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Fjärde kvartalet 2012  
(jämfört med samma period föregående år) 

• Nettoomsättningen ökade med 88 % till 2 017 (1 071) kSEK.  

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 335 (-3 333) kSEK.  

• Resultatet efter finansnetto uppgick till -8 465 (-3 956) kSEK*. 

• Totalresultatet uppgick till -8 331 (-3 835) kSEK*. 

• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,70 (-0,55) SEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 889 (-2 503) kSEK. 

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6 684 (7 563) kSEK. 

 
Helåret 2012  
(jämfört med helåret 2011) 
• Nettoomsättningen ökade med 113 % till 6 080 (2 856) kSEK. 

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -14 975 (-12 435) kSEK. 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -20 161 (-13 758) kSEK*. 

• Totalresultatet uppgick till -19 915 (-13 608) kSEK*. 

• Totalresultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,88 (-2,37) SEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 848 (-12 150). 

 

*Inklusive nedskrivningar om 3 970 kSEK hänförligt till patent och teknologiplattform inom Nanoportföljen. 

 

 
Utvald finansiell data i sammandrag okt-dec jan-dec 

(kSEK) 2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning 2 017 1 071 6 080 2 856 

Övriga rörelseintäkter 447 435 1 014 741 

Rörelsens kostnader -11 090 -5 462 -27 276 -17 343 

Periodens totalresultat -8 331 -3 837 -19 915 -13 608 

Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,70 -0,55 -2,04 -2,37 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-3 889 -2 503 -14 848 -12 150 

Likvida medel  6 684 7 563 6 684 7 563 
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Händelser efter periodens utgång 
Genovis styrelse har beslutat att Nanoportföljen, där huvudfokus ligger på nya kontrastmedel avsedda både för den prekliniska 

och kliniska marknaden, kommer att läggas i det helägda dotterbolaget GeccoDots AB (tidigare Eijdo research AB). Genovis 

planerar att tillföra dotterbolaget ca 6 mSEK under 2013. Verksamheten kommer att vara inriktad på utveckling av produkter 

för avbildning av lymfkörtel vid tumörsjukdomar samt för stem cell tracking. 

Genovis styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs 3,50 

SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 1 578 075,6 SEK genom utgivandet av högst 

3 945 189 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 6 312 302,8 SEK och antalet aktier 

till maximalt 15 780 757. Genovis tillförs cirka 13,8 mSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 600 kSEK. 

Emissionen innebär en utspädningseffekt om 25 % i ägarandel för de som inte tecknar sig för sitt fulla innehav. 

Avstämningsdag, 28 mars 2013 

Teckningstid, 4 april – 17 april 2013 

Huvudägarna Mikael Lönn och LMK Ventures AB har lämnat skriftliga teckningsförbindelser och kommer att teckna sina 

respektive andelar av emissionen. Därutöver har Mikael Lönn och LMK Ventures AB lämnat en garanti som tillsammans med 

teckningsförbindelserna garanterar 70 % av den totala emissionsvolymen. Garantiersättning utgår med 5 % på belopp 

överskridande summan av garanternas teckningsförbindelser. Garantiersättningen uppgår till 256 141 SEK att fördelas lika 

mellan garanterna.  

 
 
 

VD kommenterar 

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen av produkter ur vår proteinportfölj med 88 % i jämförelse med samma period 

2011 och det är vårt starkaste kvartal någonsin. Ser vi till resultatet för helåret 2012 så ökade vi omsättningen med 113 %. Det 

är fortsatt FabRICATOR som är vår bäst säljande produkt och det är de mer förädlade produkterna som ökar mest relativt sett.  

Ökningen i försäljningen drivs av ett högre ordervärde från etablerade kunder och av en fortsatt ökning i antalet kunder. 

Vi har samtidigt gjort en del investeringar och anställt mer personal under 2012. Totalt har vi under året ökat kostnadsmassan 

med 38 % exklusive nedskrivningar av patent och teknologiplattform om 3 790 kSEK som hänför sig till Nanoportföljen. Vi 

inledde satsningen på ett starkare team inom försäljning och produktion redan under slutet av 2011 och nu bedömer jag att vi 

format en organisation som kommer att kunna ta tillvara alla möjligheter som väntar under 2013.  

Vi har under det fjärde kvartalet deltagit på två internationella konferenser och arbetat med direkta kundmöten. Under året som 

helhet har vi besökt tio konferenser, varav sju för att introducera produkterna ur proteinportföljen för nya kunder. Vi har fort-

farande mycket kvar att göra för att nå ut till hela vår kundgrupp. Med ett mer erfaret team kan vi arbeta mer kundfokuserat 

vilket har lett till att våra nyckelkunder i ökad utsträckning hjälper oss i vår marknadsföring genom att agera ambassadörer för 

produkterna.   

Även om vi prioriterar försäljning och leveransförmåga av befintliga produkter har vi under det fjärde kvartalet arbetat intensivt 

med utvecklingen av två nya enzymprodukter. Den första som vi kallar FabULOUS, ett enzym som kompletterar FabRICATOR, 

introduceras nu för våra nyckelkunder i Europa och USA. En bredare lansering kommer att ske senare under våren och senare 

i år planerar vi för ytterligare en ny produkt. 

Under 2012 har arbetet med våra nanostrukturer resulterat i en starkare portfölj när det gäller teknik och patent, till en del i 

form av samarbeten med forskare vid Lunds Universitet. En av våra viktigaste uppgifter under året har varit att träffa potentiella 

kunder, konkurrenter och eventuella partners och på olika sätt analysera informationen, gjorda erfarenheter och kartlägga  
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behov av ny teknik och olika affärsmodeller. Som resultat vill vi fokusera på nya kontrastmedel som bygger på våra 

multimodala nanostrukturer. Även om den prekliniska marknaden är ett första steg har plattformen också potential inom den 

kliniska marknaden.   

Vi har under året avvecklat den verksamhet i dotterbolaget som bestod i att utföra tjänster inom medicinsk imaging.  

Omläggningen i verksamheten 2012 har resulterat i en nedskrivning av innehavet i dotterbolaget då verksamheten inte längre 

bedrivs på det sätt som var tänkt vid förvärvet av Eijdo research AB 2009, vilket påverkar både moderbolagets och koncernens 

resultat. 

Det är redan full fart in i 2013 och våra två produktportföljer ska ta nya steg på respektive marknad. För Nanoportföljen är det 

främsta målet att övergå från tester och introduktion av tekniken till försäljning. Våra unika enzymer har kommit längre och nu 

har vi siktet inställt på att ett positivt kassaflöde för proteinportföljen i slutet av året. 

 

Lund i februari 

Sarah Fredriksson 

Vd  

 

Försäljning 
Det fjärde kvartalet visar på en försäljningsökning av produkter ur proteinportfölj med 88 % i jämförelse med samma period 

2011, ökningen över helåret 2012 jämfört med 2011 uppgår till 113 %. Nedan visas försäljningen per rullande tolv månader. 

 

Försäljning per rullande 12 månader (kSEK) 

 

 

 

Försäljningen kan delvis förklaras av att Genovis under 2012 anställt mer personal för att stärka produktions- och 

försäljningsteamet. Genovis har nu ett effektivare team som dels arbetar mer fokuserat på nya lanseringar/produktförbättringar 

och dels arbetar mer fokuserat mot kund. Att Genovis aktivt deltagit vid större konferenser och mässor där produkter och 

applikationer presenterats har också resulterat i nya kunder och ökad försäljning. Marknaden för denna typ av produkter drivs 

av Life Science industrins ambition att hitta nya biologiska läkemedel mot en mängd olika sjukdomar. I dagsläget är mer än 

600 antikroppsbaserade läkemedelskandidater under utveckling och ca 300 av dem är i klinisk prövning. Inom diagnostik är 

antikroppsbaserade reagens avgörande då många biomarkörer detekteras med hjälp av antikroppar och även som 

forskningsreagens har antikroppar stor betydelse.  
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Genovis kunder återfinns främst inom bioteknik- och läkemedelsbolag som utvecklar så kallade monoklonala antikroppar som 

läkemedel. Samtliga av de större läkemedelsbolagen är idag Genovis kunder och de använder produkterna för att karaktärisera 

läkemedelskandidater, utveckla produktionsprotokoll och göra kvalitetskontroll av produktionen. 	  

 

 

Försäljningen i Genovis sker dels direkt till slutkund och dels i 

samarbete med distributörer som i sin tur bearbetar företag på 

olika regionala marknader. Distributörerna finns för närvarande 

representerade i USA, Europa och Asien. Den största marknaden 

för Genovis produkter är USA som står för ca 60 % av 

omsättningen. 

 

 

 

GENOVIS PRODUKTER 

Proteinportföljen 

Nya produkter och produktlanseringar 

Under det fjärde kvartalet har stor del av utvecklingsarbetet koncentrerats till två nya 

enzymprodukter. Den första produkten FabULOUS, är ett enzym som kompletterar 

FabRICATOR och detta enzym introduceras nu för Genovis nyckelkunder. En bredare lansering 

kommer att ske senare under våren. Under slutet av 2013 planerar Genovis att lansera 

ytterligare en ny produkt. 

	   
Produkter 

Genovis har utvecklat flera produktkoncept där de aktiva komponenterna utgörs av antingen FabRICATOR® eller IgGZERO™. 

FabRICATOR är ett unikt enzym som klyver antikroppar i två delar, ett Fab-fragment och ett Fc-fragment, med mycket hög 

precision. IgGZERO är ett protein som specifikt klyver av sockermolekyler som finns naturligt på antikroppar. Produkterna kan  

beställas ur ett standardsortiment eller som custom-made produkter. Kunderna använder produkterna för screening av nya 

läkemedelssubstanser och för kvalitetskontroll i utveckling och produktionen av nya antikroppsbaserade läkemedel.  

Produkterna gör det möjligt för kunden att genomföra snabbare analyser med högre kvalitet än vad konkurrerande teknik kan 

erbjuda, vilket innebär lägre kostnader och högre effektivitet för kunden. Genovis driver flera utvecklingsprojekt inom 

proteinportföljen som består dels av nya produktformat och dels av helt nya enzym.  

 

 

Med	  FabRICATOR	  som	  klyver	  antikroppen	  i	  mindre	  delar	  får	  kunden	  ett	  bättre	  analysresultat	  på	  kortare	  tid.	  Detta	  sparar	  både	  tid	  och	  
pengar	  för	  läkemedelsbolagen.	  
	  

	  

Intäkter per geografiskt område 
baserat på det land där kunden 
finns kSEK 

jan-dec 

2012 2011 

Norden 
 

406 344 

Europa 2 088 1 066 

USA 3 566 1 715 

Övriga länder 426 74 

Totalt 6 080 2 856 
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Nanoportföljen	  
Genovis har tagit fram en teknik för att göra nanostrukturer som fungerar som kontrastmedel. Varje nanostruktur ger kontrast i 

mer än en avbildningsteknik, t.ex. magnetkamera och ultraljud. Genovis unika nanostrukturer används som kontrastmedel för 

att se och bedöma lymfkörtlar och tumörer samt för att följa stamceller med hjälp av olika metoder för medicinsk avbildning. 

Tekniken kan användas i preklinisk forskning för utveckling av nya läkemedel och för att förstå hur t.ex. tumörsjukdomar 

uppstår. Samma teknik kan också användas i klinik som ett hjälpmedel vid kirurgi och för diagnostik.  

Genovis förvärvade den så kallade upconverting tekniken under 2011 och även denna teknik är nu integrerad i det 

produktutbud som koncernen valt att satsa på och lyfta fram under 2013. Genovis har under 2012 genomfört referensstudier 

vars resultat används som underlag vid lansering av nanostrukturer för användning som kontrastmedel.  Studierna har avsett 

nanostrukturer baserade på upconverting tekniken såväl som nanostrukturer som kontrastmedel inom ultraljud och 

magnetkamera. Under året har utvecklingen sammantaget dessutom resulterat i unika applikationer och teknik som bedöms 

stärka koncernens immateriella rättigheter. Nanoportföljen har utvecklats i samarbete med flera grupper vid Lunds Universitet. 

Den mer kommersiella utvecklingen, där dialog med presumtiva kunder och partners är en viktig komponent, har genomförts 

parallellt under året och portföljen introducerades för första gången på WMIC 2012 (World Molecular Imaging Congress).  

Genovis har drivit två projekt med hel eller delvis extern finansiering under 2012: 

Projekt Sentinel Node* 

Projektet är tvärvetenskapligt och drivs tillsammans med Avdelningen för Strålningsfysik vid Lunds Universitet. Slutmålet är en 

produkt i form av ett kontrastmedel som kan användas både för diagnostik (med hjälp av medicinsk imaging) och som 

hjälpmedel under det kirurgiska ingreppet.  

* Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och LMK Industri AB. 

Projekt LUPAS 

Projektet avslutades den 31 december 2012. Genovis främsta roll har varit att bidra med kunskap, design och produktion av 

nanostrukturer samt att arbeta med kommunikation och inledande affärsutveckling av projektresultaten. Genovis har under 

projektet LUPAS gång fått nya kunskaper kring medicinsk avbildning av amyloid plack i preklinik och särskilt varit med och 

testat olika nanopartiklar som kontrastmedel för detta ändamål. LUPAS och de resultat som genererats inom projektet finns 

beskrivna på LUPAS hemsida, www.lupas-amyloid.eu. 
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RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING  

All verksamhet i koncernen har under 2012 bedrivits i moderbolaget. För att kunna utvärdera och testa produkterna ur 

nanoportföljen använder moderbolaget den utrustning, bl.a. magnetkamera, som finns placerad i dotterbolagets lokaler i 

Malmö. 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. 

 
Koncernens resultat 
Nettoomsättningen för året ökade till 6 080 (2 856) kSEK varav fjärde kvartalet ökade till 2 017 (1 071) kSEK. Övriga intäkter 

under året ökade till 1014 (741) kSEK varav fjärde kvartalet ökade till 447 (435) kSEK. Övriga rörelseintäkter utgörs till största 

delen av forskningsstöd. Koncernens samlade kostnader under året uppgick till -27 276 (-17 343) kSEK. Rörelsekostnaderna 

fördelas på råvaror och förnödenheter om – 2 425 (-1168) kSEK främst hänförliga till förändringar i produktionsrutiner och 

ökade royaltykostnader till följd av ökad försäljning. Externa kostnader har ökat med 2 985 kSEK till -9 382 (-6 397) kSEK och 

hänför sig främst till ökade marknadsföringskostnader. Personalkostnaderna ökade med 1 876 kSEK till -10 223 (-8 347) kSEK. 

Vidare har en nedskrivning av patent med 915 kSEK gjorts då Genovis inte längre säljer nanopartiklar som 

transfektionsreagens. 

Rörelseresultatet för året försämrades till -20 181 (-13 745) kSEK. Motsvarande resultat för det fjärde kvartalet uppgår till  

-8 491 (-3 956) kSEK. Finansnetto för året uppgick till 20 (-13) kSEK. Redovisat resultat för året försämrades till -19 915 

(-13 608) kSEK varav fjärde kvartalet -8 331 (-3 835) kSEK. Då Genovis avvecklat den verksamheten i dotterbolaget som 

bestod i att utföra tjänster inom medicinsk imaging har en nedskrivning gjorts av teknologiplattformen om 2 875 kSEK. 

 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under året uppgick till 1 324 (870) kSEK varav 335 (226) kSEK är hänförliga  

till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 989 (644) kSEK avser 

investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

Under året uppgick kassaflödet till -879 (3 489) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till  

15 293 (16 509) kSEK. Under perioden genomförde Genovis två nyemissioner. 

 
Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 6 684 (7 563) kSEK. Likviditeten i Genovis bedöms inte vara tillräcklig 

för att driva verksamheten den kommande tolvmånadersperioden. Det är styrelsens bedömning att det går att anskaffa det 

kapital som krävs utöver förväntade intäkter genom den beslutade företrädesemissionen där bolaget tillförs cirka 13,8 mSEK 

före emissionskostnader. Emissionen är garanterad upp till 70 %. 

Räntebärande skulder uppgick till 0 (64) kSEK. Under perioden amorterades lån om totalt 245 kSEK.  

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 13 633 kSEK efter beaktande av periodens resultat.  

Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -2,88 (-2,37) SEK. Koncernens 

soliditet vid periodens slut var 75 % och eget kapital per aktie var 1,15 (3,13) SEK baserat på fullt utspätt antal aktier vid 

periodens slut.  

 

Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid periodens utgång till 3 436 

(3 128) kSEK. 
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Anställda 
Den 31 december 2012 var antalet anställda i koncernen fjorton personer varav samtliga på moderbolaget jämfört med samma 

period föregående år då antalet anställda i koncernen var tio personer, åtta på moderbolaget och två i dotterbolaget. En 

medarbetare i moderbolaget arbetar som industridoktorand till 80 %. 

  

Aktiekapital och Aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 4 734 227,2 SEK. Totalt antal aktier uppgick till 11 835 568, med ett kvotvärde på 

0,40 SEK.  

Genovis aktie handlas på Nasdaq OMX First North, 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. Thenberg Fondkommission AB är Certified Adviser åt Genovis, 

tel: 031-745 50 00. 

 

De största ägarna per den 28 december 2012 

Namn Antal aktier Röster 

Mikael Lönn 2 444 076 20,65 % 

LMK Ventures AB 1 450 000 12,25 % 

Hansa Medical AB 1 010 000 8,53 % 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 668 972 5,65 % 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 390 358 3,30 % 

Thorbjörn Fridh 225 550 1,91 % 

Åke Svensson 180 000 1,52 % 

JP Morgan Bank 109 429 0,92 %  

Didrik Hamilton 98 280 0,83 %  

René in 't Zandt 94 507 0,80 %  

Övriga, 2 428 ägare 5 164 396 43,64 % 

Totalt 11 835 568 100 % 
 

 
Moderbolaget 
Intäkterna för perioden januari-december uppgick 7 095 (3 407) kSEK varav 6 080 (2 666) kSEK utgör intäkter från försäljning 

och 1 014 (741) kSEK utgör forskningsstöd för projekt inom nanopartikelportföljen. Rörelsens kostnader för perioden uppgick 

till -23 215 (-14 649) kSEK huvudsakligen hänförbart till personalkostnader, marknadsföring, utvecklingsprojekt samt 

nedskrivning av patent med 915 kSEK. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -16 120 (- 11 242) kSEK och resultat efter finansnetto till -20 219 (-14 300) kSEK. 

Periodens resultat uppgick till -19 811 (-14 300) kSEK.  

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget om 610 (1 960) kSEK. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 1 324 (1 870). Likviditeten vid periodens slut uppgick till 6 655 (7 034) kSEK.  

Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 3 436 (3 028) kSEK motsvarande 

ett underskottsavdrag på ca 15,6 mSEK, vilken förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala 

skattemässiga underskott uppgår till 103 mSEK. 
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Dotterbolaget Eijdo research AB 
(Under namnändring till GeccoDots AB) 

Eijdo research AB äger MR-utrustning (magnetkamera) avsedd för kliniska förhållanden och har tillgång till all nödvändig 

infrastruktur. Genovis har under 2012 använt dotterbolaget uteslutande för intern produktutveckling tillsammans med 

moderbolagets utvecklingsgrupp. Dotterbolagets omsättningstillgångar uppgår till 256 kSEK, skulder till 154 kSEK och eget 

kapital till 106 kSEK. Dotterbolaget har under perioden inte haft några intäkter och kostnaderna uppgick till 616 kSEK.  

 
Transaktioner med närstående 
Mikael Lönn vars innehav i Genovis uppgår till 20,65 % lämnade emissionsgaranti om 9 601 815 aktier motsvarande ett belopp 

om 3 360 635 kronor i företrädesemissionen som genomfördes i april-maj 2012. Ersättning för garantin utgick med 168 kSEK. 

 
Utsikter 
Genovis är ett forsknings- och utvecklingsbolag och därför har företagsledning valt att inte lämna några prognoser. 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 vi har förutsättningar att kunna ta 

ytterligare steg framåt både vad gäller nya produkter och försäljning. Övergripande mål för året är fortsatt fokus på den 

kommersiella utvecklingen av bolagets produkter med siktet inställt på ett positivt kassaflöde för proteinportföljen i slutet av 

året. 

 

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 2011 sidan 60.  

 

ÖVRIG INFORMATION 

Årsstämma 
Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2013 i Lund på Scheelevägen 22. 

 

Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2012 beräknas finnas tillgänglig på Genovis hemsida, www.genovis.com, och på Genovis huvudkontor 

från och med den 4 april 2013. 

 
Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2012. 

 

Valberedning 
I valberedningen ingår följande medlemmar: Mikael Lönn, Therese Karlsson representerar LMK Ventures AB, Bo 
Håkansson representerar Hansa Medical AB och Torbjörn Fridh 
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Redovisningsprinciper ! 

Denna bokslutsrapport har, för koncernen, upprättats !i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt !tillämpliga regler i 

Årsredovisningslagen. Bokslutskommunikén !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. ! 

 

Koncernens rapport över totalresultat okt-dec jan-dec 

(KSEK) 2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning 2 017 1 071 6 080 2 856 

Övriga rörelseintäkter 447 435 1 014 741 

Råvaror och förnödenheter -650 -825 -2 425 -1 168 

Övriga externa kostnader -3 318 -1 519 -9 382 -6 397 

Bruttoresultat -1 504 -838 -4 713 -3 968 

       

Personalkostnader -2 898 -2 433 -10 223 -8 347 

Övriga rörelsekostnader 67 -62 -39 -120 

Rörelseresultat före avskrivningar  -4 335 -3 333 -14 975 -12 435 

       
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -4 156 -623 -5 206 -1 310 

Rörelseresultat -8 491 -3 956 -20 181 -13 745 

       

Finansnetto 26 0 20 -13 

Resultat efter finansiella poster -8 465 -3 956 -20 161 -13 758 

       

Skatt 134 119 246 150 

Resultat efter skatt -8 331 -3 835 -19 915 -13 608 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -8 331 -3 835 -19 915 -13 608 

     

Resultat per aktie (SEK)*     

-baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och 
efter utspädning -0,70 -0,55 -2,04 -2,37 

Antal utestående aktier     

Vägt genomsnitt under perioden 11 835 568 6 923 712 9 778 112 5 752 244 

Antal aktier vid periodens början 11 835 568 6 923 712 6 923 712 4 112 188 

Antal aktier vid periodens slut 11 835 568 6 923 712 11 835 568 6 923 712 

Börskurs vid periodens slut, SEK 3,50 3,50 3,50 0,30 
 
*Omvänd split 1:10,med avstämningsdag 10 april 2012, har beaktats vid samtliga perioder som omfattas av delårsrapporten. 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 31 dec  

(kSEK) 2012 2011  

Tillgångar      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 3 427 7 208  

Materiella anläggningstillgångar 1 290 1 390  

Finansiella anläggningstillgångar 3 374 3 128  

Omsättningstillgångar 3 383 2 152  

Likvida medel 6 684 7 563  

Summa tillgångar 18 158 21 441  

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 13 633 18 010  

Långfristiga skulder 0 65  

Kortfristiga skulder 4 525 3 366  
     

Summa eget kapital och skulder 18 158 21 441  

    

Koncernens förändring i eget kapital   

(kSEK)   

Belopp vid periodens ingång 18 010 15 232  

Nyemission 15 538 16 689  

Omklassificering av immateriella tillgångar 0 -303  

Periodens resultat -19 915 -13 608  

    

Belopp vid periodens utgång 13 633 18 010  

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 13 633 18 010  

   

Finansiella nyckeltal    

Soliditet 75 % 84 %  

Eget kapital per aktie vid periodens slut - före och efter utspädning* 1,15 3,13  

    
* Omvänd split 1:10,med avstämningsdag 10 april 2012, har beaktats vid samtliga perioder som omfattas av delårsrapporten. 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag okt-dec jan-dec 

(kSEK) 2012 2011 2012 2011 

Kassaflöde från rörelsen -8 491 -3 956 -20 181 -13 746 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 4 156 622 5 206 1 310 

Förändring av rörelsekapital 420 831 107 299 

Finansnetto 26 0 20 -13 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 889 -2 503 -14 848 -12 150 

Investeringsverksamheten -280 -549 -1 324 -870 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -4 169 -3 052 -16 172 -13 020 

Finansieringsverksamheten -64 -420 -245 -180 

Nyemission 0 0 15 538 16 689 

Periodens kassaflöde -4 233 -3 472 -879 3 489 

       

Likvida medel vid periodens början 10 917 11 035 7 563 4,074 

Likvida medel vid periodens slut 6 684 7 563 6 684 7 563 
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Moderbolaget 
   

   

Resultaträkning i sammandrag okt-dec jan-dec 

(kSEK) 2012 2011 2012 2011 

Rörelsens intäkter 2 464 1 506 7 095 3 407 

Rörelsens kostnader -7 782 -4 453 -23 215 -14 649 

Rörelseresultat -5 318 -2 947 -16 120 -11 242 

Finansnetto -3 644 -1 686 -4 099 -3 058 

Resultat före skatt -8 962 -4 633 -20 219 -14 300 

Uppskjuten skatt på periodens resultat 408 0 408 0 

Periodens resultat -8 554 -4 633 -19 811 -14 300 

 
Balansräkning i sammandrag 31 dec  

(kSEK) 2012 2011  
Tillgångar 
     

Anläggningstillgångar 7 969 11 505  

Omsättningstillgångar 3 316 2 109  

Likvida medel 6 655 7 034  

Summa tillgångar 17 940 20 648  

    

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Bundet eget kapital 16 752 39 713  

Fritt eget kapital -3 343 -22 030  

Skulder    

Långfristiga skulder  0 64  

Kortfristiga skulder 4 531 2 901  

Summa eget kapital och skulder 17 940 20 648  

   

Förändring i eget kapital   

(kSEK)   

Belopp vid periodens ingång 17 683 15 294  

Nyemission 15 537 16 689  

Periodens resultat -19 811 -14 300  

Belopp vid periodens utgång 13 409 17 683  

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 13 409 17 683  
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Moderbolaget   
Kassaflödesanalys i sammandrag okt-dec jan-dec 

(kSEK) 2012 2011 2012 2011 

Kassaflöde från rörelsen -5 319 -2 947 -16 121 -11 242 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 1 139 172 1 759 737 

Förändring av rörelsekapital 541 830 443 257 

Finansnetto 26 0 21 -12 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 613 -1 945 -13 898 -10 260 

Investeringsverksamheten -576 -1 150 -1 324 -2 830 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -4 189 -3 095 -15 222 -13 090 

Finansieringsverksamheten -65 -420 14 843 16 509 

Periodens kassaflöde -4 254 -3 515 -379 3 419 

       

Likvida medel vid periodens början 10 909 10 549 7 034 3 615 

Kursdifferens i likvida medel 
 

0 0 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 6 655 7 034 6 655 7 034 
 

 
Juridisk friskrivning 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Genovisledningens nuvarande förväntningar. Även om 

ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas 

på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad 

som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl.a. förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad 

och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer. 

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av !bolagets revisorer. 

 

Lund den 28 februari 2013 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Sarah Fredriksson, Vd 

 

 

För ytterligare information kontakta:  

Sarah Fredriksson, Vd Tel: 046-10 12 35 

Susanne Ahlberg, IR  Tel 040-10 12 38   

 

Kommande rapporttillfällen 2013 

Kvartals rapport, jan-mars   24 april 

Halvårsrapport, jan-juni   28 augusti 

Delårsrapport jan-sept   28 november  

 

Delårsrapporten kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Genovis webbplats. Genovis AB, Box 790, SE-220 07 Lund, 046-

10 12 30, fax: 046-12 80 20 

 

This information is also available in English 


