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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
1 januari – 30 september 2016 

(NGM: LIFE B) 

 
 
 
 

Finansiell information 
 
Koncernen 
 

 Nettoomsättningen för perioden januari – september 2016 uppgick till 5 623 tkr  
 

 Resultat efter skatt uppgick till – 13 847 tkr. 
 

 Resultat per aktie blev – 0,01 kr. 
 
Moderbolaget 
 

 Nettoomsättningen för perioden januari – september 2016 uppgick till 5 623 tkr  
(3 455 tkr motsvarande period föregående år). 
 

 Resultat efter skatt uppgick till – 11 978 tkr (- 11 314 tkr motsvarande period föregående år). 
 

 Resultat per aktie blev – 0,01 kr (- 0,05 kr motsvarande period föregående år). 
 
 

        
 
 
Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test 
för snabb patientnära blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens 
vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom 
veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin. 
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VD har ordet 

 

Tredje kvartalet 2016 

 Nettoomsättningen i koncernen, likaväl som moderbolaget, uppgick under tredje kvartalet till 

1 645 tKr vilket var 74% över Q3 2015.  

 Tillväxten i försäljningen av antalet tester är 26% jämfört med det tredje kvartalet föregående 

år. 

 Distributörsnätet expanderat med nya distributörer i Tyskland och Italien.  

 Projektet med den unika kvantitativa engångstesten följer fortsatt projektplanen. Integrationen 

av elektronik och reagens påbörjat 

 Rekryteringen till den cancerstudie som pågått under 2015/2016, började under Q3 lida mot 

sitt slut. Totalt c:a 200 hundar ingår och sammanställning av data skall göras under återstoden 

av 2016. 

 

Tredje kvartalet 2016 

Tredje kvartalets intäkter var 1 645 tKr. Kvartalet, som innehåller semestermånaderna juli och augusti, 

överträffade därmed motsvarande period förra året med nästan 75%. Ser man över årets tre första 

kvartal innebär en nettoomsättning av 5 623 tKr en ökning med 63% jämfört med 2015. Vi passerade 

2015 års totala försäljning redan i juli och har under årets 9 första månader haft c:a 19% högre intäkter 

än under hela 2015. 

Försäljningsvolymen i reagens ligger för kvartalet 26% över motsvarande period 2015 och ser man 

över de första nio månaderna har Bolaget sålt motsvarande c:a 95% av det totala antalet tester under 

hela 2015! Instrumentförsäljningen under årets första nio månader uppgår till 94 st instrument mot 

134 st under hela 2015. Det är vår uppfattning att vi under det fjärde kvartalet kommer att sälja 

instrument i en takt som gör att 2015 års totalsiffra överskrids. 

I Asien är Kina den starkast växande marknaden. Under 2016 har Kina gått om Korea som den 

marknad i Asien där LifeAssays® säljer mest. Vi ser att konsumtionen per instrument ökar och vår 

Distributör ökar under hösten sina insatser för att kunna placera fler instrument. Här står vi fast vid 

vår tidigare bedömning att potentialen i den kinesiska marknaden är i nivå med den i Japan.  

För att utnyttja momentet vi ser i den kinesiska marknaden, kommer vi i det kortare perspektivet att 

fokusera en del av de resurser som krävs för att genomdriva det sista steget av registreringen i Japan 

till den kinesiska satsningen. Parallellt skall vi säkerställa finansiering och plan för att genomföra den 

japanska registreringens sista steg. Detta kommer självklart att försena insteget på den japanska 

marknaden något men tillväxttakten i Kina gör att vi ser en snabbare utveckling av Bolagets 

försäljning genom denna åtgärd. 

Arbetet vi gjort med att öppna säljkanaler i nya länder gav resultat genom att avtal tecknades med 

distributionspartners i Tyskland och Italien under september. 
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Projektet med vår unika kvantitativa engångstest fortsätter att gå enligt plan. Som tidigare meddelats 

startar vi nu den delen som skall koppla ihop elektroniken med reagens. Intermediära resultat från 

projektet visar samma prestanda som dagens Magnia instrument, vilket är mycket lovande. Vi borde se 

de första resultaten från integrationen av reagens och elektronik i början av Q1 2017. 

Kostnadsökningarna beror på konsolideringen av Magnasense och intensifierade insatser inom 

marknad och försäljning.  

Nämnas kan att under årets första nio månader har vi i egen regi deltagit i 4 nordiska och 3 

ickenordiska utställningar. Detta inte inräknat de utställningar våra distributörer själva genomför 

lokalt. Utställningar exponerar vårt varumärke för existerande och kommande kunder och denna typ 

av aktiviteter kommer att prioriteras även under de kommande kvartalen. 

LifeAssays® har under det tredje kvartalet levererat reagens till den australiensiska cancerstudien.  

Rekryteringen går mot sitt slut och de hundar som fortfarande finns inne i studien kommer att 

avslutas under Q4. Då skall data sammanställas för att steg två skall kunna inledas i början av 2017. 

Resultaten är som tidigare meddelats mycket intressanta och vi ser fram emot steg två.  

Studien har uppmärksammats i USA genom press och TV. Detta har lett till att även kliniker utanför 

de som är med i själva studien, har fått upp ögonen för vårt system. För att kunna kapitalisera på detta 

kommer Q4 att fokuseras på att förstärka vår närvaro i USA. 

 

 
25 november 2016 

Anders Ingvarsson, MSc 

VD för LifeAssays AB 

anders.ingvarsson@lifeassays.com 

 

 

  

mailto:anders.ingvarsson@lifeassays.com
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FINANSIELL INFORMATION - KONCERNEN 
 
PERIODENS RESULTAT 
Resultatet för perioden 1 januari – 31 septemver 2016 uppgick till –13 847 tKr. Resultatet per aktie uppgår till -0,01  kr.  
 
ROYALTY 
Ett avtal mellan LifeAssays och European Institute of Science AB berättigar European Institute of Science AB att uppbära 
en royalty om 2 % baserat på LifeAssays omsättning fram till 2019-08-23. Under perioden januari - september 2016 har 
LifeAssays försäljning genererat royaltyintäkter om 106 tKr åt European Institute of Science AB. 
Avtalet ger vidare European Institute of Science AB en exklusiv rätt att kommersiellt exploatera delar av teknologin för 
tillämpning i genomflödessystem. Denna tillämpning kommer inte att konkurrera med LifeAssays ABs planerade produkter 
och ger inte LifeAssays AB rätt till någon royaltyersättning.  
 
UPPLYSNINGAR AVSEENDE SÄSONGSEFFEKTER 
Koncernens verksamhet är i dagsläget, ej påverkad av vare sig cykliska effekter eller säsongsvariationer. 
 
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var -12 616 tkr. Likvida medel per den 30 
september 2016 uppgick till 13 331 tKr.  
 
Eget kapital uppgår till 22 781 tKr och soliditeten är 60 %.  
 
INVESTERINGAR 
Periodens investeringar uppgick till 1 987 tkr av vilka 1 673 tkr utgör investeringar i patent och balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete. Inköp av inventarier har skett med 314 tkr.  
 
PERSONAL 
Antalet anställda i koncernen uppgår till 13, varav 2 i dotterföretaget Magnasense Technologies Oy. 
 
 
LIFEASSAYS® ABs AKTIE 

LifeAssays® ABs aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Equity vid Nordic 

Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. En handelspost omfattar 1 aktie.  
 
ÄGARSTRUKTUR 
Antalet registrerade aktier uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 1 656 343 234 aktier. Vid motsvarande tid 2015 
uppgick antalet registrerade aktier till 402 658 286 stycken. Aktiekursen (senaste betalkursen) för 2016 var 0,038 (0,05) kr, 
vilket ger ett börsvärde på 62,9 (20,1) Mkr. Aktiens kvotvärde är 0,02 kr.  
 
Genomsnittligt antal aktier för år 2016 uppgår till 1 045 901 062 stycken.  
 

Ägarstruktur för LifeAssays AB (publ) 
  

  

Ägare per 2016-09-30 Antal aktier Röster / kapital %

Tibia Konsult AB 148 194 934 8,95%

Biothom Oy 108 795 785 6,57%

Avanza Pension 108 463 475 6,55%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 44 707 988 2,70%

Matz Eklund 51 382 260 3,10%

Peter Schlein-Andersen 47 850 000 2,89%

Bo Göran Åkerlund 40 000 000 2,41%

Svenska Handelsbanken Markets 38 608 722 2,33%

Christian Borgvall 20 500 000 1,24%

AN Holding 18 000 000 1,09%

Övriga  (4 603 st) 1 029 840 070 62,18%

Summa 1 656 343 234 100,00%
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OPTIONSPROGRAM 
Bolaget har ett utgivet teckningsoptionsprogram. 
 
Teckningsoptioner serie 2016/2017 
 
Den extra bolagsstämman i LifeAssays AB (publ) beslutade den 17 mars 2016 om unitemission med företrädesrätt för 
bolagets aktieägare varvid tecknades 965 941 004 nya B-aktier. De som tecknade 1 unit i emissionen erhöll 1 
teckningsoption av serie 2016/2017 vederlagsfritt. Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie 2016/2017 uppgår till 
482 970 502 st.   
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 
procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på NGM 
Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Bolaget 
offentliggör sin bokslutskommuniké (Q4) för 2016 eller, om Bolaget inte offentliggjort någon sådan bokslutskommuniké, 
med början den 27 februari 2017 (”Beräkningsperioden”), dock lägst kvotvärdet och högst 0,06 SEK.  
Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget under en sammanhängande period om 
tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 31 mars 2017. Vid 
fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital öka med 9 659 410,04 SEK genom 
utgivande av 482 970 502 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,02 SEK. 
 
 
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER  / ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER 
STYRELSEARBETE 
Marknadsmässig ersättning har utgått till styrelseledamöter som har utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Den 
totala ersättningen i form av konsultarvoden har utgått med totalt 288 tKr för perioden 1 januari – 30 september 2016. 
Moderföretaget har under perioden lånat ut 330 tEUR till dotterföretaget Magnasense Oy. Lånet löper med 5% årlig ränta. 
Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.  
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Koncernredovisningen för LifeAssays-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.  
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
 
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen 2015. 
 
Viktiga redovisningsprinciper finns beskrivna i noterna. 
 
FINANSIELL INFORMATION - MODERBOLAGET 
 
PERIODENS RESULTAT 
Resultatet för perioden 1 januari – 31 juni 2016 uppgår till -11 978 (-11 314) tkr. Resultatet per aktie uppgår till -0,01 (-
0,05) kr.  
 
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var -11 488 (-10 837) tkr för perioden 1 
januari – 30 september 2016. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 740 (11 403) tkr.  
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET 
 
LifeAssays italienska distributör lade sin första order. Ordern var en lanseringsorder på 10 system samt reagens till ett 
värde av € 5 400. 
 
LifeAssays medverkan i cancerstudien uppmärksammades i svensk media via en artikel i Veterinärmagazinet. 
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FINANSIELL KALENDER    
Delårsrapport (Q3) för 2016 fredagen den 25 november 2016 
Helårsrapport (Q4) för 2016 torsdagen den 16 februari 2017 
Årsredovisning 2016 april 2017 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
 
 
Lund den 25 november 2016 

 
 

 
Anders Norling, styrelseordförande  Bo Unéus, ledamot 
 
 
 
 
Peter Forssberg, ledamot   Pekka Rönkä, ledamot 
 
 
 
 
Anders Ingvarsson, VD 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation: 
LifeAssays® AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 5400, fax 046-286 5419 
Web: www.lifeassays.com, epost: info@lifeassays.com 
 
För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: 
info@lifeassays.com 
 
 
 

  

http://www.lifeassays.com/
mailto:info@lifeassays.com
mailto:info@lifeassays.com
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Revisorns rapport över översiktlig granskning av delårsrapport 
Till styrelsen i LifeAssays AB (publ) 

org.nr 556595-3725 
 
 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för LifeAssays AB (publ) för perioden 1 
januari 2016 till 30 september 2016. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
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 den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
 
 
Lund den 25 november 2016 
Mazars SET Revisionsbyrå AB 
 
 
 
 
Martin Gustafsson 
Auktoriserad revisor 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

2016 2015 2016 2015 2015

TSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 645 942 5 623 3 455 4 755

Övriga rörelseintäkter 26 8 80 26 30

Summa intäkter 1 671 950 5 703 3 481 4 785

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -680 -521 -2 481 -1 905 -2 624

Övriga externa kostnader -2 055 -1 758 -6 836 -5 006 -8 664

Personalkostnader -2 727 -2 064 -8 922 -7 433 -10 225

Avskrivningar och nedskrivningar av

immateriella och materiella anläggningstillgångar -390 -165 -1 160 -477 -656

Övriga rörelseposter -83

Summa rörelsekostnader -5 852 -4 508 -19 399 -14 821 -22 252

Röresleresultat -4 181 -3 558 -13 696 -11 340 -17 467

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 57 1 91 27 15

Räntekostnader -34 -6 -259 -1 -30

Resultat efter finansiella poster -4 158 -3 563 -13 864 -11 314 -17 482

Skatt på årets resultat -8 0 17 -10

Periodens resultat -4 166 -3 563 -13 847 -11 314 -17 492

2 016 2 015 2 016 2 015 2 015

TSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec

Periodens resultat -4 166 -3 563 -13 847 -11 314 -17 492

Poster som senare kan komma att omklassificeras 

till resultaträkningen:

Valutakursdifferanser 21 - 26 - -62

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -4 145 -3 563 -13 821 -11 314 -17 554

Nyckeltal  

Resultat per aktie, kronor -0,003 -0,010 -0,013 -0,050 -0,060

Genomsnittligt antal utestående aktier 1 631 269 069 401 622 040 1 045 901 062 234 264 284 284 617 096

Antal aktier vid periodens utgång 1 656 343 234 402 658 286 1 656 343 234 402 658 286 402 658 286



 

 

LifeAssays AB publ (556595-3725) 9  

 

 
 

  
 
 
 
 

 

Koncernens balansräkning i sammandrag

TSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 18 752 2 612 17 334

Materiella anläggningstillgångar 478 208 240

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 19 230 2 820 17 574

Omsättningstillgångar

Varulager 1 986 2 081 2 124

Övriga fordringar 3 150 2 209 2 269

Likvida medel 13 331 11 403 5 659

Summa omsättningstillgångar 18 467 15 693 10 052

S:a Tillgångar 37 697 18 513 27 626

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Aktielkapital 33 127 20 133 20 133

Övrigt tillskjutet kapital 127 895 6 457 131 911

Reserver 85 -62

Balanserat resultat -124 479 1 152 -120 355

Periodens totalresultat -13 847 -11 314 -17 492

Summa eget kapital 22 781 16 428 14 135

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 9 774 8 566

Uppskjutna skatteskulder 2 036 1 948

Summa långfristiga skulder 11 810 0 10 514

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 3 106 2 085 2 977

Summa kortfristiga skulder 3 106 2 085 2 977

S:a Eget kapital & skulder 37 697 18 513 27 626

Ställda säkerheter och eventualförbindelser

Företagsinteckningar inga inga inga

Eventualförbindelser inga inga inga
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Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital

Aktiekapital Nyemission Övrigt tillskjutet Valutakurs Balanserat Årets Summa

TSEK under reg kapital reserv resultat resultat Eget kapital

IB 20 133 4 016 127 895 -62 -120 354 -17 492 14 136

Disposition föregående års resultat -17 492 17 492 0

Nyemission under registrering 4 016 -4 016 0

Nedsättning av aktiekapital -14 489 14 489 0

Nyemission 19 319 -1023 18 296

Inlösen teckningsoptioner 4 148 -99 4 049

Omräkningsdifferens utl dotterföretag 147 147

Årets resultat -13 847 -13 847

UB 33 127 0 127 895 85 -124 479 -13 847 22 781

Nyckeltal - koncernen 2016 2015 2016 2015 2015

Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec

Soliditet (%) 60% 89% 60% 89% 51%

Avkastning justerat eget kapital neg neg neg neg neg

Resultat efter finansnetto (tkr) -4 158 -3 563 -13 864 -11 314 -17 482

Resultat per aktie (kr/aktie) -0,003 -0,010 -0,013 -0,050 -0,060

Kassaflöde (tkr) -67 -3 663 7 646 2 203 -3 536
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

TSEK 2016 2015 2016 2015 2015

Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec

Den löpande verksamheten

Röresleresultat -4 181 -3 563 -13 696 -11 340 -17 467

Erhållen ränta 57 1 99 27 15

Erlagd ränta -34 -6 -259 -1 -30

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 270 170 1 240 477 679

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet

före förändring av rörelsekapital -3 888 -3 398 -12 616 -10 837 -16 803

Förändring av varulager -302 -186 138 -291 -334

Förändring av kortfristiga fordringar 359 761 -852 -16 -132

Förändring av kortfristiga skulder -444 -659 56 -306 329

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 275 -3 482 -13 274 -11 450 -16 940

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -21 -129 -1 673 -323 -616

Investeringar i materiella tillgångar 1 0 -314 -29 -52

Investeringar i nettotillgångar i dotterföretag 0 46

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 -129 -1 987 -352 -622

Finansieringsverksamheten

Nyemission 4 049 -52 22 345 14 005 14 026

Förändring finansiella skulder/fordringar 179 562

Kassaflöde från finansieringsverksamheteten 4 228 -52 22 907 14 005 14 026

Periodens kassaflöde -67 -3 663 7 646 2 203 -3 536

Likvida medel vid periodens början 13 377 15 066 5 659 9 200 9 200

Valutakursdifferans likvida medel 21 - 26 - -5

Förändring av likvida medel -67 -3 663 7 646 2 203 -3 536

Likvida medel vid periodens slut 13 331 11 403 13 331 11 403 5 659
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

2016 2015 2016 2015 2015

TSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 645 943 5 623 3 455 4 755

Övriga rörelseintäkter 25 7 80 26 30

Summa intäkter 1 670 950 5 703 3 481 4 785

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -680 -521 -2 481 -1 905 -2 624

Övriga externa kostnader -1 954 -1 758 -6 554 -5 006 -6 797

Personalkostnader -2 567 -2 064 -8 323 -7 433 -10 317

Avskrivningar och nedskrivningar av

immateriella och materiella anläggningstillgångar -166 -165 -490 -477 -654

Övriga rörelseposter -83

Summa rörelsekostnader -5 367 -4 508 -17 848 -14 821 -20 475

Röresleresultat -3 697 -3 558 -12 145 -11 340 -15 690

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 99 1 167 27 17

Räntekostnader 0 -6 0 -1 -1

Resultat efter finansiella poster -3 598 -3 563 -11 978 -11 314 -15 674

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -3 598 -3 563 -11 978 -11 314 -15 674

2 016 2 015 2 016 2 015 2 015

TSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec

Periodens resultat -3 598 -3 563 -11 978 -11 314 -15 674

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -3 598 -3 563 -11 978 -11 314 -15 674

Nyckeltal  

Resultat per aktie, kronor -0,002 -0,01 -0,01 -0,05 -0,06

Genomsnittligt antal utestående aktier 1 631 269 069 401 622 040 1 045 901 062 234 264 284 284 617 096

Antal aktier vid periodens utgång 1 656 343 234 402 658 286 1 656 343 234 402 658 286 402 658 286
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 2 237 2 612 2 588

Materiella anläggningstillgångar 452 208 208

Finansiella anläggningstillgångar 8 776 6 072

Summa anläggningstillgångar 11 465 2 820 8 868

Omsättningstillgångar

Varulager 1 981 2 081 2 124

Övriga fordringar 3 064 2 209 2 239

Likvida medel 12 740 11 403 5 280

Summa omsättningstillgångar 17 785 15 693 9 643

S:a Tillgångar 29 250 18 513 18 511

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Aktielkapital 33 127 20 133 20 133

Ej registrerat aktiekapital 0 6 457 4 016

Ansamlad förlust

Överkursfond 77 1 152 77

Balanserat resultat 5 155 -11 314 7 463

Periodens totalresultat -11 978 -15 674

Summa eget kapital 26 381 16 428 16 015

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 2 869 2 085 2 496

Summa kortfristiga skulder 2 869 2 085 2 496

S:a Eget kapital & skulder 29 250 18 513 18 511

Ställda säkerheter och eventualförbindelser

Företagsinteckningar inga inga inga

Eventualförbindelser inga inga inga
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Moderbolagets rapport över kassaflöden

TSEK 2016 2015 2016 2015 2015

Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec

Den löpande verksamheten

Röresleresultat -3 697 -3 563 -12 145 -11 340 -15 690

Erhållen ränta 99 1 167 27 17

Erlagd ränta 0 -6 0 -1 -1

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 165 170 490 477 654

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet

före förändring av rörelsekapital -3 433 -3 398 -11 488 -10 837 -15 020

Förändring av varulager -297 -186 143 -291 -334

Förändring av kortfristiga fordringar 439 761 -825 -16 -137

Förändring av kortfristiga skulder -176 -659 372 -306 105

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 467 -3 482 -11 798 -11 450 -15 386

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -48 -129 -69 -323 -452

Investeringar i materiella tillgångar 0 0 -314 -29 -52

Investeringar i dotterföretag 0 0 0 -1 506

Förändring långfristig fordran -960 -2 704 0 -550

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 008 -129 -3 087 -352 -2 560

Finansieringsverksamheten

Nyemission 4 049 -52 22 345 14 005 14 026

Kassaflöde från finansieringsverksamheteten 4 049 -52 22 345 14 005 14 026

Periodens kassaflöde -426 -3 663 7 460 2 203 -3 920

Likvida medel vid periodens början 13 166 15 066 5 280 9 200 9 200

Förändring av likvida medel -426 -3 663 7 460 2 203 -3 920

Likvida medel vid periodens slut 12 740 11 403 12 740 11 403 5 280
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Rapport i sammandrag över moderbolagets förändringar i eget kapital  
 

 
 
 
 
 

Nyckeltal - moderbolaget 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 jan-sept jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec 

Soliditet (%) 90 87 85 87 80 93 83 

Avkastn. justerat eget kapital  Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg 

Res. efter finansnetto (tkr) -11 978 -15  674 -15 876 -15 661 -17 040 -15 884  -10 394 

Resultat per aktie (kr/aktie) -0,01 -0,06 -0,50 -0,95 -4,35 -25,97 -41,01 

Kassaflöde (tkr) 7 460 -3 920 859 5 143 -8 042 9 666  -3762  

 
Resultat per aktie har räknats om med hänsyn till den sammanslagning av aktier som skett 2012. 
 

 
  

Aktie- Nyemission Överkurs Balanserat Årets Summa

kapital under reg fond resultat resultat eget kapital

Ingående balans 20 133 4 016 77 7462 -15 674 16 014

Disposition föregående års resultat -15674 15 674 0

Nyemission under registrering 4 016 -4 016 0

Utdelning 0

Nedsättning av aktiekapital -14 489 14489 0

Nyemission 19 319 -1023 18 296

Inlösen teckningsoption 4 148 -99 4 049

Årets resultat -11 978 -11 978

Utgående balans 33 127 0 77 5 155 -11 978 26 381
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Noter 
 

Not 1 Allmän information 
LifeAssays AB, org nr 556595-3725 är moderbolag i LifeAssays-koncernen vilken bildades genom förvärvet av 
dotterföretaget Magnasense Technologies Oy, org nr 2336219-4.  
 
Samtliga belopp redovisas i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges. Uppgifter inom parantes avser 
samma period föregående år. 
 
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen för LifeAssays-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.  
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
 
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
Redovisningsprinciperna för moderbolaget är oförändrade jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen 2015. 
 
För koncernen är redovisningsprinciperna i flera fall de samma som för moderbolaget. Nedan beskrivs de viktigaste 
redovisningsprinciperna som tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen samt de redovisningsprinciper som inte 
är de samma som för moderbolaget.  
 
De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt i kraft den 30 september 2016 bedöms inte få någon 
väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer 
än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I 
koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. 
 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
 
Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter 
balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De 
omräkningsdifferenser som därvid uppkommer redovisas i periodens totalresultat. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden och kortfristiga likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation. 
 
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar  
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då samtliga följande kriterier 
är uppfyllda:  
• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,  
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,  
• det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar och 
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.  
 
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att 
tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.  
Aktiverade utvecklingsutgifter som ännu inte tagits i bruk prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov.  
 
Leasing 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasingtagaren. I annat fall är 
det fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal 
redovisas om operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.  
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Låne-utgifter 
Låne-utgifter som är direkt hänförbara till inköp, uppförande eller produktion av kvalificerade tillgångar, redovisas som en 
del av dessa tillgångars anskaffningsvärde. Kvalificerade tillgångar är tillgångar som det med nödvändighet tar en betydande 
tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Aktivering upphör när alla aktiviteter som krävs för att 
färdigställa tillgången för dess användning eller försäljning huvudsakligen har slutförts.  
Alla andra låne-utgifter kostnadsförs när de uppstår. 
 
Moderbolaget 
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. 
När det finns indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är 
återvinningsvärdet läger än det redovisade värdet görs nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från 
andelar i koncernföretag. 
 
Not 3 Segmentinformation  
Företagsledningen har fastställt att koncernen som helhet utgör ett segment baserat på den information som behandlas av 
VD, i samråd med styrelsen, och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. 
 
Dotterföretaget Magnasense Technologies Oy har ingen försäljning varför siffrorna nedan avser såväl koncern som 
moderföretag. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Not 4 Finansiella nyckeltal 
LifeAssays-koncernen använder sig av vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. LifeAssays 
anser att nyckeltalen är relevanta för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma 
LifeAssays prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara 
med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som 
definieras enligt IFRS. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges. 
Definition av nyckeltalen framgår nedan. 
 
Försäljningstillväxt omsättning: Procentuell omsättningsökning mellan två perioder. 
 
Försäljningstillväxt antalet tester: Procentuell förändring av sålda tester mellan två perioder. 
 
Omsättning per land: Omsättning baseras på var kunderna är lokaliserade. 
 
Avkastning justerat eget kapital: Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 
 
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen 
 
Investeringar: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.  
 

Nettoomsättningens fördelning 2016 2015 2016 2015 2015

juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

Tester 1451 870 4865 2 790 3760

Instrument 82 66 413 391 618

Övrigt 112 7 345 274 377

Summa 1 645 943 5 623 3 455 4755

Intäkter från externa kunder fördelar

sig per land, baserat på var 2016 2015 2016 2015 2015

kunderna är lokaliserade juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

Sverige 792 46 2 425 625 804

Övriga Norden 438 587 1 305 1 462 1 961

Övriga Europa 100 33 275 183 286

Nordamerika 6 0 19 194 214

Asien 309 277 1 599 991 1 490

Summa 1 645 943 5 623 3 455 4 755


