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FLERA VIKTIGA AVTAL OCH STUDIER KRING ISCONOVAS ADJUVANS MATRIX-M™ UNDER 2012   
 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 18,5 MSEK (23,0) 
 Rörelseresultatet var -37,8 MSEK (-34,0) 
 Resultatet uppgick till -37,9 MSEK (-33,9) 
 Resultat per aktie före och efter utspädning var -7,81 SEK (-8,29) 
 Kassaflödet uppgick till 8,6 MSEK (-30,1) 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2012 
 Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,8 MSEK (8,2) 
 Rörelseresultatet var -11,5 MSEK (-6,3) 
 Resultatet uppgick till -11,4 MSEK (-6,4) 
 Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,64 SEK (-1,53) 
 Kassaflödet uppgick till 39,4 MSEK (-5,8) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 
 Brittiska Jenner Institute inledde en fas I-studie mot malaria med en vaccinkandidat innehållande 

Isconovas adjuvans Matrix-M 
 Isconova presenterade data från en egen influensastudie vid “Influenza Vaccines for the World 

Conference” i Valencia och “World Vaccine Congress” i Lyon 
 Isconovas nyemission om ca 44 MSEK efter emissionskostnader fulltecknad 
 Bo Håkansson ny storägare i Isconova med 11,2 % av aktierna 
 Isconovas adjuvans Matrix-M är planerad att ingå i ett projekt för utveckling av ett vaccin mot 

mjältbrand (anthrax) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 Positiva prekliniska data med Matrix-M presenterades den 4 februari 2013 i den vetenskapliga 

tidskriften Vaccine 

 
2012 2011 2012 2011 

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

Nettoomsättning, MSEK  4,8 8,2 18,5 23,0 

Resultat, MSEK  -11,4 -6,4 -37,9 -33,9 

Resultat per aktie, SEK  -1,64 -1,53 -7,81 -8,29 

Kassaflöde, MSEK 39,4 -5,8 8,6 -30,1 

Likvida medel, MSEK 46,2 37,6 46,2 37,6 

Soliditet, % 56% 50% 56% 50% 

 
ISCONOVAS VD SVEN ANDRÉASSON KOMMENTERAR: 
”Under 2012 kunde vi rapportera en rad viktiga händelser för Isconova som är snabba och viktiga 
framsteg på vägen mot att skapa en stark position inom vacciner för humant bruk.  Det är inom 
humansidan som vi ser de stora värdeskapande möjligheterna för bolaget. Inom veterinärmarknaden är 
vi en etablerad och pålitlig producent av Matrix-baserade adjuvans sedan många år. Denna position 
strävar vi efter att behålla och konsolidera.” 
 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Rapporten är Isconova AB:s första rapport som upprättas i enlighet 
med IFRS (International Financial Reporting Standards), se upplysningar i not. 
Samtliga uppgifter avser koncernen om ej annat anges. Siffor inom parentes avser utfall för motsvarande period 2011. 



VD HAR ORDET 
 

Under 2012 kunde vi rapportera en rad viktiga händelser för Isconova. Två av våra partners - Genocea 
och Jenner Institute - inledde planenligt kliniska studier av sina vaccinkandidater för genital herpes 
respektive malaria. För båda dessa vacciner är Matrix-M en viktig komponent.  Prövningarna kunde 
påbörjas efter det att myndigheterna i USA och Storbritannien givit sina godkännanden. 
 
Vår första egna kliniska studie gjordes på säsongsinfluensa och avslutades under första halvåret 2012 
med mycket positiva resultat både vad gäller säkerhet och effekt. Samtliga kliniska mål uppnåddes och 
studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift under 2013. Ytterligare en klinisk studie för 
behandling av humanrabies kommer att genomföras under 2013.  
 
Detta är snabba och viktiga framsteg på vägen mot att skapa en position inom vacciner för humant bruk.  
Det är inom humansidan som vi ser de stora värdeskapande möjligheterna för bolaget. Inom 
veterinärmarknaden är vi en etablerad och pålitlig producent av Matrix-baserade adjuvans sedan många 
år. Denna position strävar vi efter att behålla och konsolidera. 
 
Investeringsbesluten kring våra humanstudier var viktiga. Med egna data för två viktiga indikationer har 
vi en stark basdokumentation för att kunna attrahera potentiella partners som önskar utveckla dessa 
vacciner. Vi kan också bygga upp en gemensam databas med patientdata från de olika studierna. 
Kostnaderna för dessa vaccinprogram kommer inte att bäras av Isconova utan av respektive partner. I 
våra diskussioner söker vi ersättningar i form av delmålsbetalningar, produktleveranser samt royalty på 
framtida vaccinförsäljning. 
 
Veterinärsidan fortsätter att vara viktig för oss. Under året genomförde vi en omförhandling av avtalet 
med Merck Animal Health avseende priser och leverans av adjuvans för tillverkning av influensavaccin 
för häst. Samtidigt har Merck trimmat sina lagernivåer av Matrix-C vilket innebar en temporär nedgång i 
leveranser under 2013.  
 
Vårt interna affärsutvecklingsarbete pågår löpande, och ett antal konkreta diskussioner förs om nya 
internationella samarbeten. Intresset för Matrix är stort och nya data som tas fram i olika projekt 
kommer att ytterligare stärka dokumentationen.  
 
Under hösten 2012 genomförde vi en fulltecknad nyemission, som inte bara tillförde bolaget 44 Mkr 
efter emissionskostnader, utan gav oss även en starkare aktieägarbas med uttalat långsiktig 
investerarhorisont och förståelse för verksamheten, vilket skapat en fast bas på vilken vi kan 
vidareutveckla Isconovas projekt. 
 
Tack vare framgångarna under 2012 både med våra egna forskningsprojekt och samarbetena med några 
av de ledande vaccintillverkarna ser vi fram emot det nya året med stor tillförsikt. Förhoppningsvis ska vi 
kunna redovisa ytterligare positiva resultat från våra studier och fortsätta attrahera partners att 
använda vår Matrix-baserade adjuvans både för innovativa human- och veterinärvacciner. 

 
 
 

  



VERKSAMHET OCH MARKNAD 
 
Om Isconova 
Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om 
vaccinsystem, och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och 
veterinärområdet. Under 2012 tog Isconova flera viktiga steg mot en större närvaro på 
humanmarknaden för vaccinadjuvanser. Bolagets egen fas I-studie på säsongsinfluensa hos äldre 
avslutades med positiva resultat. Dessutom godkände både det amerikanska läkemedelsverket FDA och 
dess brittiska motsvarighet MHRA start av fas I-studier för vaccinprojekt med Matrix-M för HSV-2 och 
malaria vilka initierades av två av Isconovas partners inom humanvacciner. Tidigare under året 
rekryterade Isconova Sven Andréasson till ny VD. Han har omfattande erfarenhet från både läkemedels- 
och bioteknikbolag, bland annat som VD för Active Biotech mellan 1999 och 2008. 
   
I slutet av 2012 genomförde Isconova en nyemission som tillförde bolaget cirka 44 MSEK efter kostnader 
för emissionen. Bolaget kommer att använda emissionslikviden för att ytterligare stärka dess utveckling 
inom humanområdet. Detta ska ske genom finansiering av ytterligare en klinisk studie i egen regi, 
utökning av produktionskapaciteten och fortsatt utveckling av nya indikationsområden för Matrix-M. I 
samband med nyemissionen och genom efterföljande aktieköp blev Bo Håkansson den näst största 
ägaren i Isconova. Efter förvärvet motsvarade hans innehav 11,2%  av aktierna.  
 
Isconovas produktportfölj 
Matrix-M är Isconovas egenutvecklade vaccinadjuvans för användning i vacciner avsedda för människa 
och därmed bolagets ledande produkt. I maj 2012 rapporterade Isconova de första resultaten från en 
framgångsrik fas I-studie med Matrix-M. Studien visade dess användbarhet för att förbättra den kliniska 
effekten av vaccin mot säsongsinfluensa hos äldre. Både primära och sekundära kliniska mål uppnåddes. 
Dessutom var vaccinet som innehöll Matrix-M väl tolererat och uppvisade en utmärkt säkerhetsprofil. 
De övergripande resultaten från studien presenterades på tre välrenommerade internationella 
kongresser senare under året. Resultaten från studien förväntas att publiceras i en vetenskaplig tidskrift 
under 2013.    
 
Utöver Matrix-M består Isconovas produktportfölj av Matrix-M Vet™ (används i vacciner ämnade för 
hund och katt) Matrix-C™ (används i vacciner för häst) och Matrix-Q™/F™ (används i djurvacciner 
förutom för häst-, hund- och katt). 
 
Försäljningen av Matrix till Merck Animal Health för tillverkning av influensavaccin för häst minskade 
under året på grund av lagerjusteringar hos Merck. Under året har leveransavtalet med Merck Animal 
Health omförhandlats med betydande prisökningar som kommer att få effekt under 2013. 
 
Isconovas projektportfölj 
Samarbetet med Johnson&Johnson/Crucell  
Projektet med klinisk utveckling inom influensa av partnern Johnson&Johnson/Crucell fortskrider. 
Samarbetet omfattar även indikationerna malaria och HIV. Isconova erhåller engångsbetalningar och 
royalty på Crucells framtida försäljning av dessa vacciner. 
 
Herpes Simplex Virus-2 vaccin tillsammans med Genocea Biosciences, USA  
I augusti 2012 erhöll Genocea Biosciences ett godkännande från FDA att inleda en klinisk fas I/IIa-studie. 
Studien avser ett terapeutiskt vaccin (GEN 003) för behandling av Herpes Simplex Virus-2 (HSV-2) som 
består av två antigenproteiner vilka har utvecklats av Genocea i kombination med Matrix-M.  
I studien kommer cirka 150 frivilliga patienter med måttlig till svår HSV-2-infektion att ingå. Syftet med 
studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, vaccinets förmåga att stimulera immunförsvaret, 
samt att fastställa effekten av vaccinet vid virusutsöndringen, vilket anses vara en markör för återfall och 
överföring.  
 



Det finns idag inget förebyggande eller terapeutiskt vaccin mot HSV-2, vilket innebär att den potentiella 
marknaden för sådana vacciner är mycket stor, och Genocea är bland de ledande i utvecklingen. HSV-2 
är den vanligaste orsaken till genital herpes, en sexuellt överförbar sjukdom som drabbar mer än 500 
miljoner människor i världen i åldrarna 15-49 år (WHO, 2003).  
  
Isconovas samarbetsavtal med Genocea innefattar även ett flertal andra indikationer, bland andra HSV-2 
profylaktisk, klamydia, gonorré och malaria. 
 
Malariavaccin tillsammans med Jenner Institute, Oxford University, Storbritannien 
I oktober 2012 fick Jenner Institute tillstånd från den brittiska myndigheten MHRA att initiera en fas I-
studie med en malariavaccinkandidat som innehåller Matrix-M. Fas I-studien omfattar 25 
studiedeltagare och är planerad att slutföras kring halvårsskiftet 2013. Syftet med studien är att 
utvärdera säkerhet och vaccinkandidatens förmåga att stimulera immunförsvaret. 
 
Malaria drabbar 200 miljoner människor varje år och närmare 700 000 dör årligen i sviterna av 
sjukdomen. Det finns ett oerhört stort behov av ett vaccin eftersom det inte finns något effektivt 
malariavaccin på marknaden i dag.   
 
Anthrax-vaccin tillsammans med Fraunhofer USA Center for Molecular Biotechnology, USA 
I december meddelade Fraunhofer USA Center for Molecular Biotechnology att de kommer att erhålla 
upp till 9,9 MUSD från NIH (National Institutes of Health) för att utveckla ett vaccin mot mjältbrand 
(anthrax) som ska innehålla Isconovas adjuvans Matrix-M. Isconova bekräftar att Matrix-M är en vital 
beståndsdel i utvecklingsplanen för det nya vaccinet mot mjältbrand och att detaljerade 
samarbetsdiskussioner pågår mellan Isconova och Fraunhofer. När dessa diskussioner är avslutade 
kommer mer utförlig information om projektet att lämnas. 
 
Samarbetsavtal med Virbac, S.A, Frankrike 
Under 2012 inledde Isconova ett samarbete med Virbac, som är ett ledande läkemedelsföretag inom 
veterinärmedicin. Initialt kommer Matrix-M användas för utveckling och förbättring av vacciner för den 
globala veterinärmarknaden. De första produkterna baserade på Matrix-M som utvecklas är vacciner 
mot vissa infektionssjukdomar hos hundar. Isconova erhåller engångsbetalningar och royalty på Virbacs 
framtida försäljning av dessa vacciner. 
 
Utöver ovanstående projekt har Isconova samarbetsavtal inom veterinärområdet med (Zoetis) (Pfizer 
Inc.), Intervacc AB och Pharmaq AS. Inom både humanvacciner och veterinärvacciner är Isconova 
involverat i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt, bland annat projekt som stöds av EU där 
Isconova ingår som partner för adjuvans.   
 
Händelser efter årets slut 
Positiva prekliniska data med Matrix-M presenteras i den vetenskapliga tidskriften Vaccine 
Prekliniska data med Matrix-M har i en ny studie visat att de immunstimulerade egenskaperna avsevärt 
förbättrar effekten av ett influensavaccin. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften 
Vaccine den 4 februari 2013. 
 
Studien är en del av Isconovas influensaprogram som inleddes 2010. Den jämför verkningsmekanismen 
av Matrix-M med andra adjuvans, däribland Alum, FCA och AS03. 
 
Denna viktiga jämförande studie visade att: 

 Influensaantigen formulerat med adjuvans Matrix-M framkallade ett signifikant högre influensa-
specifikt cellulärt svar jämfört med de andra studerade adjuvansen; 

 

 Influensavaccin formulerat med Matrix-M framkallade signifikant högre antikroppsnivåer av 
antigen-specifikt IgG1 och IgG2a jämfört med vaccin utan adjuvans, vilket också noterades med de 
andra studerade adjuvansen; 



 

 Den verkningsmekanism som Matrix-M uppvisade var aktivering av medfödda immunceller i 
lymfnod och mjälte, vilket inte kunde påvisas för de andra studerade adjuvansen; 

 

 Den verkningsmekanism som Matrix-M uppvisar, med en effektiv aktivering av det medfödda 
immunförsvaret leder till ett solitt T- och B-cellsvars och gör Matrix-M till en stark kandidat för ett 
säsongsinfluensavaccin för den äldre befolkningen. 



RESULTAT OCH STÄLLNING, JANUARI – DECEMBER 2012  
 
 

Koncernens resultaträkning i sammandrag okt-dec  okt-dec  jan -dec  jan- dec  

MSEK 2012 2011 2012 2011 

 
  

 
  

 
Nettoomsättning 4,8 8,2 18,5 23,0 

Kostnad för sålda varor  -1,8 -2,8 -6,9 -6,2 

Bruttoresultat 3,0 5,4 11,6 16,8 

 
  

 
  

 Försäljningskostnader  -1,0 -1,2 -4,7 -4,8 

Administrationskostnader -4,6 -2,3 -13,7 -14,9 

Forsknings- och utvecklingskostnader  -7,8 -7,8 -30,1 -30,8 

Övriga rörelseintäkter och -kostnader -1,1 -0,3 -0,9 -0,3 

Rörelseresultat -11,5 -6,3 -37,8 -34,0 

 
  

 
  

 Finansiella poster - netto 0,1 0,1 0,1 0,7 

Resultat före skatt -11,4 -6,2 -37,7 -33,3 

 
  

 
  

 Inkomstskatt 0,0 -0,2 -0,2 -0,7 

Årets resultat -11,4 -6,4 -37,9 -33,9 
 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Rapporten är Isconova AB:s första rapport som upprättas i enlighet 
med IFRS (International Financial Reporting Standards), se upplysningar i not. 

 
Omsättning och bruttoresultat 
Nettoomsättningen uppgick för perioden januari-december 2012 till 18,5 MSEK (23,0).  Den lägre 
nettoomsättningen förklaras av planenligt lägre royaltyintäkter från Pfizer och även av en lägre volym på 
leveranser till Merck Animal Health vilken dock delvis har kompenserats av genomförd prishöjning.  
Intäkter från pågående EU-projekt uppgick till 2,9 MSEK (1,6). 
 
Bruttoresultatet januari-december uppgick till 11,6 MSEK (16,8). Bruttomarginalen uppgick till 62,6% 
(73,1%). Förändringen är hänförlig till en lägre andel royaltyintäkter under 2012. 
 
Kostnader och resultat 
Koncernens totala omkostnader uppgick för perioden januari-december till -49,4 MSEK (-50,8). 
  
Administrationskostnaderna januari-december var -13,7 MSEK (-14,9) vilket var en minskning jämfört 
med föregående år. Under 2011 redovisades engångskostnader för ledningsförändringar. 
 
Forsknings- och utvecklingskostnaderna var MSEK -30,1 (-30,8). Koncernens FoU-kostnader omfattar 
kostnader för bolagets egen fas I-studie för influensa samt kostnader för en kommande ny studie för 
rabies. 
 
Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till -0,9 MSEK (-0,3).  
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna för perioden januari-december uppgick till 2,3 MSEK (1,6). 
 
  



Resultat 
Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgick till MSEK -37,8 (-34,0). Det försämrade 
resultatet är hänförligt till den lägre nettoomsättningen jämfört med föregående år. Omkostnaderna var 
2,7% lägre än föregående år. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2012 till 46,2 MSEK (37,6). 
Eget kapital uppgick till 36,4 MSEK (30,0). Soliditeten var 56 procent (50). 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-december 2012 till -32,9 MSEK 
(-28,4). Förändringen mot föregående år förklaras av resultatförsämringen och en minskning av 
rörelseskulderna till följd av under 2011 utbetalda förskott avseende EU-bidrag vilka under 2012 
avräknades mot projekten. 
 
Företrädesmission 
Efter beslut av extra bolagsstämma genomförde Isconova under oktober 2012 en nyemission av aktier 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid varje befintlig aktie gav rätt att teckna två nya aktier 
för en teckningskurs om 6 kronor per aktie. Genom företrädesemissionen ökades bolagets aktiekapital 
med 8 316 904 kronor, från 4 158 452 kronor till 12 475 356 kronor motsvarande 12 475 356 aktier. 
 
Företrädesemissionen tillförde Isconova cirka 50 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 44,2 
MSEK efter emissionskostnader. 
 
Investeringar 
Bruttoinvesteringar i immateriella samt materiella anläggningstillgångar uppgick för perioden januari-
december till 1,3 MSEK (5,4) respektive 0,6 MSEK (0,2). Investeringarna avser i huvudsak utveckling av 
nya egna patent.  
 
Organisation 
Sven Andréasson tillträdde sin befattning som VD för Isconova den 1 mars 2012. Sven Andréasson har 
mångårig erfarenhet inom både läkemedels- och bioteknikbolag. Han kom närmast från en befattning 
som VD för Beta-Cell NV i Bryssel, Belgien. Sven Andréasson var VD för Active Biotech AB mellan 1999 
och 2008 och har haft ledande positioner inom den internationella läkemedelsindustrin, bland annat 
som President och Vice President inom i huvudsak svenska, franska, belgiska och tyska bolag inom 
Pharmacia-koncernen. 
 
Personal 
Medeltalet anställda för perioden januari–december 2012 uppgick till 24 (24). Därtill fanns 
kontrakterade konsulter motsvarande 2 (2) anställda.  
 
Moderföretaget 
All löpande verksamhet bedrivs i moderföretaget förutom de royaltyintäkter som hänför sig till licensavtal 
och som redovisas i det helägda dotterbolaget Advet AB. Moderföretagets nettoomsättning under 
perioden januari-december uppgick till 14,4 MSEK (17,7) och årets resultat uppgick till -37,8 MSEK (-34,0).   
 
Omsättning och resultat, 1 oktober – 31 december 2012 
Nettoomsättningen uppgick för perioden oktober-december 2012 till 4,8 MSEK (8,2). Under perioden 
redovisades planenligt lägre royaltyintäkter från Pfizer och lägre försäljningsvolym till Merck Animal 
Health jämfört med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 
62,8% (66,2%) och påverkades negativt av de jämförelsevis lägre royaltyintäkterna. 
 
Administrationskostnaderna var för perioden oktober-december 4,6 MSEK (2,3). Ökningen jämfört med 
det fjärde kvartalet 2011 förklaras av ökade satsningar på internationella affärsutvecklingsaktiviteter. 
 



Övriga rörelseintäkter och kostnader oktober-december uppgick till -1,1 (-0,3).  
 
Rörelseresultatet uppgick för perioden oktober-december till MSEK -11,5 (-6,3). Det försämrade 
rörelseresultatet gentemot motsvarande period föregående år förklaras av periodens jämförelsevis 
lägre intäkter och bruttoresultat samt ökningen av periodens administrationskostnader. 
 
ISCONOVA-AKTIEN 
Bolagets marknadsvärde uppgick den 31 december 2012 till cirka 100 MSEK (56) baserat på vid 
tidpunkten totalt utestående aktier till stängningskursen 8 SEK per aktie. Marknadsvärdet per den 22 
februari 2013 uppgick till cirka 128 MSEK baserad på stängningskursen 10,25 SEK per aktie. 
 
Isconova är listat på NASDAQ OMX First North (ticker: ISCO). Bolagets Certified Adviser är Pareto 
Öhman AB. 
 
Aktieägare 
Tabellen nedan visar bolagets största aktieägare per den 28 december 2012. 
 

Aktieägare 
Antal 
aktier 

% kapital och 
röster 

InnKap 4 Partners L.P. 4 243 284 34,0% 
Bo Håkansson 1 399 628 11,2% 
Pareto Öhman AB 830 564 6,7% 
LMK 648 917 5,2% 
Goldman Sachs International Ltd 492 276 3,9% 
SLU Holding AB 416 784 3,3% 
Peter Ragnarsson (privat och genom bolag) 400 000 3,2% 
Johan Malmsten (privat och genom bolag) 280 300 2,2% 
Shaps Capital AB 200 000 1,6% 
Maxator Holding AB 196 400 1,6% 

Totalt tio största aktieägare 9 108 153 73,0% 

Övriga aktieägare 3 367 203 27,0% 

Totalt antal aktier 12 475 356 100,0% 

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Isconova följer de av EU antagna IFRS-standarderna och IFRIC-tolkningarna. Denna delårsrapport är 
upprättad enlighet med IAS 34. Rapporten är Isconova AB:s första rapport som upprättas i enlighet med 
IFRS (International Financial Reporting Standards), se not 1 och Isconovas hemsida www.isconova.se för 
beskrivningar. Moderbolaget tillämpar RFR 2, Redovisning i juridiska personer. 
 
STYRELSENS FÖRSLAG 
Utdelning 
Styrelsen avser inte att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012. 
 
ÅRSSTÄMMA 2013 
Årsstämma hålls torsdagen den 16 maj 2013 kl 16.00 hos Isconova AB, Kungsgatan 109 i Uppsala. 
Kallelse kommer att offentliggöras inte senare än den 18 april. 
 
ÅRSREDOVISNING 2012 
Isconova AB:s Årsredovisning presenteras på bolagets hemsida senast den 25 april 2013. 
 
  

http://www.isconova.se/


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 2013 
 

Årsstämma 16 maj, kl 16.00 

Delårsrapport januari - mars 28 maj, kl 12.00 

Delårsrapport januari - juni 27 augusti, kl 12.00 

Delårsrapport januari - september 26 november, kl 12.00 

  
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
Eftersom tidpunkten för tecknande av ytterligare samarbetsavtal och erhållandet av delmåls-
ersättningar från redan ingångna avtal ej kan preciseras lämnas ingen resultatprognos för 2013. 

Ett utvecklingsbolag som Isconova kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då de projekt 
bolagets samarbetspartners driver befinner sig i klinisk fas där ett antal parametrar påverkar 
sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker 
relaterade till bland annat vaccinutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, 
kapitalbehov, valutor och räntor. 

Då inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat under innevarande 
period hänvisas till en detaljerad redovisning av dessa i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2011 
och under upplysningar i denna rapport, not 6. 

  
 
Uppsala den 26 februari 2013 
 
Sven Andréasson 
Verkställande direktör 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Sven Andréasson, VD 
Mobil: +46-18-16 17 18 
E-post: sven.andreasson@isconova.com 
 
Erik Bergman, Finansdirektör 
Mobil: +46-18-16 17 29 
E-post: erik.bergman@isconova.com  
  



GRANSKNINGSRAPPORT 
 
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag 
(delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Isconova AB för perioden 1 januari till 31 
december 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga 
granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella 
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
 
Uppsala den 26 februari 2013 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
                                             
 
Leonard Daun 
Auktoriserad revisor 
  



KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 
 
Belopp i tkr Not 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

  

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

    2012 2011 2012 2011 

  
  

 
  

 Nettoomsättning 2 4 750 8 159 18 511 22 967 

Kostnad för sålda varor  2 -1 766 -2 761 -6 916 -6 172 

Bruttoresultat 
 

2 984 5 398 11 595 16 795 

  
  

 
  

 Rörelsens kostnader  
 

  
 

  

 Försäljningskostnader  
 

-975 -1 230 -4 741 -4 791 

Administrationskostnader   
 

-4 637 -2 300 -13 664 -14 937 

Forsknings- och utvecklingskostnader  
 

-7 801 -7 847 -30 111 -30 808 

Övriga rörelseintäkter och -kostnader  2 -1 075 -280 -887 -254 

Rörelseresultat 
 

-11 504 -6 259 -37 808 -33 995 

  
  

 
  

 Finansiella poster - netto 2 121 54 127 725 

            

Resultat före skatt 
 

-11 383 -6 205 -37 681 -33 271 

  
  

 
  

 Inkomstskatt 2 -2 -163 -204 -670 

Årets resultat 2 -11 385 -6 368 -37 885 -33 941 

      
Summa totalresultat för året *)   -11 385 -6 368 -37 885 -33 941 

     
 Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie) 

    
 Resultat per aktie före utspädning, SEK 

 
-1,64 -1,53 -7,81 -8,29 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK   -1,64 -1,53 -7,81 -8,29 

 
*) Summa totalresultat är hänförligt till moderföretagets aktieägare. Årets resultat överensstämmer 
med summa totalresultat. 

 
 
  



KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31 2011-01-01 

  
  

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

  

  Anläggningstillgångar 
 

  

  Patent, Licenser och Rättigheter 
 

5 584 6 416 2 553 

Maskiner och instrument  2 806 1 642 2 714 

Inventarier, verktyg och installationer 
 

680 328 190 

Uppskjutna skattefordringar 2 88 147 817 

Summa anläggningstillgångar  
 

7 158 8 533 6 274 

  
  

  
Omsättningstillgångar 

 
  

  
Varulager  

 
4 686 5 333 4 954 

Kundfordringar 
 

1 308 3 859 2 501 

Övriga fordringar 
 

5 602 4 931 3 699 

Likvida medel    46 160 37 582 67 645 

Summa omsättningstillgångar  
 

57 756 51 705 78 799 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 2 64 914 60 238 85 072 

  
  

  EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

  

  
  

  

  Summa eget kapital 2, 4 36 372 30 032 59 067 

  
  

  
Långfristiga skulder 

 
  

  
Upplåning  2 1 225 2 673 4 451 

Förskott från kunder  2 10 297 9 421 5 690 

Summa långfristiga skulder  
 

11 522 12 094 10 141 

  
  

  
Kortfristiga skulder 

 
  

  
Upplåning  2 1 542 1 875 2 087 

Förskott från kunder 2 1 243 2 714 1 662 

Leverantörsskulder 
 

7 307 6 433 4 208 

Övriga skulder   6 928 7 089 7 907 

Summa kortfristiga skulder 
 

17 020 18 111 15 864 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 64 914 60 238 85 072 

  



KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 
Belopp i tkr Not Aktie-

kapital  
Övrigt 

tillskjutet 
kapital  

Balanserat 
resultat inkl 

årets 
resultat  

Summa 
eget 

kapital  

Ingående balans per 1 januari 2011 (enligt 
tidigare redovisningsprinciper) 

  4 012 18 064 39 280 61 356 

Byte av redovisningsprinciper till IFRS 2   126 834 -129 123 -2 289 

IB IFRS per 1 januari 2011   4 012 144 898 -89 843 59 067 

Totalresultat 
   

-33 941 
 

Nyemissioner 
 

146 4 988 
  

Emissionskostnader     -229     

UB per 31 december 2011   4 158 149 657 -123 783 30 032 

      
IB per 1 januari 2012   4 158 149 657 -123 783 30 032 

Totalresultat 
   

-37 885 
 

Nyemission  
 

8 317 41 584 
  

Emissionskostnader  
  

-5 722 
  

Personaloptioner - värde av anställdas 
intjäning     

46 
  

UB per 31 december 2012   12 475 185 565 -161 668 36 372 

 
Hela det egna kapitalet tillhör moderbolagets aktieägare.  



KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
 
Belopp i tkr Not 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

  

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

    2012 2011 2012 2011 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

  
 

  
 

Rörelseresultat före finansiella poster  
 

-11 504 -6 259 -37 808 -33 995 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet  
 

142 -194 2 240 -947 

  
  

 
  

 
Erhållen ränta 

 
145 200 437 1 109 

Betald ränta 
 

-9 -138 -233 -336 

Betalda inkomstskatter            

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet  

-11 226 -6 391 -35 364 -34 169 

  
  

 
  

 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

 
  

 
  

 
Ökning (-)/minskning(+) av varulager/pågående 
arbeten  

-51 -1 657 647 -379 

Ökning (-)/minskning(+) av rörelsefordringar 
 

758 386 1 880 -2 575 

Ökning (+)/minskning(-) av rörelseskulder   6 109 3 207 -29 8 684 

Summa förändringar av rörelsekapital 
 

6 816 1 936 2 498 5 730 

  
  

 
  

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 
-4 410 -4 455 -32 866 -28 439 

  
  

 
  

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 
  

 
  

 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

 
-112 -945 -1 281 -1 405 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   0 -181 -574 -212 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-112 -1 126 -1 855 -1 617 

  
  

 
  

 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 
  

 
  

 
Nyemission 

 
44 179 0 44 179 873 

Amortering av skuld   -220 -220 -880 -880 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

43 959 -220 43 299 -7 

  
  

 
  

 
Minskning/ökning av likvida medel 

 
39 436 -5 801 8 578 -30 063 

Likvida medel vid periodens början   6 724 43 383 37 582 67 645 

Likvida medel vid periodens slut   46 160 37 582 46 160 37 582 

 
 
  



NYCKELTAL KONCERNEN 
 
 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

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

  2012 2011 2012 2011 

Bruttomarginal, % 62,8% 66,2% 62,6% 73,1% 

Rörelsemarginal, %  neg neg neg  neg  

Nettomarginal, % neg neg neg  neg  

       

Soliditet % 56% 50% 56% 50% 

Skuldsättningsgrad, % 8% 15% 8% 15% 

Kassalikviditet, % 312% 256% 312% 256% 

       

Eget kapital, KSEK          36 372             30 032                36 372               30 032     

Sysselsatt kapital, KSEK          39 139             34 580                39 139               34 580     

       

Lönsamhet       

Avkastning på totalt kapital % neg neg neg neg 
Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg 
       

Data per aktie       

Resultat per aktie, SEK -1,64 -1,53 -7,81 -8,29 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,64 -1,53 -7,81 -8,29 

     

Eget kapital per aktie, SEK 2,92 7,22 2,92 7,22 

Likvida medel per aktie, SEK 6,66 9,04 6,66 9,18 

       

Antal aktier vid periodens slut, tusental 12 475 4 158 12 475 4 158 

Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, 
tusental 12 475 4 158 12 475 4 158 
       

Genomsnitt antal aktier före utspädning  6 930 4 158 4 851 4 093 
Genomsnitt antal aktier efter utspädning  6 930 4 158 4 851 4 093 
       

Övriga uppgifter       

Antal anställda 22 24 24 24 

 
 
Definitioner av nyckeltal i slutet av denna rapport.  



MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
 
Belopp i tkr Not 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

  

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

    2012 2011 2012 2011 

  
  

 
  

 
Nettoomsättning 3 3 817 6 852 14 381 17 744 

Kostnader för sålda varor    -1 648 -2 629 -6 517 -5 798 

Bruttoresultat  
 

2 169 4 223 7 864 11 946 

  
  

 
  

 
Försäljningskostnader  

 
-974 -1 230 -3 740 -4 791 

Administrationskostnader   
 

-4 637 -2 300 -13 664 -14 937 

Forsknings- och utvecklingskostnader  
 

-7 801 -7 845 -30 111 -30 808 

Övriga rörelseintäkter och -kostnader    -1 075 -374 -887 -254 

Rörelseresultat 
 

-12 318 -7 526 -40 538 -38 845 

  
  

 
  

 
Finansiella poster - netto 3 2 708 4 748 2 776 5 521 

            

Resultat före skatt 
 

-9 610 -2 778 -37 762 -33 324 

  
  

 
  

 
Skatt på årets resultat 3   -164 -182  -657 

Årets resultat 3 -9 610 -2 942 -37 944 -33 980 

  



MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31 2011-01-01 

 
 

  
  

TILLGÅNGAR 
 

  
  

  
  

  
Anläggningstillgångar 

 
  

  
Patent, Licenser och Rättigheter  

 
5 584 6 416 2 553 

Inventarier, verktyg och installationer 
 

680 328 190 

Andelar i koncernföretag    5 000 5 000 5 000 

Summa anläggningstillgångar 
 

11 264 11 744 7 743 

  
  

  
Omsättningstillgångar 

 
  

  
Varulager  

 
4 686 5 333 4 954 

Kundfordringar 
 

1 308 3 858 2 502 

Övriga fordringar 
 

4 858 4 780 4 244 

Kassa och Bank   46 152 37 579 67 645 

Summa omsättningstillgångar 
 

57 004 51 550 79 345 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   68 267 63 293 87 088 

  
  

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
  

  
  

  

  Eget kapital 3, 4 41 362 35 081 64 156 

  
  

  
Långfristiga skulder 3 11 217 11 266 8 489 

  
  

  Kortfristiga skulder 3 15 688 16 946 14 443 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   68 267 63 293 87 088 

  
  

  Ställda säkerheter 
 

12 300 12 300 12 300 

Ansvarsförbindelser 
 

  
  

 
 
 
  



NOTER 
1. Redovisningsprinciper 
Isconova följer de av EU antagna IFRS-standarderna och IFRIC-tolkningarna. Denna delårsrapport är 
upprättad i enlighet med IAS 34 – Interim Financial Reporting.  
 
Rapporten är Isconova AB:s första rapport som upprättas i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS). För mer fullständiga beskrivningar av redovisningsprinciper, se Isconovas 
hemsida www.isconova.se . 
 
Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter 
omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital redogörs för i not 2 nedan.  
 
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. Övergång till RFR 2 har givit effekt på moderföretaget, se not 3 nedan. 
 

 
  

http://www.isconova.se/


2. Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 
Detta är den första rapport för Isconova-koncenen som upprättas enligt IFRS. De redovisningsprinciper som 
återfinns på bolagets hemsida www.isconova.se har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 
december 2012 och för den jämförande information som presenteras per den 31 december 2011, samt vid 
upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 
januari 2011 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS).  
 
När ingångsbalansräkningen upprättades enligt IFRS justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats 
i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare 
redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat, ställning och kassaflöde visas i de tabeller som 
följer nedan och i noterna som hör till dessa. 
 

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS  
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att alla 
tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 
1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet. Inga av de av IFRS tillåtna 
undantagen från fullständig retroaktiv tillämpning vid övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har 
använts av Isconova då ingen av dessa är tillämpliga.  

  
Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare 
redovisningsprinciper för tidigare perioder med motsvarande poster enligt IFRS. Övergången från tidigare 
redovisningsprinciper till IFRS har inte haft någon effekt på redovisningen av det kassaflöde som genererats av 
koncernen. Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för 
respektive period för eget kapital och summa totalresultat. 

 
Avstämning av eget kapital per 1 januari 2011 och 31 december 2011 
 
Tillgångar 
 

    01-jan-11     31-dec-11 

Belopp i tkr Noter IB  Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt IFRS   Noter UB  Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt 
IFRS 

(enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer) 

(enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer) 

                  

TILLGÅNGAR                 

Anläggningstillgångar                 

Patent, licenser och rättigheter   2 553 0 2 553    6 416 0 6 416 

Maskiner och instrument (a) 0 2 714 2 714   (a) 0 1 642 1 642 

Inventarier, verktyg och installationer   190 0 190    328 0 328 

Uppskjutna skattefordringar (a), (b), 
(d) 

0 817 817   (a), (b), 
(d) 

0 147 147 

Omsättningstillgångar                 

Varulager   4 954 0 4 954    5 333 0 5 333 

Kundfordringar   2 501 0 2 501    3 859 0 3 859 

Skattefordringar   334 0 334    493 0 493 

Övriga fordringar   1 336 0 1 336    1 439 0 1 439 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

(a) 2 133 -104 2 029   (a) 3 089 -90 2 999 

Likvida medel   67 645 0 67 645    37 582 0 37 582 

Summa tillgångar   81 646 3 426 85 072     58 539 1 699 60 238 

 
 

         

http://www.isconova.se/


 

         Skulder och eget kapital 
 

    01-jan-11     31-dec-11 

Belopp i tkr Noter IB  Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt 
IFRS 

  Noter UB  Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt IFRS 

(enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer) 

(enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer) 

SKULDER OCH EGET KAPITAL                   

Eget kapital som kan hänföras till 
moderföretagets ägare 

(e)        (e)       

Aktiekapital   4 012 0 4 012    4 158 0 4 158 

Övrigt tillskjutet kapital   18 064 126 834 144 898    18 064 131 593 149 657 

Reserver   0 0 0    0 0 0 

Balanserad vinst inklusive årets resultat (a), (b), 
(c) 

39 280 -129 123 -89 843   (a), (b), 
(c) 

8 222 -132 005 -123 783 

Summa eget kapital   61 356 -2 289 59 067    30 444 -412 30 032 

                  

Långfristiga skulder                 

Uppskjutna skatteskulder (c), (d) 0 0 0   (c), (d) 0 0 0 

Upplåning (a), (c) 2 580 1 871 4 451   (a), (c) 1 700 973 2 673 

Förskott från kunder (c) 0 5 690 5 690   (c) 0 9 421 9 421 

Kortfristiga skulder                 

Upplåning (a), (c) 880 1 207 2 087   (a), (c) 880 995 1 875 

Leverantörsskulder   4 208 0 4 208    6 433 0 6 433 

Förskott från kunder (c) 8 147 -6 485 1 662   (c) 12 568 -9 854 2 714 

Övriga skulder   951 0 951    865 0 865 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

(b), (c) 3 524 3 432 6 956   (b), (c) 5 649 575 6 224 

Summa eget kapital och skulder   81 646 3 426 85 072     58 539 1 699 60 238 

  



Avstämning av summa totalresultat per 2011 
 
Summa totalresultat   2011     Okt-dec 2011 

Belopp i tkr Noter Resultat-
räkning 
(enligt 

tidigare 
redovisnings-

principer) 

Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt IFRS   Noter Resultat-
räkning 
(enligt 

tidigare 
redovisnings-

principer) 

Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt 
IFRS 

Nettoomsättning (b) 20 191 2 776 22 967   (b) 7 559 694 8 159 

Kostnad sålda varor (a) -6 354 182 -6 172   (a) -2 785 24 -2 761 

Bruttoresultat   13 837 2 957 16 794     4 774 717 5 397 

Försäljningskostnader   -4 791 0 -4 791 
  

  -1 230 0 -1 230 

Administrationskostnader (a) -14 937 0 -14 937 
  

(a) -2 300 0 -2 300 

Forsknings- och utvecklingskostnader   -30 808 0 -30 808 
  

  -7 845 0 -7 847 

Övriga intäkter (c) 108 -362 -254   (c) -283 -91 -280 

Rörelseresultat   -36 591 2 595 -33 996     -6 884 626 -6 260 

Finansiella intäkter   1 109 0 1 109     200 0 200 

Finansiella kostnader (a) -336 -48 -384   (a) -138 -7 -146 

Finansiella poster - netto (a) 773 -48 725   (a) 62 -7 54 

Resultat efter finansiella poster   -35 818 2 547 -33 271     -6 822 620 -6 205 

Inkomstskatt (a), (b), 
(c), (d) 

0 -670 -670 

  
(a), (b), 
(c), (d) 

0 -163 -163 

Årets resultat   -35 818 1 877 -33 941     -6 822 457 -6 368 

Summa totalresultat för året   -35 818 1 877 -33 941     -6 822 457 -6 368 

 
 
  



a) Finansiella leasingavtal 
Vid övergång till redovisning enligt IFRS ska samtliga väsentliga leasingavtal klassificeras som operationella eller 
finansiella. Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har samtliga leasingavtal klassificerats som 
operationella. De leasingavtal som bedömts som finansiella är leasing avseende maskiner och instrument. Dessa 
leasingavtal ska vid övergång till redovisning enligt IFRS redovisas i balansräkningen som en materiell 
anläggningstillgång respektive finansiell skuld och i rapport över totalresultat redovisas avskrivningar och 
räntekostnader istället för leasingavgifter. Leasingavgifter har tidigare i sin helhet redovisats som kostnad såld vara. 
På justeringen tillkommer uppskjuten skatt.   
 
Följande poster i balansräkningen har påverkats av redovisning av finansiell leasing.  
 

Belopp i tkr Maskiner 
och 

instrument  

Förutbetald 
kostnad 

(återläggning 
av leasing-
avgifter) 

Långfristig 
finansiell 

skuld 

Kortfristig 
finansiell 

skuld 

  

Uppskjuten 
skatte-
fordran  

Balanserad 
vinst 

inklusive 
årets 

resultat 

Total påverkan på öppningsbalansen 2011-
01-01 

2 714 -104 1 871 1 207 

  
123 -346 

Påverkan 2011 
(amortering/avskrivning/tillkommande 
poster) 

-1 072 14 -898 -212 

  

-14 39 

Total påverkan 2011-12-31  1 642 -90 973 995   109 -307 

 

       Finansiell leasing, påverkan på totalresultat 2011 Okt-dec 
2011 

     KSV, återläggning av leasingavgift   1 170 270 

     KSV, avskrivningar -988 -247 

     Total påverkan kostnad sålda varor 182 24 

     Räntekostnader -129 -27 

     Uppskjuten skatt -14 1 

     Total påverkan på totalresultat 39 -2 

      

 
b) Intäktsredovisning 
Enligt nuvarande redovisningsprinciper intäktsfördes intäkten från ett avtal 2009. Vid övergång till IFRS så har 
avtalet analyserats och justering redovisats då viss del av intäkten även avser 2011 och 2012 enligt IFRS. 

 
Belopp i tkr Upplupna 

kostnader 
och 

förutbetalda 
intäkter 

Uppskjutna 
skatte-

fordringar 

Balanserad 
vinst 

inklusive 
årets 

resultat 

Total påverkan på öppningsbalansen 2011-
01-01 

3 470 912 -2 557 

Förändring under 2011 -2 776 -730 2 046 

Total påverkan 2011-12-31  694 182 -511 

 

   Intäkter, påverkan på totalresultat 2011 Okt-dec 
2011 

 Nettoomsättning 2 776 694 

 Total påverkan nettoomsättning 2 776 694 

 Inkomstskatt -730 -182 

 Total påverkan på totalresultat 2 046 511 

  
 
  



c) Förskott från kunder 
Ett förskott från kund har erhållits i USD, förskottet kommer att avräknas mot betalningar för milstolpar och 
eventuell royalty som kommer erhållas i USD. Förskottet ska omräknas till funktionella valutan svenska kronor när 
det erhålls enligt IFRS eftersom det inte är en monetär tillgång. Justering nedan avser att omräkningsdifferenser 
vid omräkning till balansdagens kurs har lagts tillbaka. 
 
Den del av förskottet som avräknas inom 12 månader ska redovisas som kortfristig skuld och de förskott som 
förväntas avräknas längre fram än 12 månader ska redovisas som långfristig skuld. Omklassificering har därmed 
gjorts av ”förskott från kund” från kortfristig till långfristig skuld. 

 
 
Belopp i tkr Uppskjutna 

skatteskulder 
Långfristig 

skuld; 
Förskott från 

kunder 

Kortfristig 
skuld; 

Förskott 
från 

kunder 

Upplupna 
kostnader 

och 
förutbetalda 

intäkter   

Balanserad 
vinst 

inklusive 
årets 

resultat 

Total påverkan på öppningsbalansen 2011-
01-01 

219 5 690 -6 485 -38 

 

614 

Påverkan 2011  -74 3 731 -3 369 -81 

 

-207 

Total påverkan 2011-12-31  145 9 421 -9 854 -119   407 

 

      Förskott från kund, påverkan på totalresultat 2011 Okt-dec 
2011 

    Övriga intäkter -362 -91 

    Total påverkan rörelseresultatet -362 -91 

    Finansiella kostnader 81 20 

    Inkomstskatt 74 19 

    Total påverkan på totalresultat -207 -52 

     
 
d) Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS justeringar i de fall justeringarna resulterar i temporära skillnader i 
balansräkningen. Detta är fallet för samtliga justeringar. Uppskjuten skatt redovisas med 26,3 % för samtliga 
justeringar.  
 
Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder är hänförliga till följande IFRS justeringar. 

 
Uppskjuten skattefordran 

Belopp i tkr 2011-01-01 2011-12-31 

Finansiell leasing (a)  123 109 

Intäktsjustering (b) 912 182 

Total 1 036 292 

Uppskjuten skatteskuld 

Förskott från kunder (c) 219 145 

Total 219 145 

 

  Uppskjutna skatteintäkter och kostnader     

Belopp i tkr 2011 Okt-dec 
2011 

Finansiell leasing (a)  -14 1 

Intäktsjustering (b) -730 -182 

Förskott från kunder (c) 74 19 

Total inkomstskatt -670 -163 

  



e) Omklassificeringar inom eget kapital 
Vid en övergång till redovisning enligt IFRS delas inte längre eget kapital upp i bundet och fritt eget kapital. Den del 
av fria reserver som avser överkursfond omklassificeras till Övrigt tillskjutet kapital och övriga bundna och fria 
reserver omklassificeras till Balanserad vinst inklusive årets totalresultat. Eftersom koncernen inte har några 
utländska dotterbolag har den inte heller någon ingående valutakursdifferens avseende omräkning av dotterbolag 
varför reserven uppgår till noll.  

 
Omklassificeringar inom eget kapital innan IFRS-justeringar: 
 
Belopp i tkr   Omklassificeringar 

  Eget kapital, 
uppställningsform, 

enligt tidigare 
tillämpade 

redovisnings-
principer 

Uppställningsform 
eget kapital enligt 

IFRS  

Omklassificerade 
belopp per eget 

kapital 
komponent 
innan IFRS-
justeringar 

Aktiekapital 4 012 Aktiekapital 4 012 

Övrigt tillskjutet kapital 0 Övrigt tillskjutet 
kapital 

144 898 

Bundna reserver 0 Balanserad vinst 
inkl årets 

totalresultat 

-87 554 

Fria reserver 87 869   

Årets Resultat -30 525   

    Reserver  0 

Eget kapital per 2011-01-01 61 356   61 356 

 
Balansräkningen 
Omrubriceringar har skett av följande poster i balansräkningen; ”Kassa bank” benämns ”Likvida medel” 
och ”Övriga långfristiga skulder” respektive ”Kortfristig del av lån” benämns ”Upplåning” och redovisas under 
långfristiga respektive kortfristiga skulder.  
 
Eget kapital redovisas enligt UFR 8, Redovisning av eget kapital i koncernen. Eget kapital delas inte längre upp i 
bundet och fritt eget kapital. Vissa omklassificeringar inom det egna kapitalet har gjorts (se ovan). Eget kapital är 
uppdelat i aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, reserver samt balanserad vinst inklusive periodens resultat. Den 
del av de fria reserverna som avsåg överkursfond enligt nuvarande tillämpade redovisningsprinciper 
omklassificeras till övrigt tillskjutet kapital. 
 
Resultaträkningen 
Omrubriceringar har skett av följande poster i rapport över totalresultat. ”Ränteintäkter” benämns ”Finansiella 
intäkter”, och "Räntekostnader" benämns "Finansiella kostnader". Vidare benämns posten ”Skatt på årets resultat” 
som ”Inkomstskatt”. Isconova har valt att presentera koncernens resultat i en rapport över totalresultat.  Enligt 
IFRS redovisas endast transaktioner med aktieägare i eget kapital. 

 
  



3. Effekter av övergången till IFRS för moderbolaget 
Moderbolaget övergår till redovisning enligt RFR 2 den 1 januari 2011, vilket är densamma som koncernens 
tidpunkt för övergång till redovisning enligt IFRS. När ingångsbalansräkningen enligt RFR 2 upprättades justerades 
belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En 
förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till RFR 2 har påverkat moderbolagets eget kapital 
visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. 

 
Belopp i tkr Noter 1/1-2011 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning   66 098 

Effekt av byte av redovisningsprinciper till RFR 2 (inkl 
uppskjuten skatt): 

    

Intäktsredovisning (b) -2 557 

Förskottsredovisning (c) 614 

Total effekt av byte av redovisningsprinciper   -1 943 

Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip   64 155 

   Belopp i tkr Noter 31/12-2011 

Utgående eget kapital enligt fastställd balansräkning   35 186 

Effekt av byte av redovisningsprinciper till RFR 2 (inkl 
uppskjuten skatt): 

    

Effekt av koncernbidrag; (a)   

    påverkan på fria reserver   -3 440 

    påverkan på årets resultat   3 440 

Intäktsredovisning (b) -511 

Förskottsredovisning (c) 407 

Total effekt av byte av redovisningsprinciper   -105 

Utgående eget kapital justerat i enlighet med ny princip   35 081 

 
 
a) Effekt från koncernbidrag enligt RFR 2 (finansiell intäkt) 
Enligt RFR 2 redovisas mottagna koncernbidrag över resultaträkningen som finansiell intäkt istället för direkt över 
eget kapital. En justering har därmed gjorts av mottagen ersättning under 2011 innebärande en resultateffekt och 
en eget kapital effekt i form av en omklassificering inom det fria egna kapitalet.  
 
Belopp i tkr 31/12-2011 

 Påverkan på eget kapital:   

 Fria reserver -3 440 

 Årets resultat 3 440 

 

   Koncernbidrag, påverkan på totalresultat 2011 Okt-dec 
2011 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 667 4 667 

Total påverkan på finansiella poster 4 667 4 667 

Skatt på årets resultat -1 227 -1 227 

Total påverkan på årets resultat 3 440 3 440 

  



b) Effekt av Intäktsredovisning 
Enligt nuvarande redovisningsprinciper intäktsfördes intäkten från ett avtal 2009. Vid övergång till RFR 2 så har 
avtalet analyserats och justering redovisats då viss del av intäkten även avser 2011 och 2012 enligt RFR 2. 

 
Belopp i tkr Upplupna 

kostnader 
och 

förutbetalda 
intäkter 

Uppskjutna 
skatte-

fordringar 

Balanserat 
resultat 

Total påverkan på öppningsbalansen 2011-01-01 3 470 912 -2 557 

Förändring under 2011 -2 776 -730 2 046 

Total påverkan 2011-12-31  694 182 -511 

 

   Intäkter, påverkan på totalresultat 2011 Okt-dec 
2011 

 Nettoomsättning 2 776 694 

 Total påverkan nettoomsättning 2 776 694 

 Skatt på årets resultat -730 -182 

 Total påverkan på årets resultat 2 046 512 

  
c) Förskott från kunder 
Ett förskott från kund har erhållits i USD, förskottet kommer att avräknas mot betalningar för milstolpar och 
eventuell royalty som kommer erhållas i USD. Förskottet ska omräknas till funktionella valutan svenska kronor när 
det erhålls enligt RFR 2 eftersom det inte är en monetär tillgång. Justering nedan avser att omräkningsdifferenser 
vid omräkning till balansdagens kurs har lagts tillbaka. 

 
Den del av förskottet som avräknas inom 12 månader ska redovisas som kortfristig skuld och de förskott som 
förväntas avräknas längre fram än 12 månader ska redovisas som långfristig skuld. Omklassificering har därmed 
gjorts av ”förskott från kund” från kortfristig till långfristig skuld. 

 
 
Belopp i tkr Uppskjutna 

skatte-
skulder 

Långfristig 
skuld; Förskott 

från kunder 

Kortfristig 
skuld; 

Förskott 
från kunder 

Upplupna 
kostnader 

och 
förutbetalda 

intäkter 

Balanserat 
resultat 

Total påverkan på öppningsbalansen 2011-01-01 219 5 690 -6 485 -38 614 

Påverkan 2011  -74 3 731 -3 369 -81 -207 

Total påverkan 2011-12-31  145 9 421 -9 854 -119 407 

 

     Förskott från kund, påverkan på totalresultat 2011 Okt-dec 2011 

   Övriga intäkter -362 -90 

   Total påverkan rörelseresultatet -362 -90 

   Räntekostnader och liknande resultatposter 81 20 

   Skatt på årets resultat 74 18 

   Total påverkan på årets resultat -207 -52 

     



4. Eget kapital 
 
Utestående aktier 
Antalet utestående aktier uppgick per den 31 december till 12 475 356, varav samtliga var stamaktier. Samtliga 
aktier berättigar till en röst vardera.  

 

Förändring i antalet utestående aktier 2012 2011 

Per 1 januari 4 158 452 4 012 167 

Apportemission till kurs 33,50 kr/aktie 

 

120 365 

Kontantemission till kurs 33,70 kr/aktie  

 

25 920 

Företrädesemission till kurs 6.00 kr/aktie 8 316 904   

Per 31 december 12 475 356 4 158 452 

 
Optioner 
Den 31 december 2012 fanns sammanlagt 381 678  optioner utestående vilka berättigar till teckning av 396 057 
aktier. Samtliga teckningsoptioner är denominerade i SEK.  
 
Optionsprogram Sista 

teckningsdag 
Lösenpris, kr 

per aktie 
2012-12-31 2011-12-31 2011-01-01 

2005-I 2015-12-31 55,02 11 122 11 122 11 122 

2005-II 2015-12-31 22,01 34 935 34 935 34 935 

2009/2011:1 2011-12-31 68,78 - - 127 567 

2009/2012:1 2012-12-31 48,15 - 34 953 34 953 

2009/2012:2 2012-12-31 68,78 - 58 157 58 157 

2012 Personal 2016-07-31 8,20 250 000 - - 

2012 Styrelse 2016-07-31 8,20 100 000 - - 

Totalt 
  

396 057 139 167 266 734 
 
Tabellen nedan visar förändringar under perioden 1 januari 2011 t o m 31 december 2012. Samtliga under år 2012 
tilldelade optioner har tilldelats under det fjärde kvartalet. 
 

 
2012 2011 

  

Genomsnittligt 
lösenpris i kr per 

aktie 

Optioner (tusental) * Genomsnittligt 
lösenpris i kr per 

aktie 

Optioner (tusental) * 

Per 1 januari 50,77 139 167 59,38 266 734 

Tilldelade 8,20 350 000 
 

- 

Förverkade 
   

- 

Utnyttjade 
   

- 

Förfallna 61,04  -93 110 68,78 -127 567 

Per 31 december 10,74 396 057 50,77 139 167 
 

*) Uppgiften avser det antal aktier som optionerna berättigar till teckning av. 
 

  Det vägda genomsnittliga verkliga värdet för optioner som tilldelats under 2012, fastställt med hjälp av Black-
Scholes värderingsmodell, var 1,14 kr per option (2011: n/a). Viktiga indata i modellen var aktien slutkurs vid 
tilldelningsdagen 2012-10-24 5,90 kr (2011: n/a), ovanstående lösenpris (8,20 kr beräknad som 125% av 10 dagars 
volymvägd genomsnittlig aktiekurs före tilldelningsdatum), volatilitet på 40% (2011: n/a), förväntad utdelning på 
0% (2011: n/a), förväntad löptid på optionerna på 3,5 år och en årlig riskfri ränta 0,81% (2011: n/a). Volatiliteten 
har bedömts utifrån en generell uppskattning för branschen. Den totala kostnad som redovisats i resultaträkningen 
2012 avseende aktieoptioner som tecknats av anställda uppgår till 75 838 kr (2011: 0 kr). 
 
  



Teckningsoptionerna har tilldelats anställda, bolagets aktieägare samt bolagets grundare Bror Morein och har i 
samtliga fall överlåtits till optionsinnehavaren på marknadsmässiga villkor. Optionerna innehas av följande 
kategorier: 
 

 Kategori Antal  

Verkställande direktör 115 000 

Övriga ledande befattningshavare 139 990 

Styrelsens ordförande 40 000 

Övriga styrelseledamöter 60 000 

Övriga 41 067 

Totalt 396 057 
 
Antal aktier efter full utspädning 
 
Antal aktier per 31 december 2012 12 475 356 
Antalet utestående optioner       396 057 
  12 871 413 
 
Om samtliga optioner utnyttjas så innebär detta en utspädning av antalet aktier i bolaget med motsvarande 3,1%. 
 

 
5. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Ställda säkerheter uppgick till 9 267 tkr vilket var oförändrat mot den 30 september 2012. Koncernen har inga 
ansvarsförbindelser.  
 

 
6. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2011. Sedan årsredovisningen avgavs har 
inga väsentliga förändringar inträffat utöver vad som sägs nedan under Finansiella risker. 
 
Finansiella risker 
Den under hösten genomförda nyemissionen har inbringat ca 44 MSEK i likvida medel efter emissionskostnader 
vilket har minskat Isconovas finansiella risker väsentligt. Under 2014 behöver ytterligare medel tillföras från 
licensavtal och/eller extern finansiering. 
 

 
7. Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Positiva prekliniska data med Isconovas adjuvans Matrix-M presenteras i den vetenskapliga tidskriften Vaccine.  
Prekliniska data med Isconovas adjuvans Matrix-M har i en ny studie visat att de immunstimulerade egenskaperna 
avsevärt förbättrar effekten av ett influensavaccin. Resultaten publicerades i den vetenskapstidningen Vaccine den 
4 februari, 2013. Studien är en del av Isconovas influensaprogram som inleddes 2010. 
  

  



DEFINITIONER AV KONCERNENS NYCKELTAL 
 
Bruttomarginal 
Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Nettomarginal 
Nettoresultat i procent av nettoomsättningen. 

Soliditet 
Eget kapital vid periodens slut dividerat med balansomslutning vid periodens slut. 

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 

Eget kapital 
Eget kapital vid periodens slut. 

Sysselsatt kapital 
Räntebärande skulder och eget kapital. 

Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning. 

Avkastning på eget kapital 
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning. 

Resultat per aktie efter utspädning 
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning. 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antalet aktier före utspädning vid periodens slut. 

Likvida medel per aktie 
Likvida medel vid perioden slut dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning. 

Antal anställda 
Medelantal anställda under året. 
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