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ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT 
 
 
Perioden januari – september 
  2016 2015 Förändring 

(%) 
Nettoomsättning 13 030 9 770 +33 
Kostnader  -31 325 -31 646 +1 
EBITDA -11 503 -11 918 +3 
EBITDA rensat från legala kostnader och 
försäkringsersättning samt engångskostnader 
om 2 306  kSEK 2015. -4 362 -8 797 +50 
Rörelseresultat  -12 472 -16 652 +25 
Rörelseresultat rensat från legala kostnader och 
försäkringsersättning samt engångskostnader 
om 6 036 kSEK 2015 -5 331 -9 801 +46 
Perioden totalresultat -12 634 -16 825 +25 
Periodens totalresultat rensat från legala 
kostnader och försäkringsersättning samt 
engångskostnader om 6 036 kSEK 2015 -5 493 -9 974 +45 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,29 -0,61 +52 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 001 -12 177 -15 
Likvida medel vid periodens slut 6 599 6 145 +7 

 

 
 
Perioden juli – september 
 
• Nettoomsättningen ökade med 38 % till 4 627 (3 358) kSEK. 

 
• Totalresultatet uppgick till -1 059 (-6 470) kSEK. 
 
• Totalresultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,18) SEK. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 003 (-2 698) kSEK. 
 
• Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 6 599 (6 145) 

kSEK.  

 
Händelser efter periodens utgång 
Genovis har ingått licensavtal med Life Technologies, ett helägt dotterbolag till Thermo Fisher 

Scientific, och lanserar en ny unik teknologi för märkning av antikroppar.  
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Perioden januari – september 

• Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 13 030 (9 770) kSEK. 
 

• Kostnaderna rensat från legala kostnader1) samt engångskostnader2) minskade med 853 kSEK 
till 19 086 (19 939) kSEK. Redovisade kostnader för perioden uppgår till 31 325 (-31 646) kSEK.  

 
• Rörelseresultatet rensat från legala kostnader/ersättning från försäkringsbolaget1) och 

engångskostnader2) uppgår till -5 331 (-9 801) kSEK. Redovisat rörelseresultat för perioden 
uppgår till -12 472 (-16 652) kSEK. 

 
• Totalresultatet före och efter utspädning rensat från legala kostnader/ersättning från 

försäkringsbolaget1) och engångskostnader2) uppgår till -5 493 (-9 974) kSEK. Redovisat 
totalresultat för perioden uppgår till -12 634 (-16 825) kSEK. 

 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning rensat från legala kostnader/ersättning från 

försäkringsbolaget1) samt engångskostnader2) uppgår till -0,13 (-0,58) SEK. Redovisat 
totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgår till -0,29 (-0,61) SEK. 
 
1)Legala kostnader och ersättning från försäkringsbolaget avser den avslutade patenttvisten i USA. 
2)Engångskostnader avser år 2015 och uppgår totalt till 6 036 kSEK. 
 

 
 

Kommentar av vd Fredrik Olsson 
Jag kan med glädje konstatera att det senaste kvartalet är Genovis resultatmässigt bästa enskilda 

kvartal hitintills. Det är ett tydligt tecken på att vårt strategiska arbete med unika, högkvalitativa 

produkter för läkemedelsbolag med särskild inriktning mot biologiska läkemedel är en 

framtidsmarknad och Genovis är nu väl positionerad på denna marknad. Tredje kvartalet visar fortsatt 

stark organisk tillväxt i produktportföljen och vi kan konstatera att Genovis intäkter ökar för för 8:e 

kvartalet i rad jämfört med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen ligger fortsatt på en 

hög och stabil nivå i tredje kvartalet, 93 procent, och försäljningen ökade inom alla produktkategorier. 

Totalt ökade försäljningen med 38 procent jämfört med föregående år.  

 

Vi är mycket glada och stolta över licensavtalet som tecknades med Life Technologies, ett dotterbolag 

till Thermo Fisher Scientific, i början av oktober. Det är en tydlig kvalitetsstämpel att en världsledande 

branschkollega vill samarbeta med Genovis för att introducera en helt ny teknologi för märkning av 

antikroppar. En ytterligare bekräftelse i samarbetet är att Life Technologies förordar att produkten säljs 

och marknadsförs genom Genovis – det är ett synnerligen gott betyg åt vår upparbetade kundbas och 

hur vi uppfattas som bolag på marknaden. Vi har de alla stora läkemedelsbolagen på vår kundlista 

vilket är både ett erkännande för kundvärdet och för våra produkter samt vår förmåga att nå ut på en 

global läkemedelsmarknad.  

 

Den nya produkten GlyCLICK™ öppnar upp ett parallellt affärsområde för oss och riktar sig till samma 
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kundbas som vi har idag d.v.s. läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel. Jag förväntar 

mig därför att upptaget på marknaden underlättas då dessa kunder redan känner till Genovis och den 

kvalitet, service och kunskap vi levererar. Vår marknadsstrategi är att initialt etablera produkten på den 

prekliniska marknaden för att skapa acceptans och förtroende för teknologiplattformen och därmed 

underlätta steget mot klinisk användning där värdet naturligtvis är mycket högre. Det kommer bli en 

spännande tid att följa tillväxten för GlyCLICK™ framöver. 

 

Om jag blickar framåt ser jag flera tecken på fortsatt stark tillväxt för Genovis. Det finns starka 

underliggande drivkrafter inom utveckling av biologiska läkemedel och vi har de senaste åren sett flera 

av de stora läkemedelsbolagen positionera sina produktportföljer tydligt mot just biologiska läkemedel, 

framförallt antikroppar där Genovis redan har etablerat sig väl. Nya antikroppsformat som ADC 

(antibody drug conjugates) och bispecifica antkroppar kommer att växa marknaden ytterligare. Under 

utveckling och produktion av dessa olika biologisk läkemedel kommer kostnadseffektiva och säkra 

analysmetoder att vara mycket viktiga framöver, och Genovis kommer att vara en viktig aktör inom 

detta segment. 

 
Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare och aktieägare för ett framgångsrikt kvartal. 
 

 

Genovis erbjuder kunden 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Kunskap 
Genovis är det mest innovativa bolaget i världen för analys av proteiner. Anställda inom Genovis har 

varit direkt delaktiga i både upptäckt och utveckling av Genovis enzymer och har därför djup kunskap 

både om enzymernas specifika aktivitet och deras applikationer för effektivare läkemedelsutveckling. 

Genovis kunder utgörs till största delen av läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel, 

Merck, Roche, Genentech, Johnson&Johnson, Pfizer m.fl. 
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Support 
Utöver den beställda produkten erbjuder Genovis sin samlade kompetens kring bolagets enzymer och 

applikationer. Under produktutvecklingen lägger Genovis stor vikt vid att kundens upplevelse ska bli så 

positiv som möjligt, vilket innebär att produkterna måste vara robusta, enkla att använda samt stabila 

under frakt och lagring. Genovis erbjuder även kunderna utveckling av kundanpassade metoder.  

Tack vare Genovis strategiska placering av moderbolaget i Europa och dotterbolaget i USA kan man 

alltid erbjuda globala leveranser och teknisk support inom 24 timmar. 

 

Produkter 
Genovis utvecklar unika enzymer som marknadsförs under ett gemensamt varumärke, 

SmartEnzymes.  Idag har bolaget sju olika enzymprodukter för användning inom utveckling och analys 

av biologiska läkemedel. Samtliga produkter ger snabbare analyser med högre kvalitet än vad 

konkurrerande produkter kan erbjuda. Produkterna kan beställas ur ett standardsortiment eller som 

custom-made produkter.  

I oktober lanserade Genovis en ny teknologi för att märka antikroppar, GlyCLICK™. Produkten riktar 

sig till de kunder som arbetar med pre-klinisk imaging och nästa generations antikroppsläkemedel sk 

ADC (Antibody Drug Conjugates). Produkten som breddar Genovis produktportfölj ytterligare erbjuder 

kunden en precis och exakt slutprodukt vilket är något som industrin efterfrågat. 

 

 

Omsättning 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 13 030 (9 770) kSEK vilket är en försäljningsökning med 33 procent i 

jämförelse med samma period föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4 627  

(3 358) kSEK vilket är en försäljningsökning med 38 procent i jämförelse med samma period föregående år.  

 

Intäkter per geografiskt område (kSEK) 
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Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter uppgick under perioden till 5 482 (5 224) kSEK varav tredje kvartalet uppgick till 186  

(3 374) kSEK.  

 
 
Resultat 
Rörelseresultat (EBIT) 
För perioden uppgick rörelseresultatet till -12 472 (-16 652) kSEK. Rensat från legala kostnader och 

ersättning från försäkringsbolaget samt engångskostnader om 6 036 kSEK 2015 uppgick 

rörelseresultatet till -5 331 (-9 801) kSEK. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till -1 070  

(-6 392) kSEK. 
 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella kostnader och intäkter för perioden var netto -131 (-33) kSEK och för tredje kvartalet  

0 (-2) kSEK. 
 

Totalresultat 
Totalresultat för perioden uppgick till -12 634 (-16 825) kSEK. Rensat från legala kostnader och 

ersättning från försäkringsbolaget samt engångskostnader om 6 036 kSEK 2015 uppgick 

totalresultatet till -5 493 (-9 974) kSEK. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet 

utestående aktier uppgick för halvåret till -0,29 (-0,61) SEK, Rensat från legala kostnader och 

ersättning från försäkringsbolaget uppgick totalresultat per aktie till -0,13 (-0,36) SEK. 

För tredje kvartalet uppgick totalresultatet till -1 059 (-6 470) och resultat per aktie baserat på ett vägt 

genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,02 (-0,18). 
 

 
Kostnader 
Koncernens totala kostnader under perioden minskade med 321 kSEK till -31 325 (-31 646) kSEK. 

Rensat från legala kostnader samt engångskostnader om 6 036 kSEK tagna 2015 har Genovis under 

perioden minskat sina kostnader med 853 kSEK till 19 086 (19 939) kSEK. 

Rörelsekostnaderna fördelas på råvaror och förnödenheter -1 098 (-1 646) kSEK. Övriga externa 

kostnader -21 608 (-14 723) kSEK som till största delen hänför sig till patenttvisten mot Promega där 

Genovis under juni månad nådde en förlikning. Personalkostnader uppgick till -7 650 (-10 493) kSEK. 

För tredje kvartalet uppgick kostnaderna totalt till -6 385 (-13 254) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelar 

sig på råvaror och förnödenheter -362 (-280) kSEK, övriga externa kostnader -3 499 (-5 760) kSEK 

samt personalkostnader -2 213 (-3 203) kSEK.  
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Investeringar  
Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 1 194 (1 533) kSEK varav 10 (109) kSEK är 

hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 1 184 

(1 424) kSEK avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. Under tredje kvartalet uppgick 

nettoinvesteringarna till 340 (331) kSEK varav 0 (0) kSEK är hänförliga till materiella 

anläggningstillgångar och 340 (331) kSEK avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  
 

 

Kassaflöde 
Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 4 547 (5 457) kSEK. Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten uppgick till 19 742 (14 167) kSEK och utgörs till största delen av de 

nyemissioner som genomfördes 2016 och 2015.  

För tredje kvartalet uppgick kassaflödet till -3 412 (-3 095) kSEK. Kassaflöde från finansierings-

verksamheten uppgick till -69 (-65) kSEK. 
 

 
Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 6 599  

(6 145) kSEK. Det är styrelsens bedömning att koncernens befintliga likviditet med beaktande av 

förväntade intäkter är tillräcklig för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden.  

Bolaget har inte några räntebärande skulder. 

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 17 929 kSEK efter beaktande av periodens resultat.  

Koncernens soliditet vid periodens slut var 77 (67) procent och eget kapital per aktie var 0,41 (0,43) 

SEK baserat på fullt utspätt antal aktier i genomsnitt vid periodens slut.  
 
 

Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid 

periodens utgång till 1 718 (1 718) kSEK. 
 

 

Anställda 
Den 30 september 2016 var antalet anställda i koncernen femton personer jämfört med samma period 

föregående år då antalet anställda i koncernen var tretton personer.  
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Aktiekapital och aktien 
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 13 823 540,50 SEK. Totalt antal aktier uppgick till  

55 294 162 med ett kvotvärde på 0,25 SEK. Bolaget har 450 000 teckningsoptioner utställda som 

tecknats av vd Fredrik Olsson och tidigare vd Sarah Fredriksson. Efter den genomförda 

företrädesemissionen maj-juni 2016 har Genovis teckningsoptionsprogram TO 2014/2017 omräknats. 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,43 aktier per option till teckningskursen fyra (4) SEK. 

Utnyttjas teckningsoptionerna innebär det en utspädning om 1,16 procent för övriga aktieägare. 

 
Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm, bolagets kortnamn är GENO. First North är 

en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Bolag på First 

North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 

marknad. Consensus är Certified Adviser åt Genovis, tel: 031-745 50 00. 
 

 

Moderbolaget 
Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; 

försäljning och/eller utlicensiering av forskningsbaserade innovationer. Enligt Genovis bedömning är 

definitionen av geografiska områden enligt IAS 14 inte uppfyllt varför något sekundärt segment inte 

finns. 

 
Intäkter 
Intäkterna för perioden uppgick till 15 839 (14 619) kSEK varav 10 016 (7 854) kSEK utgör intäkter 

från extern försäljning, 5 482 (6 683) kSEK utgör övriga intäkter och 341 (82) avser förändring lager, 

färdigställda varor. Övriga intäkter utgörs till största delen av försäkringsersättning som erhållits i den 

avslutade patenttvisten mellan Genovis och Promega.  

Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 3 997 (6 285) kSEK varav 3 291 (2 562) SEK utgör 

intäkter från försäljning och 204 (3 593) kSEK utgör övriga intäkter. I övriga intäkter ingår förändring 

lager, färdigställda varor med 502 (130) kSEK. 

 
Kostnader 
Rörelsens kostnader för perioden uppgick till -28 531 (-29 382) kSEK och för tredje kvartalet uppgick 

kostnaderna till -5 606 (-12 862) kSEK. De minskade kostnaderna för perioden är hänförliga till den 

avslutade patenttvisten. 
 
Resultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 692 (-14 763) kSEK och resultat efter finansnetto till  

-12 821 (-17 093) kSEK. Nettoinvesteringarna uppgick till 1 194 (705) kSEK. Likvida medel inklusive 

kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 3 170 (3 697) kSEK.  

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 609 (-6 577) kSEK och resultat efter finansnetto till  

-1 609 (-6 577) kSEK.  
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Skatt 
Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid halvårets utgång till 1 718  

(1 718) kSEK motsvarande ett underskottsavdrag på ca 7,8 MSEK, vilken förväntas kunna utnyttjas 

inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 146 MSEK. 
 

 
Dotterbolaget Genovis Inc. 
Dotterbolaget Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden. 
 

 

Transaktioner med närstående 
Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 

22,59 procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye där Mikael Lönn också är styrelseledamot. 

Genovis har under perioden köpt analystjänster från Redeye för totalt 248 kSEK. Genovis har 

återbetalat lån och erlagt 64 kSEK i ränta till styrelseledamoten Kenth Petersson och 65 kSEK i ränta 

till Mikael Lönn. Garantiersättning om 483 kSEK har utbetalts till Mikael Lönn för ställd garanti i 

företrädesemissionen som avslutades i juni 2016. 

 

 

Valberedning 
Valberedningen inför årsstämman 2017 består av: 

Mikael Lönn 

Göran Arvidsson utsedd av Hansa Medical AB 

Peter Ragnarsson utsedd av LMK Forward AB 

Gunnar Bergstedt utsedd av Aduno AB 

Valberedningen har haft sitt första möte där Mikael Lönn utsågs till valberedningens ordförande. 

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen bör göra detta 

senast den 2 mars 2017 via e-post till info@genovis.com eller via brev till Genovis AB, 

Valberedningen, Box 790, 220 07 Lund. 

 

 

Kommande rapporttillfällen  
Bokslutsrapport 1 januari-31 december 2016  27 februari 2017 

Kvartalsrapport 1 januari-31 mars 2017   8 maj 2017 

Årsstämma   Tid och plats meddelas senare  11 maj 2017 
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Kvartalsrapporter kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Genovis webbplats: www.genovis.com.  

Genovis AB, Box 790, SE-220 07 Lund  

Tel: 046-10 12 30, fax: 046-12 80 20 

 

 

Utsikter 
Life Science är ett område som är relativt oberoende av konjunkturcykler, men perioder av osäkerhet 

kan påverka investeringsviljan i ny teknik hos våra kunder. Samtliga utvecklingsprojekt följer uppsatt 

plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt både vad det gäller 

nya produkter och försäljning. Sammantaget bedöms volymtillväxten som positiv under 2016. 

 

 

Riskfaktorer 
Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte 

förändrats sen den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis 

väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat svårigheten att behålla kompetent personal och risken 

för uteblivna förväntade intäkter då bolaget är verksamt på en marknad där de konkurrerande 

företagen har betydligt större finansiella resurser till sitt förfogande. För en detaljerad översikt över 

bolagets finansiella risker hänvisas till Genovis årsredovisning 2015 sidan 52-53.  

 

 

Redovisningsprinciper   
Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats  i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering 

samt  tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Rapporten  för moderbolaget har upprättats i enlighet   

med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.   Redovisningsprinciper som tillämpats för 

koncernen och   moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper   som användes vid 

upprättandet av den senaste  årsredovisningen.  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Koncernens rapport över totalresultat juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Nettoomsättning 4 627 3 358 13 030 9 770 13 268 

Förändring av lager färdiga varor 502 130 341 82 118 

Övriga rörelseintäkter 186 3 374 5 482 5 224 9 255 

Råvaror och förnödenheter -362 -280 -1 098 -1 646 -2 577 

Bruttoresultat 4 953 6 582 17 755 13 430 20 064 

    
 

  
 

  

Personalkostnader -2 213 -3 203 -7 650 -10 493 -13 346 

Övriga externa kostnader -3 499 -5 760 -21 608 -14 723 -21 493 

Övriga rörelsekostnader 18 51 0 -132 0 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) -741 -2 330 -11 503 -11 918 -14 775 

    
 

  
 

  
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -329 -4 062 -969 -4 734 -5 049 

Rörelseresultat (EBIT) -1 070 -6 392 -12 472 -16 652 -19 824 

    
 

  
 

  

Finansnetto 0 -2 -131 -33 -34 

Resultat efter finansiella poster -1 070 -6 394 -12 603 -16 685 -19 858 

    
 

  
 

  

Skatt 0 -73 2 -159 -48 

Resultat efter skatt -1 070 -6 467 -12 601 -16 844 -19 906 
Övrigt totalresultat 11 -3 -33 19 -22 
Periodens totalresultat -1 059 -6 470 -12 634 -16 825 -19 928 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB -1 059 -6 470 -12 634 -16 825 -19 928 

    

 juli-sep jan-sep jan-dec 

 2016 2015 2016 2015 2015 
Resultat per aktie baserat på vägt 
genomsnitt av antalet utestående aktier före 
och efter utspädning* (SEK) -0,02 -0,18 -0,29 -0,61 -0,66 

      

 juli-sep jan-sep jan-dec 

Antal utestående aktier 2016 2015 2016 2015 2015 
Vägt genomsnitt under perioden 55 294 162 36 816 930 43 677 141 27 789 523 30 064 155 

Antal aktier vid periodens början 55 294 162 36 409 420 36 862 775 21 845 652 21 845 652 

Antal aktier vid periodens slut 55 294 162 36 862 775 55 294 162 36 862 775 36 862 775 

Börskurs vid periodens slut, SEK 2,46 1,87 2,46 1,87 2,00 
  
*De utställda teckningsoptionerna innebär ingen utspädning av resultatet per aktie eftersom en konvertering till 
aktier skulle medföra ett förbättrat redovisat resultat per aktie. 
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* Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernens balansräkning i sammandrag 30 sep 
(kSEK) 2016 2015 

Tillgångar 
  
   

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 3 358 2 687 

Materiella anläggningstillgångar 1 245 1 854 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 10 237 5 418 

Likvida medel 6 599 6 145 

Summa tillgångar 23 157 17 822 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 17 929 11 925 

Långfristiga skulder 135 180 

Kortfristiga skulder 5 093 5 717 

Summa eget kapital och skulder 23 157 17 822 
    

Koncernens förändring i eget kapital  
(kSEK)   

Belopp vid periodens ingång 8 822 14 583 

Nyemission 21 741 14 167 

Valutadifferens -43 19 

Periodens resultat -12 591 -16 844 

Belopp vid periodens utgång 17 929 11 925 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 17 929 11 925 
    

Finansiella nyckeltal   

Soliditet (%) 77 67 

Eget kapital per aktie vid periodens slut* (SEK) 0,41 0,43 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   

 juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Kassaflöde från rörelsen -1 070 -6 392 -12 472 -16 652 -19 824 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 340 4 061 936 4 753 5 026 

Förändring av rörelsekapital -2 273 -365 -2 334 -245 -1 285 

Finansnetto 0 -2 -131 -33 -34 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 003 -2 698 -14 001 -12 177 -16 117 

Investeringsverksamheten -340 -332 -1 194 3 467 3 314 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -3 343 -3 030 -15 195 -8 710 -12 803 

Finansieringsverksamheten -69 -65 2 500 0 0 

Nyemission 0 0 17 242 14 167 14 167 

Periodens kassaflöde -3 412 -3 095 4 547 5 457 1 364 

    
 

  
  Likvida medel vid periodens början 10 011 9 240 2 052 688 688 

Likvida medel vid periodens slut 6 599 6 145 6 599 6 145 2 052 
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Moderbolaget  
  

	  
	Resultaträkning i sammandrag    
	

 juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Rörelsens intäkter 3 997 6 285 15 839 14 619 21 525 

Rörelsens kostnader -5 606 -12 862 -28 531 -29 382 -39 195 

Rörelseresultat -1 609 -6 577 -12 692 -14 763 -17 670 

Finansnetto 0 0 -129 -2 330 -2 330 

Resultat före skatt -1 609 -6 577 -12 821 -17 093 -20 000 

Periodens resultat -1 609 -6 577 -12 821 -17 093 -20 000 
 
Balansräkning i sammandrag   
(kSEK) 30 sep 31 dec 
Tillgångar 2016 2015 2015 

Anläggningstillgångar 6 283 6 152 6 007 

Omsättningstillgångar 13 037 6 861 8 785 

Likvida medel 3 170 3 697 1 194 

Summa tillgångar 22 490 16 710 15 986 
  
       

 30 sep 31 dec 
Eget kapital och skulder (kSEK) 2016 2015 2015 

Eget kapital 
   

Bundet eget kapital 13 824 15 056 15 055 

Fritt eget kapital 3 841 -3 404 -6 310 

Skulder   
 

  

Kortfristiga skulder 4 825 5 058 7 241 

Summa eget kapital och skulder 22 490 16 710 15 986 
    

      
 

Förändring i eget kapital 30 sep  31 dec 
(kSEK) 2016 2015 2015 

Belopp vid periodens ingång 8 745 14 578 14 578 

Nyemission 21 741 14 167 14 167 

Periodens resultat -12 821 -17 093 -20 000 

Belopp vid periodens utgång 17 665 11 652 8 745 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 17 665 11 652 8 745 
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Kassaflödesanalys i sammandrag juli-sep jan-sep jan-dec 

jan-dec (kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Kassaflöde från rörelsen -1 609 -6 577 -12 692 -14 763 -17 671 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 312 4 638 917 5 208 5381 

Förändring av rörelsekapital -3 345 -2 062 -4 667 -5 793 -5 409 

Finansnetto 0 0 -129 -30 -30 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -4 642 -4 001 -16 571 -15 378 -17 729 

Investeringsverksamheten -339 -404 -1 194 4 294 4 142 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -4 981 -4 405 -17 765 -11 084 -13 587 

Finansieringsverksamheten -69 -65 19 741 14 167 14 167 

Periodens kassaflöde -5 050 -4 470 1 976 3 083 580 

    
 

  
 

  

Likvida medel vid periodens början 8 220 8 167 1 194 614 614 

Likvida medel vid periodens slut 3 170 3 697 3 170 3 697 1 194 
 
Försäkran  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför 
 

Lund den 23 november 2016 

 

 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Fredrik Olsson 
Verkställande direktör 
 

Denna rapport har översiktligt granskats av   bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Fredrik Olsson, vd  

Tel: 046-10 12 33 

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016. 
 

This information is also available in English.	
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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 den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Genovis Aktiebolag per 30 september 2016 och den niomånadersperiod 
som slutade per detta datum. 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 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 medveten 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. 
 

Malmö den 23 november 2016 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

Magnus Willfors  Sofia Götmar-Blomstedt 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 

 


