ÅRSREDOVISNING
2013

Ett svensk bolag inom Biotekniksektorn
som utvecklar moderna vacciner mot
infektioner orsakade av
streptokocker och stafylokocker.

INTERVACC AB (PUBL)
Org.nr. 556238-1748

ÅRSREDOVISNING
2013
Styrelsen och verkställande direktören för Intervacc AB (publ) får härmed avlämna årsredovisning för
räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31.
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Org.nr. 556238-1748

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Intervacc AB (publ) är ett bolag som arbetar med att utveckla nya vacciner mot bakteriella infektioner, framför allt
inomveterinär- området. Fokus ligger i nuläget på att ta fram ett vaccin mot Streptococcus equi som orsakar kvarka på
häst. Detta är en mycket smittsam och allvarlig infektion där behovet av vaccination är stort. Konceptet som
utnyttjas, att länka samman de viktigaste delarna av olika bakteriella ytproteiner till fusionsproteiner, lämpar sig väl
även för andra framtida vacciner.

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Flerårsjämförelse*
2013
2012
0
0
-2 285 057
-1 758 038
52 634 173
56 207 106
97,6%
95,4%

2011
0
-1 422 988
34 089 112
89,7%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Ägare
Nordvacc Läkemdel Holding AB
Lyftet Holding BV
Knutsson Holding AB
Vepidan APS
Bengt Guss (genom bolag)
Jan-Ingmar flock (genom bolag)
Övriga
Summa

Ägarförhållanden
% röstandel
36,88
18,20
14,05
11,06
7,37
7,30
5,15
100,00

Väsentliga händelser
Bakgrund
Företagets utvecklingsarbete mot att befästa effekten, säkerheten och produktions-processen av Strangvac går vidare.
Aktiviteter har under året drivit utvecklingen vidare framåt, men vi har även stött på en del faktorer som leder till vissa
förseningar.
Strangvac är det vaccin där företaget f.n. lägger huvudsaklig fokus. Detta är ett vaccin mot kvarka, orsakat av
bakterien Streptococcus equi. Kvarka är den mest kostsamma bakteriella infektionen som drabbar häst. Något säkert
och väl fungerande vaccin finns inte på marknaden eftersom andra vacciner har klara säkerhetsproblem. Vid
internationella vetenskapliga konferenser där vi presenterat data runt Strangvac, har vaccinet mötts av stort intresse.
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Kliniska studier
Två kliniska studier har avslutats och analyserats under året. I den första av dessa vaccinerades hästar intramuskulärt
(i.m.) med Strangvac vid fem tillfällen för att därmed efterlikna situationen då en häst befinner sig i ett
vaccinationsprogram under uppväxtperioden. Upprepade vaccinationer ger även ett starkare immunskydd.
Experimentell infektion gavs två veckor efter sista vaccinationen och visade på en statistiskt signifikant skyddseffekt
om ca 75%. ”Onset of Immunity” (OOI) efter vaccination är en parameter av stor klinisk betydelse; denna studie
bekräftar tidigare data om ett OOI på två veckor. I den andra kliniska studien vaccinerades både intransalt och
subkutant, följt av experimentell infektion efter tre månader. Denna studie visade att kombin-ationen intranasal och
subkutan vaccination efter tre månader inte är avgjort bättre än i.m. Eftersom i.m. vaccination dessutom är att föredra
ur användarsynpunkt genom sin enkelhet att administrera, blir slutsatsen att Strangvac kommer ges i.m. Båda dessa
kliniska studier bekräftar den goda säkerhetsprofilen hos Strangvac genom att inga biverkningar utöver övergående
feber observerats.

Vetenskaplig rådgivning
Intervacc AB (publ) har under året sökt vetenskaplig rådgivning från Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) och
fått klargörande på ett flertal punkter. EMA ställer som krav att två satser av Strangvac produceras enligt GMP (Good
Manufacturing Practise) och att tre satser undersöks för stabilitet under sex månader, innan ansökan om registrering av
Strangvac lämnas in. En tidigare framtagen sats av Strangvac har glädjande visat god stabilitet efter två års förvaring.
EMA har även medgivit en del förenklingar i analysmetoder som behövs för Strangvac. Vidare accepterar man att
fullblodshästar inte behöver ingå i säkerhetsstudier av vaccinet, däremot halvblod.
Produktionsprocessen
Resultat från ”pilotanläggning” ligger till grund för överföring av teknologin till IDT Biologika som arbetar med att
skala upp processen och anpassa den till vad som krävs för att producera i enlighet med GMP. Fermentering i stor
skala på IDT ger efter en del initiala problem numera gott utbyte. I samband med skördning har det uppstått tekniska
problem på IDT med utrustning som behövt bytas ut. Detta har lett till att teknologiöverföring och produktion
försenats. Analysmetoder för att mäta kvantitet och kvalitet i samband med frisläppning och stabilitetstestning har
utvecklats på IDT under året.

Förvärv av Nord Vacc Läkemedel AB
Intervacc AB (publ) förvärvade i mars 2014 Nord Vacc Läkemedel AB, en av huvudägarna i Intervacc AB (publ). Vid
en extra bolagsstämma i december 2013 beviljades styrelsen mandat att emittera aktier i en apportemission. Dessa
aktier, tillsammans med en kontant ersättning utgör betalning till Nordvacc Läkemedel Holding AB, nybildad ägare av
Nord Vacc Läkemedel AB. Detta förvärv medför att Intervacc AB (publ) tryggat finansieringen av dels den vidare
utvecklingen av Strangvac och dels tillkommande utvecklingsprojekt via de försäljningsintäkter från veterinärvaccin
som Nord Vacc Läkemdel AB erhåller årligen. Intervacc AB (publ) erhåller dessutom kontroll över
distributionsrättigheterna i Skandinavien för Strangvac, som innehas av Nord Vacc Läkemedel AB. Detta innebär att
en gemensam företagsstruktur bildas omfattande FoU, tillverkning, marknadsföring och försäljning.
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Övriga verksamheter
Som tidigare påpekats kommer Intervacc AB (publ) avvakta med att teckna licens eller distributionsavtal med andra
aktörer tills det att Strangvac kommit längre fram i utvecklingen. Diskussioner förs med intressenter som förberedelser
inför ett avtal, men det är vår bedömning att ett avtal blir förmånligare ju mer utvecklad produkten är.
Intervacc AB (publ) har under året utökat sin personal med en person, Olof Zachrisson som ansvarig för kliniska
prövningar. Han tillför bolaget erfarenheter inom bl.a. biostatistik och regulatoriska frågor.
Intervacc AB (publ) kommer inte att förbli ett en-produktbolag. Utvecklingsarbete inför nästa vaccinprojekt, som
kommer utvecklas enligt samma koncept som Strangvac, har påbörjats och ingående komponenter i detta vaccin har
identifierats.
Händelser av vikt efter räkenskapsårets slut
Rådgivning har erhållits av svenska Läkemedelsverket. Man rekommenderar starkt två saker, 1) att vi inför en
registreringsansökan vid EMA använder GMP producerat material snarare än R/D (Research & Development)
material, 2) att vi kompletterar kliniska studier med en tre-månaders durations studie. Vårt fall skulle stärkas betydligt
genom att uppfylla dessa rekommendationer och bolaget planerar och har budgeterat för det.
En säkerhetsstudie på varmblodiga travare har påbörjats. Enligt rekommendationer från EMA behöver säkerheten hos
Strangvac även visas på andra hästar än de som används i effektstudier.
Framtida utveckling
Teknologiöverföringen till IDT Biologika har som nämnts förskjutits tidsmässigt och kommer därför fortsätta en bit in
under 2014. Två GMP satser för att visa reproducerbarhet i processen ska produceras. Stabilitetstester av Strangvac
har visat på mycket god hållbarhet. Ytterligare stabilitetstudier kommer utföras med validerade metoder för kvalitet
och kvantitet. En effektstudie för att bekräfta tre-månaders duration startas under Q2, då första GMP satsen av
Strangvac finns färdig. Ett nytt vaccinprojekt kommer gå in i en pre-klinisk och explorativ fas med
immuniseringsstudier av ett antal komponenter.
Under mars 2014 har Intervacc AB (publ) förvärvat Nord Vacc Läkemedel AB , vilket tydliggör samverkan mellan
FoU
verksamhet och försäljning. Förvärvet ger även Intervacc AB (publ) en stabilare finansiell grund att stå på.
Risker
Trots de mestadels positiva resultat som Intervacc AB (publ) erhållit måste man beakta de risker som dock föreligger.
Exempelvis kan vi drabbas av ytterligare förseningar och tillkommande kostnader utanför företagets kontroll och
oförutsedda produktionssvårigheter av Strangvac kan inträffa.
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Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överkursfond
årets förlust

-4 137 473
44 784 351
-2 285 057
38 361 821

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

38 361 821
38 361 821

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Sida 5 av 12

INTERVACC AB (PUBL)
Org.nr. 556238-1748

RESULTATRÄKNINGAR
Not

2013-01-01

2012-01-01

2013-12-31

2012-12-31

0
794 400

-1
556 800

794 400

556 799

-1 461 452
-1 769 284

-1 058 336
-1 384 692

-1 532
-12 002

-3 676
-11 611

-3 244 270

-2 458 315

-2 449 870

-1 901 516

164 810
3

222 299
-78 821

164 813

143 478

-2 285 057

-1 758 038

-2 285 057

-1 758 038

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader

2

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
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BALANSRÄKNINGAR
Not

2013-12-31

2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.

3

43 758 816

30 939 926

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

4

3 393 290

3 257 224

47 152 106

34 197 150

0

1 532

0

1 532

47 152 106

34 198 682

456 451
1 434 035

305 194
1 394 382

1 890 486

1 699 576

3 591 581

20 308 848

5 482 067

22 008 424

52 634 173

56 207 106

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Kassa och bank

8

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNINGAR
Not

2013-12-31

2012-12-31

13 012 945
16 500

13 012 945
16 500

13 029 445

13 029 445

44 784 351
-4 137 473
-2 285 057

44 784 351
-2 379 435
-1 758 038

38 361 821

40 646 878

51 391 266

53 676 323

Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 003 282
69 575
80 658
89 392

2 189 033
30 442
145 314
165 994

Summa kortfristiga skulder

1 242 907

2 530 783

52 634 173

56 207 106

2 000 000

2 000 000

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

7

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

9

Ansvarsförbindelser
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgång, övriga som
omsättningstillgång. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i
resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Forskning och utveckling
Ett större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i
balansräkningen. Avskrivningen kommer att påbörjas när arbetet i huvudsak har slutförts.

Patent samt licenser
Utgifter för patent och licenser som har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år har aktiverats
i balansräkningen. Avskrivningen kommer att påbörjas senast när utvecklingsarbetet som patenten är knutna till i
huvudsak har slutförts.
Skatter inkl. uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningen.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Personal

2013

2012

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en
normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor

2,0
0,0

1,5
0,0

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

856 000
111 012

876 000
125 484

967 012

1 001 484

298 760
52 395

0
0

351 155

0

391 932

284 464

1 710 099

1 285 948

6
0
1
0

7
0
1
0

2013

2012

164 810

222 299

164 810

222 299

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter,
varav kvinnor
Antal övriga befattningshavare inkl. VD,
varav kvinnor
Not 2

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntor
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 3

Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

30 939 926
12 818 890

21 192 156
9 747 770

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

43 758 816

30 939 926

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

0
0

0
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

43 758 816

30 939 926

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

3 257 224
484 791
-348 725

2 419 989
837 235
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 393 290

3 257 224

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

0
0

0
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

3 393 290

3 257 224

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

18 380
0

18 380
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 380

18 380

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-16 848
-1 532

13 172
-3 676

Utgående ackumulerade avskrivningar

-18 380

-16 848

0

1 532

2013-12-31

2012-12-31

137 833
1 263 350
32 852

0
0
1 394 382

1 434 035

1 394 382

Utgående redovisat värde
Not 4

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

Utgående redovisat värde

Not 5

Inventarier, verktyg och installationer

Utgående redovisat värde
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda förvärvskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
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