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Perioden i sammandrag 

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2018 

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år 

– Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (3,1 MSEK) 

– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,3 MSEK (-5,5 MSEK) 

– Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6,8 MSEK (-7,0 MSEK) 

– Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 MSEK (-6,6 MSEK) 

– Resultat per aktie -0,186 SEK* (-0,411 SEK**) 

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 MSEK (-4,2 MSEK) 

– Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 36,5 MSEK (21,5 MSEK) 

*) beräknat på genomsnittligt antal 37 665 180 aktier, under perioden 

**) beräknat på genomsnittligt antal 16 142 220 aktier, under perioden 

Helåret 1 januari - 31 december 2018 

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år 

– Nettoomsättningen uppgick till 35,6 MSEK (48,0 MSEK) 

– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -16,2 MSEK (-7,2 MSEK) 

– Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -31,0 MSEK (-13,7 MSEK) 

– Resultatet efter skatt uppgick till -27,4 MSEK (-12,8 MSEK) 

– Resultat per aktie -0,900 SEK* (-0,859 SEK**) 

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 MSEK (-19,2 MSEK) 

– Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 36,5 MSEK (21,5 MSEK) 

*) beräknat på genomsnittligt antal 30 530 171 aktier, under perioden 

**) beräknat på genomsnittligt antal 14 868 247 aktier, under perioden 

Koncernens nyckeltal 
 okt-dec 2018  jan-dec 2018  okt-dec 2017  jan-dec 2017  

Nettoomsättning 3 193  35 600  3 051  48 004  

Rörelseresultat (Tkr) -6 849  -30 919  -7 044  -13 681  

Res.  efter finansiella poster (Tkr) -6 879  -31 050  -7 169  -14 122  

Resultat per aktie (SEK) -0,186  -0,900  -0,411 * -0,859 * 

Balansomslutning (Tkr) 202 662  202 662  179 643  179 643  

Soliditet (%) 94,0%  94,0%  91,8%  91,8%  

Antal utestående aktier vid periodens 
utgång (st) 

37 665 180 ** 37 665 180  16 142 220  16 142 220  

Genomsnittligt antal aktier under perioden 
(st) 

37 665 180  30 530 171  16 142 220  14 868 247  

         
* Bolaget har utestående teckningsoptioner dessa har dock inte lett till någon utspädningseffekt per den 31 december 2018. 

** Förändring mellan perioderna beror på en nyemission av aktier i maj 2018.      
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VD har ordet 

Intervacc befinner sig i ett mycket spännande läge i utvecklingen av 

sin vaccinportfölj, inte minst när det gäller Strangvac® som ligger 

närmast kommersialisering. Jag är verkligen glad och tacksam över 

att få ansluta mig till bolaget i rollen som VD och att tillsammans 

med teamet och Jan-Ingmar fortsätta bolagets framgångsrika resa. 

Förstärkningen innebär att Jan-Ingmar i sin nya roll som Chief 

Scientific Officer, kan lägga ett ännu större fokus på tillverkningen 

och registreringsansökan av Strangvac® och våra innovativa 

utvecklingsprojekt. 

Utvecklingen av vårt vaccin, Strangvac®, mot kvarka går vidare enligt den plan vi upprättat. Kvarka är 

den allvarligaste bakteriella infektionen som drabbar häst och rapporter om nya utbrott av kvarka 

kommer från hela världen. I Sverige har vi på senare år haft ett hundratal fall per år där stall isoleras 

efter utbrott hos en eller flera hästar. Isolering och karantänshantering innebär ett allvarligt 

ekonomiskt avbräck för t ex en ridskola som behöver stänga anläggningen för sanering, inhiberade 

tävlingar, transportrestriktioner och mycket annat. Men inte minst innebär det även ett lidande för 

hästen. Utvecklingen av Strangvac® har mötts av en positiv uppmärksamhet både internationellt och 

i Sverige i facktidskrifter för hästnäringen och veterinärmedicin, såsom Animal Pharm, Ridsport, Horse 

& Hound, American Veterinarian m fl.  

Senaste kvartalet under 2018 har mycket präglats av vårt samarbete med tillverkaren, 3P 

Biopharmaceuticals, med ytterligare förbättring av tillverkningen inför storskalig kommersiell 

produktion av Strangvac®. Teknologin för tillverkning är överförd till 3P och tillverkningsprotokollen 

har fastställts inför storskalig kommersiell GMP produktion. Stort fokus ligger nu givetvis även på det 

pågående arbetet med att sammanställa registreringsansökan till Europeiska Läkemedelsmyndigheten 

(EMA).  Kliniska prövningar och säkerhetsstudier har som tidigare meddelats avslutats. Ett av de 

senaste experimentella fynden är att immunologiska minnesceller finns i upp till 12 månader. Detta 

innebär i praktiken att en enkel påfyllnadsdos under en period upp till 12 månader efter 

grundvaccination ger ett snabbt återställande av fullt skydd. 

Inom vår distributionsverksamhet Nordvacc fortsätter arbetet med att förnya produktportföljen. Från 

och med årsskiftet 2018/2019 har avtalet med IDT för försäljning av pälsdjursvaccin upphört. 

Destruktion av dessa vacciner med utgående datum har påverkats kvartalets resultat negativt.  

Övriga utvecklingsprojekt inom Intervacc, nämligen ett vaccin mot Streptococcus suis på smågris 

(INV274) och ett mot Staphylococcus aureus (INV412) som ger upphov till juverinflammation på 

mjölkkor, löper också de enligt plan. Dessa bägge projekt är delvis externt finansierade med EU 

medel och från Vinnova och sker i samarbete med Karolinska Institutet och Sveriges 

Lantbruksuniversitet. 

Följ gärna våra nyheter på hemsidan och via vårt twitterflöde @intervacc_se 

Andreas Andersson   Jan-Ingmar Flock  

VD    CSO  
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Väsentliga händelser under perioden  

1 oktober – 31 december 

Ny VD  

Styrelsen i Intervacc utsåg i december Andreas Andersson till ny VD. Bolaget får därmed ett 

värdefullt tillskott för att leda den fortsatta expansionen och strategiska utvecklingen på tillväxtresan 

för en ny generation vacciner inom djurhälsa. Utnämningen följer på de kliniska och tekniska 

framgångar som Intervaccs ledande vaccinutvecklingsprojekt Strangvac® uppnått. Förstärkningen är 

ett led i Intervaccs utveckling och kommersialisering av djurvaccin utifrån bolagets vaccinplattform. 

Tidigare VD och medgrundare Professor Jan-Ingmar Flock fortsätter att leda bolagets forskning, 

produktutveckling och kliniska verksamhet i sin roll som forskningschef. 

Andreas Andersson har tidigare haft ledande befattningar såsom VD, General Manager och 

försäljningschef på bolag med stort vetenskapligt och högteknologiskt fokus, senast hos Biolin 

Scientific AB. Andreas Andersson har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings 

universitet. 

Kompletterande Strangvac® studie påvisar immunologiskt minne under lång tid 

En nyligen avslutad immuniseringsstudie på häst har visat att s.k. immunologiska minnesceller finns 

kvar under minst 12 månader efter basvaccination med Strangvac®. En påfyllnadsvaccination 

(booster) inom en 12 månadsperiod kommer att rekommenderas inför en ökad exponeringsrisk 

för hästarna, exempelvis inför tävlingar, vid transporter eller vid identifiering av ett kvarkafall. 

Vaccinationsschemat som kommer att rekommenderas för ett optimalt skydd är 4 gånger per år. 

Marknadsanalys kvarkavaccin  

Intervacc har, tillsammans med ett marknadsundersökningsföretag, genomfört en studie som avser 

belysa vaccinationsfrekvensen hos hästar i Europa. Studien har gett oss ökad kunskap om skillnader 

mellan olika huvudmarknader. Den bekräftar vår tidigare uppfattning om frekvensen av vaccination 

mot influensa och stelkramp samt hästägares intresse att vaccinera mot kvarka när ett sådant vaccin 

finns tillgängligt. Analysen förstärker underlaget inför kommande lanseringsfas. 

Nya produkter för Nordvacc 

Nordvacc genomförde i samarbete med partnern Chemvet DK/Dyntec ett seminarium under 

oktober månad med veterinärer från Lettland och Litauen för att öka vår närvaro på den baltiska 

marknaden.   
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Väsentliga händelser efter  

rapportperiodens utgång 

Efter rapportperiodens utgång den 31 december 2018 har inga händelser inträffat som i sak 

påverkar denna rapport. Följande nyheter kan dock noteras: 

Teknologin för tillverkning av Strangvac® nu överförd till 3P Biopharmaceuticals. 

Intervaccs samarbete rörande tillverkningsprocessen med den kontrakterade tillverkaren för 

Strangvac®, 3P Biopharmaceuticals löper på enligt tidsplan. En milsten har passerats och man har nu 

etablerat ett protokoll för storskalig kommersiell tillverkning av vaccinet mot kvarka på häst.  

Tillverkning enligt detta protokoll har genomförts i pilotskala vilket är ett steg inför den storskaliga 

produktionen av Strangvac®. I enlighet med tidigare optimeringar hos PX´Therapeutics har 

tillverkningsprocessen också gett ett högt produktionsutbyte, vilket är gynnsamt för 

produktionskostnaden.  

Datum för förhandsmöte med EMA om registreringansökan för Strangvac®. 

Intervacc har inför höstens planerade registreringsansökan bokat in ett datum i slutet av mars för 

ett förhandsmöte (Pre-submission) med den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.    

Förstärkning av organisationen  

Intervacc har anställt Mikael Vestling, att vara ansvarig för kvalitets- och regulatoriska frågor med 

fokus på Strangvac®. Han kommer därmed att förstärka teamet som arbetar med 

registreringsansökan. Närmast kommer Mikael från en liknande tjänst på Medivir och är 

heltidsanställd fr.o.m 1 mars. 
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Finansiell information 

Omsättning 

Rörelsens omsättning ökade marginellt under det fjärde kvartalet 2018 till 3,2 MSEK (3,1 MSEK). 

Bruttomarginalen blev 2,7% i det fjärde kvartalet 2018 jämfört med -11,4% motsvarande period 2017. 

Marginalen har påverkats av en destruktion av pälsdjursvacciner med kort hållbarhetsdatum, 

destruktionen har ökat varukostnaden med ca 1,5 MSEK vilket påverkat marginalen negativt.  

Under helåret uppgick omsättningen till 35,6 MSEK (48 MSEK). Försämringen hänförs till den 

minskande marknaden för pälsdjursvaccin. 

Resultat 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under det fjärde kvartalet 2018 till -5,3 MSEK (-

5,5 MSEK). För helåret uppgick rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -16,2 (-7,2 MSEK). 

Försämringen hänförs till den minskade omsättningen, försämrad marginal och destruktion av 

pälsdjursvaccin i lager. 

Rörelseresultat (EBIT) uppgick under det fjärde kvartalet 2018 till -6,8 MSEK (-7,0 MSEK). För helåret 

2018 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -31,0 MSEK (-13,7 MSEK), vilket är hänförligt till nedskrivning 

av ackumulerade utvecklingskostnader för INV274 (Streptococcus suis på smågris) och INV412 

(juverinflammation på mjölkkor) samt den minskade försäljningen inom pälsdjurssegmentet. 

Periodens resultat uppgick under det fjärde kvartalet 2018 till -7,0 MSEK (-6,6 MSEK). För helåret 

uppgick resultatet till -27,4 MSEK (12,8 MSEK). 

Resultat per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2018 till -0,186 SEK (-0,411 SEK) beräknat på 

genomsnittligt antal aktier under perioden. Under helåret 2018 uppgick resultat per aktie till -0,900 

SEK (-0,859 SEK). 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 0,0 MSEK (-4,2 MSEK). 

Kassaflödet från investeringar uppgick under kvartalet till -8,9 MSEK (-4,6 MSEK). Investeringarna avser 

framförallt utgifter för utvecklingen av Strangvac®. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

under fjärde kvartalet till -0,4 MSEK (-0,8 MSEK).  

Kvartalets kassaflöde uppgick till -9,3 MSEK (-9,6 MSEK) 

Eget kapital och skuldsättning 

Kassa och bank uppgick per 31 december 2018 36,5 MSEK (21,5 MSEK). Koncernen hade per samma 

datum räntebärande skulder om 1,1 MSEK (8,6 MSEK). Det egna kapitalet uppgick per den 31 

december 2018 till 190,5 MSEK (164,9 MSEK). Koncernens nettoskuld (räntebärande skulder – kassa 

och bank) uppgick per den 31 december 2018 till -35,4 MSEK. 

Styrelsens förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018. 
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Finansiell ställning 

Intervacc finansiella ställning påverkas av de investeringar som görs i koncernen. Finansiering sker 

genom rörelsens medel. I jämförelse med föregående år ökade koncernens likvida medel till 36,5 

Mkr. Därutöver har bolaget en checkräkningskredit på 4 MSEK. Baserat på budget beräknas likvida 

medel räcka minst 12 månader efter balansdagen. Om kostnaderna för främst bolagets 

utvecklingsprojekt ökar utöver vad som är budgeterat för året kan Intervacc vara i behov av ytterligare 

finansiering. Detta kan ske genom extern finansiering såsom nyemission, upptagandet av nya lån 

och/eller andra kreditfacilliteter. 

Närståendetransaktioner 

Inga närstående transaktioner har föregått under perioden för denna bokslutskommuniké. 
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Risk och osäkerhetsfaktorer 

Valutarisk 

Intervaccs kostnader är i stor utsträckning i EUR och SEK medan en stor del av bolagets intäkter 

utgörs (och förväntas utgöras) av betalningar i USD, EUR och DKK. Valutakursförändringar kan därför 

komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt. 

Distribution 

Intervaccs affärsmodell bygger dels på att Bolaget har en egen försäljningsorganisation i Norden och 

Baltikum, och dels på marknadsföring, distribution och försäljning av Bolagets produkter via 

mellanhänder i form av grossister och specialistapotek. Det finns alltid en risk att dessa bolag inte 

uppnår förväntade försäljningsmål för Bolagets vacciner, vilket medför lägre intäkter än prognostiserat 

för Bolaget. Det finns även en risk för att Nordvaccs försäljning inte når upp till avtalade miniminivåer, 

vilket bl.a. kan innebära att Nordvacc förlorar rätten att vara exklusiv leverantör. 

Nyckelpersoner 

Intervacc är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Förlust av 

nyckelpersoner kan få negativa finansiella och kommersiella effekter och utsätta Bolaget för 

påfrestningar, vilka kan leda till icke oväsentliga förseningar i utvecklingen av Bolagets vacciner. 

Strangvac® 

På grund av att endast en av Intervaccs läkemedelskandidater befinner sig i slutfas så kan en betydande 

del av Bolagets bedömda tillgångsvärde hänföras till den slutgiltiga utvecklingen, 

marknadsgodkännande och kommersialiseringen av detta läkemedel. Detta beroende medför att det 

föreligger risk för en negativ inverkan på Bolagets prognoser och tillgångsvärde om någon del i 

utvecklingen och lanseringen av Strangvac® inte går som planerat. 

Goodwill 

I samband med förvärvet av Nordvacc klassificerades delar av förvärvspriset som goodwill. Goodwill 

är föremål för årliga nedskrivningsanalyser och det finns en risk att Intervacc inte kan försvara detta 

goodwillvärde i framtiden. Om framtida analyser visar en bestående nedgång av värdet på goodwill 

och därför leder till nedskrivningar kan det ha en negativ inverkan på Intervaccs finansiella ställning 

och resultat. 
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Moderbolaget  
Moderbolaget hade ingen omsättning under perioden. 

Moderbolaget har under fjärde kvartalet investerat ca -6,9 MSEK i utvecklingskostnader av Strangvac® 

samt i utvecklingen av INV274, vår vaccinkandidat mot streptokockinfektion på gris. 

Övriga investeringar har inte väsentligen förändrats under perioden eller i förhållande till motsvarande 

period föregående räkenskapsår. 

Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2018 till 186,6 MSEK (189,1 MSEK) 

Likvida medel uppgick vid årets slut till 29,1 MSEK (10,8 MSEK).  
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
okt-dec 2018 jan-dec 2018 okt-dec 2017 jan-dec 2017 

     
Rörelsens intäkter m.m.     

  Nettoomsättning 3 193 299 35 600 300 3 051 187 48 004 136 

  Aktiverat arbete för egen räkning 587 039 2 104 274 546 321 2 328 925 

  Övriga rörelseintäkter 558 452 1 028 839 30 678 514 571 

Rörelsens Intäkter 4 338 790 38 733 413 3 628 186 50 847 632 

     

Rörelsens kostnader     

  Råvaror och förnödenheter 0 0 0 -724 391 

  Handelsvaror -3 106 522 -30 198 126 -3 399 175 -34 336 331 

  Övriga externa kostnader -2 786 049 -10 055 510 -2 156 134 -9 600 673 

  Personalkostnader -3 586 892 -12 970 954 -3 588 652 -12 248 074 

  Av- och nedskr. mat/immat tillgångar -1 579 026 -14 765 343 -1 513 977 -6 499 163 

  Övriga rörelsekostnader -129 348 -1 662 381 -14 004 -1 119 657 

Rörelsens kostnader -11 187 837 -69 652 315 -10 671 942 -64 528 289 

     
Rörelseresultat  -6 849 047 -30 918 903 -7 043 756 -13 680 657 

     
Resultat från finansiella poster     

  Finansnetto -30 061 -131 416 -124 935 -441 751 

Finansnetto -30 061 -131 416 -124 935 -441 751 

     
Resultat efter finansiella poster -6 879 108 -31 050 318 -7 168 691 -14 122 408 

     
 Skatt på periodens resultat -122 962 3 558 160 536 396 1 355 826 

      
Periodens resultat -7 002 070 -27 492 159 -6 632 295 -12 766 582 

     
Periodens resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden (uttryckt i kr per aktie). 

Resultat per aktie -0,186 -0,900 -0,411 -0,859 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG  

TILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31 

   
Anläggningstillgångar   

  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 100 364 280 85 500 713 

  Koncessioner,patent,licenser,varumärken mm 6 016 840 5 696 570 

  Goodwill 29 465 534 35 358 640 

  Materiella anläggningstillgångar 1 254 010 1 964 700 

  Finansiella anläggningstillgångar 11 424 221 6 086 386 

Summa anläggningstillgångar 148 524 885 134 607 009 

   
Omsättningstillgångar   

  Varulager 10 867 031 17 313 830 

  Kortfristiga fordringar 6 764 772 6 226 679 

  Kassa/bank 36 505 594 21 495 292 

Summa omsättningstillgångar 54 137 397 45 035 801 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 202 662 282 179 642 810 

   
Eget Kapital 190 429 202 164 898 234 

   
Avsättningar   

  Uppskjuten skatt 0* 428 004 

Summa avsättningar 0 428 004 

   
  Långfristiga Skulder 666 000 1 110 181 

  Kortfristiga skulder 11 567 081 13 206 391 

Summa Skulder 12 233 080 14 316 572 

   
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 202 662 282 179 642 810 

 
* Uppskjuten skatt nettoredovisas i posten Finansiella anläggningstillgångar 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 okt-dec 2018 jan-dec 2018 okt-dec 2017 jan-dec 2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före      

förändringar av rörelsekapital -1 656 497 -15 032 982 -3 697 707 -8 971 944 

     
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     

Minskning +/ökning- av varulager 1 806 108 6 446 799 -245 734 2 400 679 

Minskning +/ökning- övriga fordringar -574 415 -504 818 -377 247 -12 204 

Minskning -/ökning+ av övriga skulder 401 601 5 476 160 120 121 -12 574 635 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -23 203 -3 614 841 -4 200 567 -19 158 104 

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten     

Förvärv av balanserade utgifter för forskning och patent -8 222 840 -23 599 254 -4 797 885 -11 982 195 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -928 385 0 -485 192 

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -642 819 763 636 162 787 -704 623 

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 0 0 0 657 103 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 865 659 -23 764 003 -4 635 098 -12 514 907 

     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

Nyemission 0 61 340 436 0 50 049 300 

Emissionskostnader för nyemission 0 -11 467 444 -420 599 -4 511 943 

Upptagna lån 0 229 666 0 4 008 705 

Amortering av lån -405 902 -7 713 512 -368 483 -9 640 412 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -405 902 42 389 146 -789 082 39 905 650 

     
Summa Kassaflöde -9 294 764 15 010 302 -9 624 747 8 232 639 

     
Likvida medel vid periodens början 45 800 358 21 495 292 31 120 037 13 262 653 

Årets kassaflöde -9 294 764 15 010 302 -9 624 747 8 232 639 

Likvida medel vid periodens slut 36 505 594 36 505 594 21 495 290 21 495 292 
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Förändringar i Eget Kapital, koncernen 2017-01-01-2017-12-31 

 Aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl 

årets 
resultat 

Summa Eget 
'kapital 

Belopp vid periodens ingång 22 284 441 10 814 423 65 681 737 31 404 393 130 184 994 

Nyemission  10 000 001  40 049 299  50 049 300 

Emissionskostnader   -4 511 943  -4 511 943 
Periodens balanserade 
utvecklingsutgifter  12 467 387  -12 467 387 0 

Skatteeffekt emissionskostnader   927 279  927 279 

Personaloptioner    368 194 368 194 

Periodens omräkningsdifferens    646 992 646 992 

Periodens Resultat    -12 766 585 -12 766 585 

Belopp vid periodens utgång 32 284 442 23 281 810 102 146 372 7 185 607 164 898 231 

 

Förändringar i Eget Kapital, koncernen 2018-01-01-2018-12-31 

 Aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl 

årets 
resultat 

Summa Eget 
kapital 

Belopp vid periodens ingång 32 284 442 23 281 810 102 146 372 7 185 607 164 898 231 
Periodens balanserade 
utvecklingsutgifter  23 278 984  -23 278 984 0 
Periodens återföring av balanserade 
utvecklingsutgifter  -4 861 649  4 861 649 0 

Nyemission 43 045 923  18 294 516  61 340 439 

Emissionskostnader   -11 467 447  -11 467 447 

Skatteeffekt emissionskostnader   2 199 673  2 199 673 

Personaloptioner    75 806 75 806 

Periodens omräkningsdifferens    874 659 874 657 

Periodens Resultat    -27 492 159 -27 492 159 

Belopp vid periodens utgång 75 330 365 41 699 145 111 173 114 -37 773 422 190 429 202 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 okt-dec 2018  jan-dec 2018  okt-dec 2017  jan-dec 2017  
Rörelsens intäkter m.m.         

  Nettoomsättning 0  0  0  0  

  Aktiverat arbete för egen räkning 587 039  2 104 274  546 321  2 328 925  

  Övriga rörelseintäkter 685 171  730 652  5 884  215 721  

Rörelsens Intäkter 1 272 210  2 834 926  552 205  2 544 646  

         
Rörelsens kostnader         

  Övriga externa kostnader -1 897 827  -5 772 437  -741 960  -5 277 787  

  Personalkostnader -1 950 301  -4 817 701  -1 205 482  -3 559 020  

  Av- och nedskr. mat/immat tillgångar -2 231  -8 460 633 ** -507  -139 641  

  Övriga rörelsekostnader -120 432  -915 944  -130 582  -183 699  

Rörelsens kostnader -3 970 791  -19 966 715  -2 078 531  -9 160 147  

         
Rörelseresultat  -2 698 581  -17 131 789  -1 526 326  -6 615 501  

         

Resultat från finansiella poster         

  Finansnetto -9 730  -40 024 872 * -81 628  -236 957  

Finansnetto -9 730  -40 024 872  -81 628  -236 957  

         
Resultat efter finansiella poster -2 708 311  -57 156 661  -1 607 954  -6 852 458  

         
Bokslutsdispositioner         

  Erhållna koncernbidrag -  -  -  -  

         
Resultat före skatt -2 708 311  -57 156 661  -1 607 954  -6 852 458  

         
 Skatt på periodens resultat 0  2 540 225  355 878  1 513 080  

Periodens resultat -2 708 311  -54 616 436  -1 252 076  -5 339 378  

         
*) 40 miljoner kronor avser nedskrivning Nord Vacc Läkemedel AB.  

**) 8 362 tkr avser nedskrivning av tidigare aktiverade kostnader för ko och grisprojektet  
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

TILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar   

  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 100 364 280 85 500 713 

  Koncessioner,patent,licenser,varumärken mm 6 016 840 5 696 570 

  Materiella anläggningstillgångar 265 000 660 809 

  Finansiella anläggningstillgångar 57 515 258 96 220 670 

Summa anläggningstillgångar 164 161 378 188 078 762 

   
Omsättningstillgångar   

  Kortfristiga fordringar 1 372 007 587 894 

  Kassa/bank 29 143 179 10 755 655 

Summa omsättningstillgångar 30 515 186 11 343 549 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 194 676 564 199 422 311 

   
Eget Kapital 186 618 874 189 086 838 

   
Avsättningar   

  Uppskjuten skatt 44 702 141 651 

Summa avsättningar 44 702 141 651 

   
  Långfristiga Skulder 144 783 416 641 

  Kortfristiga skulder 7 868 205 9 777 181 

Summa Skulder 8 012 988 10 193 822 

   
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 194 676 564 199 422 311 
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Intervaccs verksamhet i korthet 

Intervaccs affärsidé är att utveckla nya vacciner mot infektioner inom området djurhälsa. 

Utvecklingsarbetet av nya vacciner baserar sig på ny teknologi med fuserade rekombinanta proteiner 

i stället för avdödade eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella vacciner. Därmed 

minskar risken för allvarliga biverkningar. Marknaden för veterinära läkemedel har visat på en 

genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 8 % sedan 2002. Ungefär en fjärdedel av denna marknad utgörs av 

veterinära vacciner med en tillväxt som drivs av en ökad insikt om vikten av god djurhälsa, av växande 

antibiotika resistens och nya möjligheter framsprungna av nya teknologier inom vaccinologi.  

Strangvac® 

Strangvac® är Intervaccs vaccin mot den allvarliga infektionen kvarka på häst. Kliniska prövningar av 

Strangvac® har genomförts och förutbestämda mål avseende effekt har uppnåtts. Dessa studier visar 

på teknologins styrka, speciellt avseende de minimala biverkningar som observerats. En 

produktionsprocess för storskalig framtagning av Strangvac® har också utvecklats. Strangvac® kommer 

i framtiden bli den ledande produkten för bolaget med en stark marknadspotential. De primära 

marknaderna för Bolaget är EU och USA där antalet hästar uppgår till cirka 16 miljoner (FAOSTAT). 

Baserat på antalet sålda vaccindoser i Europa gör Bolaget beräkningen att ungefär 30-60 % av alla 

hästar i dessa marknader vaccineras mot olika infektionssjukdomar. De två geografiska marknaderna, 

EU och USA, utgör i dagsläget cirka 70 % av världsmarknaden för veterinära vacciner (Zion Market 

Research, 2016). 

Andra vaccinprojekt 

Genom de lyckade kliniska prövningarna med Strangvac® har styrkan i teknologin bekräftats. Detta 

föranleder bolaget att gå vidare med ytterligare vaccinprojekt. En effektstudie med kandidat vaccinet 

INV274 mot infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis har genomförts. Resultaten från 

studien visar att INV274 är en god kandidat för vidare utvecklingsarbete inför kommande kliniska 

studier. Utöver INV274 har Intervacc även identifierat ytterligare en komponent som kandidat att 

ingå i ett vaccin mot Streptococcus suis. En metod har utvecklats som avsevärt förenklar och 

effektiviserar produktion av de komponenter som ingår i ett nytt vaccin, INV412, mot Staphylococcus 

aureus infektioner. Vaccinkandidaten INV412 består av flera fusionerade proteiner och har tagits fram 

med den nya metoden. Mastit (juverinfektion) på kor är ett globalt problem och orsakas ofta av S. 

aureus, och den primära målgruppen kommer att vara kor när effekten hos INV412 dokumenterats. 

Nordvacc 

Genom dotterbolaget Nordvacc Läkemedel är koncernen en betydande aktör på de nordiska och 

baltiska marknaderna för veterinära läkemedel.  Intervacc har därmed en kommersiell produktportfölj 

och en etablerad försäljnings- och marknadsorganisation vilket kompletterar FoU-verksamheten. 

Nordvacc utgör en viktig plattform för försäljning och marknadsföring vars produktportfölj är under 

utvidgning. 
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Not 1. Redovisningsprinciper 

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna 

årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Intervacc AB (publ.)s 

årsredovisning för 2017, sid 19-22. 

 

Tilläggningsupplysningar 

Föreliggande bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Optionsprogram 

Bolagsstämman beslutade 8 juni 2017 om att införa ett personaloptionsprogram omfattande 530 000 

personaloptioner till anställda samt 175 000 teckningsoptioner till av bolaget ej anställda 

nyckelpersoner. Tilldelade personaloptioner intjänas med 20%-enheter under vardera fem perioder 

per följande datum: 31 dec 2017, 30 juni 2018, 31 december 2018, 30 juni 2019 och 31 december 

2019. Optionerna har efter företrädesemissionen som avslutades i april 2018 omräknats i enlighet 

med avtalade villkor i optionsprogrammet. 

 

Hägersten den 22 februari 2019 

 

 

Andreas Andersson 

VD     
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Certified adviser 

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till 

First Norths regelverk. 

Eminova Fondkommission AB 

Biblioteksgatan 3, 3 tr. 

114 46 Stockholm 

+46 8 684 211 00 

Kommande rapporttillfällen 

29 maj, 2019 Delårsrapport Q1 1 januari - 30 mars 2018 

30 augusti, 2019 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2018 

28 november, 2019 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2018 

21 februari. 2020 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 

Årsredovisning 2018 publiceras på bolagets hemsida den 9 maj 2019. 

Årsstämma hålls den 11 juni 2019. 

 

Kontaktuppgifter 

Andreas Andersson, VD  

E-post: andreas.andersson@intervacc.com 

Telefon:  08-120 10 601 eller 0733-35 99 70 

Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida www.intervacc.se. 
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