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Delårsrapport januari – september 2014 
 

 
Perioden juli – september  
 
• Nettoomsättningen minskade med ca 40% till 1 639 (2 750) kSEK. 
 
• Totalresultatet uppgick till -5 545 (-2 740) kSEK. 
 
• Totalresultatet per aktie uppgick till -0,25 (-0,17) SEK. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -4 537 (-3 286) kSEK. 
 
• Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 12 003 (7 470) kSEK. De kortfristiga 

placeringarna uppgick till 5 000 (3 000) kSEK. 
 

 

Perioden januari - september 
 

• Nettoomsättningen minskade med ca 10 procent till 6 153 (6 856) kSEK. 
 

• Resultatet efter finansnetto uppgick till -14 187 (-10 600) kSEK. 
 
• Totalresultatet uppgick till -14 187 (-10 539) kSEK. 

 
• Totalresultatet per aktie uppgick till -0,66 (-0,75) SEK. 

 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -16 516 (-10 966) kSEK. 
 

 

Perioden jan – sep  
  2014 2013 Förändring  

Nettoomsättning 6 153 6 856 -‐10% 

Övriga rörelseintäkter 1 419 1 030 38% 

Periodens kostnader -21 877 -18 485 18% 

Rörelseresultat -14 305 -10 599 -‐35% 

Periodens totalresultat -14 187 -10 539 -‐35% 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,66 -0,75 12% 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 516 -10 966 51% 
Likvida medel inklusive kortfristiga 
placeringar vid periodens slut 12 003 7 470 62% 
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Händelser efter periodens utgång 

Genovis har i november lämnat in en stämningsansökan mot Promega Corporation. Stämningsansökan avser Promegas 

produkt IdeS Protease vilken Genovis anser gör intrång i US patent nr 7 666 582. Genovis har en exklusiv global licens till 

patentet som löper ut år 2022 och omfattar Genovis produkt FabRICATOR®. Stämningsansökan omfattar ett föreläggande för att 

hindra Promega från att producera, använda, sälja eller erbjuda till försäljning den produkt som gör intrång samt skadestånd. 

Ansökningen har inlämnats till United States District Court of Delaware. 

 

 

Kommentar av vd Sarah Fredriksson 

Vi har efter flera års utveckling av nya innovativa koncept kunnat glädjas åt att våra produkter tagits emot med entusiasm på 

marknaden. Våra kunder har publicerat över 50 vetenskapliga publikationer och vi har sett en stark försäljningsutveckling. När vi 

nu möter konkurrens, från en stor aktör på marknaden, som drabbar vårt intäktsflöde är det viktigt att agera. Genovis har valt att 

driva en rättslig process vilket kräver både resurser och energi, men samtidigt är nödvändig för att Genovis ska bibehålla sina 

immateriella rättigheter intakta. Det ligger också mycket tid, kraft och kreativitet bakom vår produktutveckling. Finansieringen av 

processen täcks till allra största delen av vårt försäkringsskydd.  

Intäktsbortfallet förklaras delvis av att våra distributörer nu helt slutat att lagerföra våra produkter, något som slår igenom i 

intäkterna vid jämförelse med samma kvartal föregående år. Omläggningen från distribution till direktförsäljning är i princip 

genomförd och det återstår tre månader innan samtliga distributionsavtal i USA och Europa upphör.	  

Verksamheten har fullt fokus på målsättningarna för året. Vi har under augusti förbättrat vår service genom att öppna en web 

baserad direktförsäljning samt utvecklat vår produktion så att vi inom en snar framtid producerar samtliga produkter som 

endotoxinfria laboratoriereagens. Samtliga utvecklingsprojekt i Genovis och GeccoDots följer plan och under 

november/december beräknar vi kunna genomföra lansering av nya produkter i båda bolagen. 

 

Sarah Fredriksson 

Vd i Genovis AB 

 

 
Produkter 
Genovis har utvecklat flera produktkoncept där de aktiva komponenterna utgörs av antingen FabRICATOR®, FabULOUS™, 

IgGZERO®, eller GlycINATOR™. FabRICATOR är ett unikt enzym som klyver antikroppar i två delar, ett Fab-fragment och ett 

Fc-fragment, med mycket hög precision. FabULOUS är ett enzym som klyver en antikropp i tre delar och produkten är ett 

komplement till FabRICATOR. Kunden kan använda de båda produkterna tillsammans i en snabb metod för att i detalj 

karaktärisera den så kallade hingeregionen i en antikropp, vilket bland annat är viktigt i många ADC (Antibody Drug Conjugate) 

läkemedelskandidater. IgGZERO är ett protein som specifikt klyver av sockermolekyler som finns naturligt på antikroppar för så 

kallad glykananalys. GlycINATOR är ytterligare ett enzym som snabbt kan klyva av sockermolekyler från en antikropp. Genom 

att använda IgGZERO i kombination med GlycINATOR är det möjligt att göra en enkel kvantitativ analys av så kallade high 

mannos molekyler på antikroppar. Just mannos är en viktig parameter att förstå och hantera vid utveckling av 

produktionsprocesser för antikroppsbaserade läkemedel. 

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 produktion av nya antikroppsbaserade 

läkemedel.  
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Försäljning 
Genovis arbetar sedan lanseringen av de första produkterna intensivt med att nå ut till hela sin målgrupp. Det handlar i första 

steget om kunder som använder produkterna inom forskning och utveckling men den strategiskt viktigaste möjligheten för en 

markant ökad försäljning är att Genovis kunder tar med sig FabRICATOR och de övriga enzymbaserade produkterna in i klinisk 

utveckling och slutligen i produktion av läkemedel.  

	  

	  

Försäljningsutveckling och rörelseresultat januari-september (kSEK) 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6 153 (6 856) kSEK vilket är en försäljningsminskning med 10 % i jämförelse med 

samma period föregående år. Minskningen kan förklaras av att våra distributörer, vars avtal löper ut den 31 december 2014, valt 

att inte lägga upp lager under tredje kvartalet samt att Genovis produkt FabRICATOR mött konkurrens från Promegas produkt 

IdeS Protease. Konkurrensen från Promega är påtaglig under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick 

till 1 639 (2 750) kSEK vilket är en försäljningsminskning med 40 % i jämförelse med samma period föregående år. Övriga 

rörelseintäkter uppgick under perioden till 1 419 (1 030) kSEK och utgörs till största delen av forskningsstöd från VINNOVA. 

Under tredje kvartalet uppgick övriga intäkter till 579 (352).  

 

 
Intäkter per geografiskt område (kSEK) 

 

jan-sep jan-dec 
2014 2013 2013 

Europa 2 094 2 117 3 252 

Nordamerika 3 902 4 640 5 554 

Övriga länder 157 99 106 

Totalt 6 153  6 856 8 912 
 

 

Rörelseresultat 
För perioden uppgick rörelseresultatet till -14 305 (-10 599) kSEK, varav tredje kvartalet uppgick till -5 586 (-2 740) kSEK. 

Finansnetto för perioden uppgick till 118 (-1) kSEK varav tredje kvartalet uppgick till 41 (0) kSEK. Redovisat resultat för perioden 

försämrades till -14 187 (-10 539) kSEK motsvarande resultat för tredje kvartalet försämrades till -5 545 (-2 740) kSEK.  

 

 

Kostnader 

Koncernens totala kostnader ökade under perioden med 3 392 kSEK till -21 877 (-18 485) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelas 

på råvaror och förnödenheter -2 659 (-1 305) kSEK, dessa ökade kostnader beror på ökade kostnader för utvecklingsarbete i 

dotterbolaget GeccoDots AB. Externa kostnader ökade med 1 325 kSEK till -8 796 (-7 471) kSEK och hänför sig främst till 

advokatkostnader i samband med processen mot Promega samt ökade marknadsförings- och försäljningskostnader. 

Personalkostnader ökade med 823 kSEK till -9 498 (-8 675) kSEK, de ökade personalkostnaderna hänför sig främst till 

produktion och försäljning. Genovis hade sexton anställda jämfört med fjorton motsvarande period föregående år. 
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För tredje kvartalet uppgick kostnaderna till -7 804 (-5 842) kSEK och fördelar sig på råvaror och förnödenheter -1 219 

(-350) kSEK, externa kostnader -3 261 (-2 530) kSEK samt personalkostnader -3 002 (-2 648) kSEK.  

 

 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 2 179 (1 456) kSEK varav 844 (819) kSEK är hänförliga till materiella 

anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 1 335 (637) kSEK avser investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar. Under tredje kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till 289 (95) kSEK varav 13 (20) kSEK är hänförliga till 

materiella anläggningstillgångar och 276 (75) kSEK avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

Periodens kassaflöde jan-sep uppgick till 6 523 (2 214) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 27 218 

(13 208) kSEK och utgörs av de nyemissioner som genomfördes 2013 och 2014.  

 

 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 12 003 (7 470) kSEK. Det befintliga 

rörelsekapitalet är inte tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen gör bedömningen att det 

går att anskaffa det kapital som krävs utöver förväntade intäkter via extern finansiering. 

 
Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 22 444 kSEK efter beaktande av periodens resultat.  

Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,66 (-0,75) SEK. Koncernens soliditet 

vid periodens slut var 81 % (81 %) och eget kapital per aktie var 1,05 (1,16) 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 3 436  

(3 436) kSEK. 

 

 

Anställda 
Den 30 september 2014 var antalet anställda i koncernen sexton personer jämfört med samma period föregående år då antalet 

anställda i koncernen var fjorton personer. För båda perioderna var samtliga anställda i moderbolaget. En medarbetare arbetar 

som industridoktorand till 80 procent. 

  

 

Aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 8 738 260,80 SEK. Totalt antal aktier uppgick till 21 845 652 med ett kvotvärde på 

0,40 SEK. Under juni emitterade bolaget 450 000 optioner som tecknades av vd och vice vd.  

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. Consensus är Certified Adviser åt Genovis,  

tel: 031-745 50 00. 
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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. 

Intäkterna för perioden uppgick till 8 888 (10 256) kSEK varav 6 079 (6 848) kSEK utgör intäkter från extern försäljning. Under 

tredje kvartalet uppgick intäkterna till 2 688 (3 545) kSEK varav 1 639 (2 742) utgör intäkter från försäljning. Övriga intäkter 

under perioden uppgick till 2 809 (3 408) kSEK varav 2 138 (2 374) kSEK utgör uthyrning av personal till dotterbolaget 

resterande utgör forskningsstöd från VINNOVA. Under tredje kvartalet utgjorde övriga intäkter 1 049 (803) kSEK varav 718 

(701) kSEK utgör uthyrning av personal till dotterbolaget. 

 

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till -19 076 (-17 134) kSEK och är huvudsakligen hänförbara till personalkostnader, 

marknadsföring och utvecklingsprojekt. För tredje kvartalet uppgick kostnaderna till -6 428 (-5 003) kSEK. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 188 (-6 878) kSEK och resultat efter finansnetto till -14 170 (-10 379) kSEK. 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -3 740 (-1 458) kSEK och resultat efter finansnetto till -5 549 (-2 758) kSEK. 

 

Periodens resultat uppgick till -14 170 (-10 379) kSEK, och för tredje kvartalet uppgick resultatet till -5 549 (-2 758) kSEK.  

 

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget om 4 100 (3 500) kSEK. Efter det att 

nanoportföljen lades över i dotterbolaget har personal hyrts in från Genovis för att driva verksamheten och ökningen från 

föregående år täcker till största delen lönekostnaderna i dotterbolaget. Nettoinvesteringarna uppgick till 1 648 (852) kSEK. 

Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 11 669 (7 170) kSEK.  

 

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

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

skattemässiga underskott uppgår till 114 MSEK. 

 

 

Dotterbolaget GeccoDots AB 
GeccoDots utvecklar och producerar nanostrukturer som ger god kontrast i magnetkamera, ultraljud, optisk avbildning och 

PET/SPECT kamera. På GeccoDots hemsida, www.geccodots.com, finns presentationer av samtliga produkter. Projekten i 

bolaget drivs främst i egen regi men också med extern finansiering och i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid 

Lunds Universitet. Tekniken bakom de utvecklade produkterna har ursprungligen tagits fram i Genovis men därefter överförts till 

GeccoDots. Dotterbolaget har inte någon anställd personal men hyr in personal från Genovis i den utsträckning behov 

uppkommer. 

 

 

Transaktioner med närstående 
Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 22,15 %, äger 5 % av 

aktierna i Redeye där Mikael Lönn också är styrelseledamot. Genovis har efter det att Mikael Lönn valdes in som 

styrelseledamot i Genovis köpt analystjänster från Redeye för totalt 35 kSEK. 

 
Styrelseledamoten Lena Mårtensson Wernrud har erhållit 7 600 kronor i arvode för uppdrag utöver ordinarie styrelseuppdrag. 
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Utsikter 
Genovis är ett forsknings- och utvecklingsbolag och väljer därför 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 Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg 

framåt både vad det gäller nya produkter.  

 

 

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 2013 sidan 54.  

 

 

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) 2014 2013 2014 2013 2013 

Nettoomsättning 1 639 2 750 6 153 6 856 8 912 

Övriga rörelseintäkter 579 352 1 419 1 030 1 357 

Råvaror och förnödenheter -1 219 -350 -2 659 -1 305 -1 691 

Övriga externa kostnader -3 261 -2 530  -8 796 -7 471 -11 679 

Bruttoresultat -2 262 222 -3 883 -890 -3 101 

            

Personalkostnader -3 002 -2 648 -9 498 -8 675 -11 630 

Övriga rörelsekostnader -12 -96 -35 -148 -141 

Rörelseresultat före avskrivningar  -5 276 -2 522 -13 416 -9 713 -14 872 

            
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -310 -218 -889 -886 -1 113 

Rörelseresultat -5 586 -2 740 -14 305 -10 599 -15 985 

            

Finansnetto 41 0 118 -1 71 

Resultat efter finansiella poster -5 545 -2 740 -14 187 -10 600 -15 914 

            

Skatt 0 0 0 61 61 

Resultat efter skatt -5 545 -2 740 -14 187 -10 539 -15 853 

-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -5 545 -2 740 -14 187 -10 539 -15 853 

  
  
  
  
  
  
  

Resultat per aktie (SEK)* 

-baserat på vägt genomsnitt av antalet 
utestående aktier före och efter utspädning -0,25 -0,17 -0,66 -0,75 -1,10 

Antal utestående aktier           

Vägt genomsnitt under perioden 21 845 652 15 780 757 21 435 588 14 029 912 14 468 842 

Antal aktier vid periodens början 21 845 652 15 780 757 15 780 757 11 835 568 11 835 568 

Antal aktier vid periodens slut 21 845 652 15 780 757 21 845 652 15 780 757 15 780 757 

Börskurs vid periodens slut, SEK 3,55 4,99 3,55 4,99 4,85 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 30 sep 
(kSEK) 2014 2013 

Tillgångar 
  
   

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 5 109 3 770 

Materiella anläggningstillgångar 2 152 1 517 

Finansiella anläggningstillgångar 3 436 3 436 

Omsättningstillgångar 5 090 3 910 

Kortfristig placering 5 000 3 000 

Likvida medel 7 003 4 470 

Summa tillgångar 27 790 20 103 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 22 444 16 302 

Kortfristiga skulder 5 346 3 801 

Summa eget kapital och skulder 27 790 20 103 
    

Koncernens förändring i eget kapital  
(kSEK)   

Belopp vid periodens ingång 33 085 13 633 

Nyemission 3 547 13 208 

Periodens resultat -14 188 -10 539 

Belopp vid periodens utgång 22 444 16 302 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 22 444 16 302 
    

Finansiella nyckeltal   

Soliditet 81% 81 % 
Eget kapital per aktie vid periodens slut - före och efter 
utspädning* 1,05 1,16 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag  

 juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2014 2013 2014 2013 2013 

Kassaflöde från rörelsen -5 587 -2 740 -14 305 -10 600 -15 986 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 310 218 890 886 1 113 

Förändring av rörelsekapital 699 -764 -3 219 -1 251 2 333 

Finansnetto 41 0 118 -1 71 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 537 -3 286 -16 516 -10 966 -12 469 

Investeringsverksamheten 7 211 -3 095 -4 179 -4 456 5 369 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 2 674 -6 381 -20 695 -15 422 -17 838 

Finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 

Nyemission 0 0 27 218 13 208 11 634 

Periodens kassaflöde 2 674 -6 381 6 523 -2 214 -6 204 

            

Likvida medel vid periodens början 4 329 10 851 480 6 684 6 684 

Likvida medel vid periodens slut 7 003 4 470 7 003 4 470 480 
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Moderbolaget  
  

	    
	  Resultaträkning i sammandrag    
	  

 juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2014 2013 2014 2013 2013 

Rörelsens intäkter 2 688 3 545 8 888 10 256 13 310 

Rörelsens kostnader -6 428 -5 003 -19 076 -17 134 -24 358 

Rörelseresultat -3 740 -1 458 -10 188 -6 878 -11 048 

Finansnetto -1 809 -1 300 -3 982 -3 501 -4 629 

Resultat före skatt -5 549 -2 758 -14 170 -10 379 -15 677 

Periodens resultat -5 549 -2 758 -14 170 -10 379 -15 677 

 
Balansräkning i sammandrag   
(kSEK) 30 sep 31 dec 
Tillgångar 2014 2013 2013 

Anläggningstillgångar 11 635 8 662 9 080 

Omsättningstillgångar 4 460 3 731 27 930 

Kortfristig placering 5 000 3 000 3 000 

Likvida medel 6 669 4 170 371 

Summa tillgångar 27 764 19 563 40 381 
  
       

Eget kapital och skulder (kSEK)       

Eget kapital       

Bundet eget kapital 20 756 18 330 20 434 

Fritt eget kapital 1 658 -2 092 12 603 

Skulder       

Kortfristiga skulder 5 350 3 325 7 344 

Summa eget kapital och skulder 27 764 19 563 40 381 

    
      

 
Förändring i eget kapital     

(kSEK)     

Belopp vid periodens ingång 33 037 13 409 13 409 

Nyemission 3 547 13 208 13 208 

Pågående nyemission   22 097 

Periodens resultat -14 170 -10 379 -15 677 

Belopp vid periodens utgång 22 414 16 238 33 037 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 22 414 16 238 33 037 
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Kassaflödesanalys i sammandrag juli-sep jan-sep jan-dec 

jan-dec (kSEK) 2014 2013 2014 2013 2013 

Kassaflöde från rörelsen -3 740 -1 458 -10 188 -6 878 -11 048 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 279 203 800 563 771 

Förändring av rörelsekapital 1 088 -823 -2 194 -1 462 2029 

Finansnetto 41 0 117 -1 72 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 332 -2 078 -11 465 -7 778 -8 176 

Investeringsverksamheten 5 073 -4 557 -9 455 -7 915 -9 742 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 2 741 -6 635 -20 920 -15 693 -17 918 

Finansieringsverksamheten 0 0 27 218 13 208 11 634 

Periodens kassaflöde 2 741 -6 635 6 298 -2 485 -6 284 

            

Likvida medel vid periodens början 3 928 10 805 371 6 655 6 655 

Likvida medel vid periodens slut 6 669 4 170 6 669 4 170 371 

 
 
 

 

Lund den 17 november 2014 

 

 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Sarah Fredriksson, vd 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen 2015 

Bokslutskommuniké    18 februari  

Kvartalsrapport januari-mars   11 maj  

Årsstämma      28 maj  

 

 

 

 

Kvartalsrapporten 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 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:  

Sarah Fredriksson, vd  

Tel: 046-10 12 35 
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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 AB 

(publ.) per 30 september 2014 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 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. 

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet i delårsrapporten om finansiell ställning 
där det framgår att det finns en osäkerhet avseende företagets framtida möjligheter att anskaffa medel för att möta sina 

åtaganden. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om företagets förmåga att 

fortsätta sin verksamhet.  

 

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 17 november 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

Magnus Willfors    Sofia Götmar-Blomstedt 

Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 

 

 
 
 
This information is also available in English.	  


