av företagens nyckeltal 

 

Immateriella tillgångar: Tre av bioteknikföretagen redovisar immateriella tillgångar i 

balansräkningen. Storleken procentuellt skiljer sig relevant mellan företagen gentemot deras 

totala tillgångar. Varje företag har stora forsknings- och utvecklingskostnader men en liten 

eller ingen del av utvecklingskostnaderna redovisas som tillgång i balansräkningen. 

  

Räntabilitet på eget kapital, Re: Två av företagen visar en negativ räntabilitet på eget kapital 

för år 2005. Dessa företag är Medivir AB och Karo Bio AB. Den negativa siffran säger att för 

varje satsad krona från ägarna genererar –23 % respektive –44,1 % i avkastning, alltså 

förlorar de pengar på varje satsad krona. Om räntabiliteten däremot är positiv som fallet är för 

de två resterande företagen, Q-Med AB och BioGaia AB betyder detta att varje satsad krona 

från ägarna genererar 14,9 % respektive 1,0 % i avkastning.  

 

Räntabilitet på totalt kapital, Rt: är ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna. Även 

här visar Medivir AB och Karo Bio AB en negativ avkastning år 2005. De två resterande 

företagen, Q-Med AB och BioGaia AB har en positiv avkastning. Detta mått kan vara 

missvisande i fall företaget har påverkats av en stor reavinst eller reaförlust under året. Detta 

är inte fallet i de två företagen med negativ avkastning. Medivir AB har redovisat en reavinst 

på (-88 000kr) under år 2005. Men denna vinst är så pass liten att den inte påverkar utfallet av 

avkastningen därför har denna inte tagits med i beräkningarna.   

 

Vinstmarginal: Innebörden av vinstmarginalen är att den anger hur många procent av 

försäljningsintäkterna som är vinst. Det som gäller är att ju högre vinstmarginal desto högre 

lönsamhet. Den beräknade vinstmarginalen skiljer sig markant mellan de olika företagen. 

Siffrorna tyder på att Medivir AB och Karo Bio AB som har en negativ vinstmarginal, inte 

har haft någon hög försäljning under år 2005. Q-Med AB och BioGaia AB har en positiv 

vinstmarginal som innebär att de har tjänat pengar på sin försäljning under år 2005.  

Företag Immateriella tillgångar (%) Re (%) Rt (%) Vinstmarginal(%)
Medivir AB 0,4 -23 -40,0   -93,5 
Karo Bio AB 0 -44,1 -35,2 -213,3 
BioGaia AB 16,3    1,0    1,1      1,9 
Q-Med AB 2,0  14,9    6,1    12,4 
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6. Resultat  
 
Detta kapitel avser att besvaras syftet med uppsatsen, alltså undersöka redovisningen av fyra 

bioteknikföretags immateriella tillgångar för att belysa om dessa har något samband med 

lönsamheten som uppvisas i de fyra företagen.  

 

Immateriella tillgångar och lönsamhet 

Av tabellen framgår att företagen har olika stora andelar av immateriella tillgångar redovisade 

i sin balansräkning. En stor post under företagens immateriella tillgångar är FoU, vilket 

redovisas olika i alla fyra företag och ger därav olika utfall.  

 

Q-Med och BioGaia som har större andelar immateriella tillgångar redovisade, visar en 

positiv lönsamhet i avkastning på eget kapital, på totalt kapital samt i vinstmarginalen. 

Medivir och Karo Bio som däremot har en lägre andel eller inga immateriella tillgångar 

redovisade, visar en negativ lönsamhet i avkastning på eget kapital, på totalt kapital samt i 

vinstmarginalen.   

 

Den forskningsverksamhet som Medivir och Karo Bio driver anses inte enligt IAS 38 uppfylla 

kraven för att aktiveras som tillgång så de kostnadsför sina samtliga kostnader för både 

forskning och utveckling. Q-Med och BioGaia däremot driver en forskningsverksamhet som 

till en viss del uppfyller kriterierna för aktivering, alltså tar de upp en del av kostnaderna för 

utveckling som en tillgång i sin balansräkning. 

  

Det som framgår av de data som framlagts är att det finns ett samband mellan redovisningen 

av de fyra bioteknikföretagens immateriella tillgångar och lönsamheten som uppvisas. De 

företag som redovisar en större andel immateriella tillgångar visar en bättre lönsamhet. 
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7. Avslutande diskussion  
 
Här följer en diskussion kring problemfrågeställningen och av den genomförda 

undersökningen genom käll- och metodkritik. Även förslag till fortsatt forskning behandlas 

under denna rubrik. 

 

7.1 Slutsats 

Frågeställningen i denna uppsats är om redovisningsreglerna för immateriella tillgångar 

påverkar ett bioteknikföretags lönsamhet. 

 

Att en verksamhet bedrivs så att den blir lönsam är en nödvändig förutsättning för att 

företaget ska överleva på längre sikt och därmed för att långivarna ska få betalt och att 

aktieägarna får utdelning. Lönsamhetsbedömningar är därför av stort intresse för samtliga 

intressenter. Man kan genom denna undersökning se att det finns vissa samband mellan 

redovisningsreglerna för immateriella tillgångar och den lönsamhet som företagen visar.  I 

och med att den verksamhet som bioteknikföretag driver har sån stor osäkerhet får många av 

deras framtida tillgångar inte uppvisas som tillgång och detta påverkar den finansiella bilden 

av företaget. I denna undersökning visas vad som gäller för just dessa fyra utvalda företag, 

men för att kunna dra generella slutsatser krävs en mer omfattande undersökning.  

I och med de nya redovisningsreglerna, IFRS/IAS, finns det mer strikta regler för hur de 

immateriella tillgångarna ska redovisas. Företag måste uppfylla vissa kriterier enligt IAS 38 

för att de immateriella tillgångarna ska få aktiveras och tas med i balansräkningen.  

I forskningsintensiva företag finns mycket dolda tillgångar gömda i bland annat FoU som inte 

kan tas upp som tillgångar förrän de har uppfyllt dessa kriterier. Forskningen som drivs ska 

kostnadsföras men utvecklingen får redovisas som tillgång då den uppfyller de speciella 

kriterier som finns i IFRS/IAS. Detta gör att när företaget får aktivera även 

utvecklingskostnaderna så ökar företagets tillgångar och då kommer företagets lönsamhet att 

förändras.  

 

Uppsatsförfattarna kan i och med denna studie se tendenser till att redovisningsreglerna för 

immateriella tillgångar i ett bioteknikföretag påverkar företagets lönsamhet. Men det är inte 

möjligt att enbart från denna studie få fram varför eller exakt hur mycket de påverkar 

lönsamheten.  
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7.2 Källkritik 

Det är viktigt att bedöma en källas användbarhet och trovärdighet. Därför måste en kritisk 

granskning av källorna genomföras.79 Denna uppsats bygger på sekundärdata och information 

från skriftliga källor. Uppsatsförfattarna har i undersökningen utgått från ett större urval av 

skriftliga källor för att säkerställa informationens trovärdighet.  

Uppsatsförfattarna är medvetna om att vissa av deras källor som förespråkar aktivering och 

balansföring av immateriella tillgångar, till viss del kan vara subjektiva i sina åsikter. 

Exempelvis informationen som kommer ur de respektive företagens årsredovisningar. Därför 

har uppsatsförfattarna varit noga med att ta detta i beaktning vid analysen av det insamlade 

materialet.  

 

7.3 Metodkritik 

Det finns flera olika vägar att välja för att samla in empiriskt material. Denna undersökning är 

baserad på en kvantitativ ansats vilket gör att resultaten går att mäta.  

Det finns olika sätt att göra lönsamhets beräkningar för företag, bland annat finns det flera 

olika sätt att beräkna vinstmarginalen. Uppsatsförfattarna har i denna undersökning valt ut 

vissa formler som använts, där samma formler har sedan använts på alla företagen. Det är 

viktigt att använda en enhetlig formel för att göra det möjligt att jämföra företagen.  

Denna studie har inriktat sig mot att ta fram lönsamhetsberäkningarna för endast år 2005, för 

att kunna dra generella slutsatser behövs det en mer omfattande undersökning där 

lönsamheten beräknas för flera år, beräkningarna kan då exempelvis göras för de senaste 5 

åren.   

 
7.4 Fortsatt forskning 
Det kunde vara intressant att göra en mer omfattande undersökning av både läkemedels- och 

bioteknikföretags immateriella tillgångar för att få en mer generell uppfattning. Dessutom 

vore det intressant att undersöka om redovisningsreglerna för immateriella tillgångar påverkar 

andra finansiella nyckeltal. 

  
 
 
 
 
 

                                                 
79 Denscombe, M (2000). Forskningshandboken  
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