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BOKSLUTSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2014 
 
 
 
 
Finansiell översikt Helåret  

 
Kvartal 4 

  2014 2013 Föränd- 
ring i %  2014 2013 Föränd- 

ring i %  

Nettoomsättning 8 252 8 912 - 7 
 

2 099 2 056 + 2 

Övriga rörelseintäkter 1 782 1 357 + 31   363 328 + 11 

Rörelsens kostnader -30 505 -26 254 + 16   -8 628 -7 769 + 11 

Rörelseresultat -20 471 -15 985 - 28   -6 166 -5 385 - 15 

Periodens totalresultat -22 049 -15 853 - 39   -7 861 -5 313 - 48 

Totalresultat per aktie*  -1,02 -1,10 + 7   -0,36 -0,34 - 6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 193 -12 469 + 78   -5 676 -1 502 + 278 
Likvida medel vid periodens slut inklusive 
kortfristiga placeringar. 5 688 3 480 + 63 

 
5 688 3 480 + 63 

 
*Baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utställda aktier före och efter utspädning. 
 
Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 
• Nettoomsättningen förbättrades marginellt mot fjärde kvartalet 2013, 2 099 (2 056) kSEK. 

 
• Totalresultatet uppgick till -7 861 (-5 313) kSEK 
 
• Totalresultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,34) SEK 

 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 676 (-1 502) kSEK 
 
• Genovis etablerade dotterbolag i USA Genovis Inc. 
 
• Genovis projekt för automatiserad analys med enzymet FabRICATOR visade proof-of-concept.  
 
• Genovis lämnade in stämningsansökan mot Promega Corporation för patentintrång då man anser att IdeS Protease gör 

intrång i Genovis licens till US patent nr 7.666.582 . 
 

 

 
 
Sammanfattning av helåret 2014 
• Nettoomsättningen minskade med ca 7 procent till 8 252 (8 912) kSEK. 

 
• Totalresultatet uppgick till -22 049 (-15 853) kSEK 
 
• Totalresultat per aktie uppgick till -1,02 (-1,10) SEK 
 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 193 (-12 469) kSEK. 
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Ett utmanande år som fört oss närmare kunden och trots allt visar på våra produkters styrka. 
 
Efter en tuff början på hösten är det positivt att kunna konstatera att omsättningen under det fjärde kvartalet ökar med 28 

procent i jämförelse med det tredje kvartalet. Omsättningen ökar också något i jämförelse med kvartal 4, 2013. Det var främst 

på den amerikanska marknaden som vi tappade försäljning under det tredje kvartalet, men även här återhämtar sig nu 

försäljningen. Antalet nya kunder fortsätter att öka - som ett resultat av den strategiska förändringen från distribution via ett 

flertal partners till direkt försäljning - men framförallt för att våra produkter når fler. Nu marknadsför Genovis sina produkter direkt 

i Europa och via ett helägt amerikanskt dotterbolag i USA. I övriga delar av världen säljer Genovis direkt och via Sigma-Aldrich.  

 

Under året ökade våra kostnader med 11 procent. Kostnaderna är främst relaterade till omläggningen av försäljningskanaler, 

intensifierade säljaktiviteter och kostnader relaterade till stämningen mot Promega. Genovis har dock en försäkring som 

säkerställer att vi minimerar de legala kostnaderna i det fallet. Sammantaget med vikande intäkter under framförallt det tredje 

kvartalet blir resultatet för perioden och på helårsbasis sämre än vår målsättning. Det beror främst på konkurrens till följd av 

omständigheter som inte gick att förutspå. Nya situationer kan uppstå när som helst och vår filosofi är att agera aktivt genom att 

öka interaktionen och samarbetet med våra kunder, intensifiera marknadsföring och hålla fokus på vår strategiska 

produktpipeline. På så sätt ska vi vända höstens trend mot tillväxt under 2015. 

 

Genovis produkt FabRICATOR® har satt igång ett paradigmskifte för de metoder som läkemedelsindustrin använder för 

karaktärisering och analys av biologiska läkemedel. Nu är den nya tekniken accepterad och på väg att etableras. Vår strategi är 

att se till att vara först med nästa generation av produkter som stöder och utvecklar analysmetoden. FAbRICATOR har gett oss 

ett stort förtroende hos våra kunder. Detta ska vi ta till vara för att växa med flera produkter som likt FabRICATOR ger kunden 

resultat till lägre kostnad och med stor tillförlitlighet. I Genovis pipeline prioriteras därför produkter som kan användas på flera 

olika proteiner, det vill säga inte enbart antikroppsbaserade läkemedel. Produkterna är enkla att använda och ger kunden 

möjlighet att göra flera olika analyser utöver de som FabRICATOR redan gett dem. Nya upptäckter under det fjärde kvartalet 

gjorde att vi ville säkerställa potentiell IP innan lansering, men under 2015 kommer vi att lansera minst tre nya produkter.  

 

Genovis prioriterar också produkter avsedda för automation och miniatyrisering av karaktärisering av biologiska läkemedel. 

MAbCheck projektet där Genovis utvecklar automatiserade analyslösningar, tillsammans med forskare från LTH har nått proof-

of-concept under det fjärde kvartalet vilket nu verifieras av ett antal större industriella aktörer. Resultatet kommer att presenteras 

under våren 2015.  

 

I dotterbolaget GeccoDots har det VINNOVA finansierade projektet inom nytt kontrastmedel för ultraljud avslutats med mycket 

gott resultat under det fjärde kvartalet. Nästa steg i projektet är att färdigställa prototyp och genomföra toxicitet och proof-of-

concept studier för diagnostik av lymfkörtlar i djurmodell. 

 

Sammantaget innebar 2014 vissa utmaningar men även positiv utveckling, inte minst vad gäller försäljning av de produkter som 

lanserades under 2013. Denna utveckling ser ut att fortsätta och arbetet med nya produkter lovar gott inför produktlanseringar 

under året och för Genovis tillväxt på nya marknader på sikt.  

 

Sarah Fredriksson 

Vd i Genovis AB 

 

 

 

 



	  

 3 Bokslutsrapport januari-december 2014 

Bokslutsrapport januari – december 2014 
	  

 

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.  

 

 

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-december 

Nettoomsättning 

För helåret 2014 minskade nettoomsättningen med 7 procent till 8 252 (8 912) kSEK. Under fjärde kvartalet förbättrades 

nettoomsättningen med 2 procent 2 099 (2 056) kSEK. 

 
För helåret 2014 uppgick övriga intäkter till 1 782 (1 357) kSEK och utgörs huvudsakligen av forskningsstöd från VINNOVA. 

Under fjärde kvartalet uppgick övriga intäkter till 363 (328) kSEK. 

 

Intäkter per geografiskt område (kSEK) 

 

oktober-december     januari-december 
2014 2013 2014 2013 

Europa 1 041 1 135 3 135 3 252 
USA 939 914 4 841 5 554 
Övriga länder 119 7 276 106 
Totalt 2 099 2 056 8 252 8 912 
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Rörelseresultat 
För helåret 2014 uppgick rörelseresultatet till -20 471 (-15 985) kSEK och för fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -6 166 

(-5 385) kSEK. Finansnetto för helåret uppgick till 140 (71) kSEK varav fjärde kvartalet uppgick till 23 (72) kSEK. Redovisat 

resultat för helåret försämrades till -22 049 (-15 853) kSEK motsvarande resultat för fjärde kvartalet var -7 861 (-5 313) kSEK.  

 

Kostnader 
Koncernens totala kostnader ökade under helåret med 4 251 kSEK till -30 505 (-26 254) kSEK. Kostnaderna fördelas på råvaror 

och förnödenheter -3 430 (-1 691) kSEK, dessa ökade kostnader beror på ökade kostnader för utvecklingsarbete i dotterbolaget 

GeccoDots AB. Personalkostnader -13 186 (-11 630) kSEK, de ökade personalkostnaderna hänför sig främst till produktion och 

försäljning. Externa kostnader -12 583 (-11 679) kSEK, hänför sig främst till advokatkostnader i samband med processen mot 

Promega samt ökade marknadsförings- och försäljningskostnader. För fjärde kvartalet uppgick kostnaderna till -8 628 (-7 769) 

kSEK och fördelar sig på råvaror och förnödenheter -771 (-386) kSEK, externa kostnader -3 787 (-4 207) kSEK samt 

personalkostnader -3 688 (-2 955) kSEK.  

 

 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under året uppgick till 3 043 (2 369) kSEK varav materiella anläggningstillgångar, främst 

laboratorieinventarier och datorer, svarade för 1 240 (1 238) kSEK och investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

svarade för 1 803 (1 131) kSEK. Under fjärde kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till 865 (913) kSEK varav materiella 

anläggningstillgångar svarar för 397 (419) kSEK och immateriella anläggningstillgångar svarar för 468 (494) kSEK.  

Helårets kassaflöde uppgick till 208 (-6 204) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 27 444 (11 634) 

kSEK.  

 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid årets slut till 5 688 (3 480) 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 14 583 kSEK efter beaktande av periodens resultat. Resultat per aktie baserat på 

ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -1,02 (-1,10) SEK. Koncernens soliditet vid periodens slut var 75 % 

(80 %) och eget kapital per aktie var 0,68 (0,76) SEK baserat på fullt utspätt antal aktier i genomsnitt vid årets slut.  

 
 

Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid årets utgång till 1 718  

(3 436) kSEK. 
 
 

Anställda 
Den 31 december 2014 var antalet anställda i koncernen sexton personer jämfört med samma period föregående år då antalet 

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

industridoktorand till 80 procent. 
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Aktiekapital och aktien 
Den 31 december 2014 uppgick aktiekapitalet till 8 738 260,80 SEK och antal aktier till 21 845 652. Kvotvärdet är 0,40 SEK. 

Under juni månad 2014 emitterade bolaget 450 000 teckningsoptioner som tecknades av vd och vice vd. Varje teckningsoption 

berättigar till teckning av en aktie. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och 

med den 1 april 2017 till och med 30 juni 2017. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med ca 180 000  

kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.  

 

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

marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. 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. 

 

De största ägarna per den 31 december 2014 
 

Namn Antal aktier Röster i % 

Mikael Lönn 
 

4 838 357 22,15  

Hansa Medical AB 2 177 065 9,97  

LMK Stiftelsen 1 415 114 6,48  

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 263 095 5,78  

LMK Forward AB 777 680 3,56 
 

Källa: Euroclear Sweden AB 

 

 

Moderbolaget Genovis AB 

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. 

För helåret 2014 minskade intäkterna till 12 005 (13 310) kSEK varav 8 159 (8 882) kSEK utgör omsättning från försäljning av 

produkter. Under fjärde kvartalet var intäkterna 3 118 (3 055) kSEK varav 2 080 (2 035) var omsättning från försäljning. För 

helåret 2014 var övriga intäkter 3 846 (4 428) kSEK varav 2 888 (2 817) kSEK utgör intäkt för uthyrning av personal till 

dotterbolaget, resterande del utgör forskningsstöd från VINNOVA. För fjärde kvartalet var övriga intäkter 1 038 (1 020) kSEK 

varav 753 (442) kSEK utgör intäkt för uthyrning av personal till dotterbolaget. 

 

För helåret 2014 var kostnaderna -26 848 (-24 358) kSEK och är huvudsakligen hänförbara till personalkostnader, 

marknadsföring och utvecklingsprojekt. För fjärde kvartalet var kostnaderna -7 773 (-7 225) kSEK. 

Rörelseresultatet för helåret 2014 var -14 843 (-11 048) kSEK och resultat efter finansnetto -20 288 (-15 677) kSEK. Periodens 

resultat för helåret var -22 006 (-15 677) kSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet försämrades till -4 655 (-4 170) kSEK och 

resultat efter finansnetto till -6 118 (-5 297) kSEK. Periodens resultat för fjärde kvartalet var -7 836 (-5 313) kSEK.  

 

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget om 5 600 (4 700) kSEK. Efter det att 

nanoportföljen lades över i dotterbolaget har personal hyrts in från Genovis för att driva verksamheten och ökningen från 
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föregående år täcker till största delen lönekostnaderna i dotterbolaget. Nettoinvesteringarna uppgick till 1 985 (1 504) kSEK. 

Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut var 5 614 (3 371) kSEK.  

 

Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 1 718 (3 436) kSEK motsvarande ett 

underskottsavdrag på ca 7,8 MSEK, vilket förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala 

skattemässiga underskott uppgår till 129 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 procent, äger 5 procent 

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 180 kSEK. 

Styrelseledamoten Lena Mårtensson Wernrud har erhållit 8 148 kronor i arvode för uppdrag utöver ordinarie styrelseuppdrag. 
 

 

Utsikter 
Genovis är ett forsknings- och utvecklingsbolag och har därför 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 Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg 

framåt både vad gäller nya produkter och försäljning.  

 

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 52.  

 

Händelser efter periodens utgång 

Bolaget Genovis Inc. registrerades i delstaten Delaware i USA och i januari 2015 registrerats Genovis Inc. för att bedriva 

affärsverksamhet i delstaterna Kalifornien och Massachusetts. 
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Övrig information 
 

Årsstämma 
Årsstämman äger rum torsdagen den 28 maj 2015 i Lund, tid och plats meddelas senare. 

 

 

Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2014 beräknas finnas tillgänglig på Genovis hemsida, www.genovis.com, och på Genovis huvudkontor 

från och med den 7 maj 2015. 

 

 

Valberedning 
I valberedningen ingår följande medlemmar: Mikael Lönn som även representerar LMK Stiftelsen, Fredrik Lindgren som 

representerar Hansa Medical AB och Gunnar Bergstedt som representerar Aduno AB. 

 

 

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2014. 

 

 

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 Årsredovisningslagen kapitel 9, 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 okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2014 2013 2014 2013 

Nettoomsättning 2 099 2 056 8 252 8 912 

Övriga rörelseintäkter 363 328 1 782 1 357 

Råvaror och förnödenheter -771 -386 -3 430 -1 691 

Övriga externa kostnader -3 787 -4 207 -12 583 -11 679 

Bruttoresultat -2 096 -2 209 -5 979 -3 101 

          

Personalkostnader -3 688 -2 955 -13 186 -11 630 

Övriga rörelsekostnader 3 7 -32 -141 

Rörelseresultat före avskrivningar  -5 781 -5 157 -19 197 -14 872 

          

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -385 -228 -1 274 -1 113 

Rörelseresultat -6 166 -5 385 -20 471 -15 985 

          

Finansnetto 23 72 140 71 

Resultat efter finansiella poster -6 143 -5 313 -20 331 -15 914 

          

Skatt -1 718 0 -1 718 61 

Resultat efter skatt -7 861  -5 313 -22 049 -15 853 

-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -7 861 -5 313 -22 049 -15 853 

  

Resultat per aktie okt-dec jan-dec 

(SEK) 2014 2013 2014 2013 
-baserat på vägt genomsnitt av antalet 
utestående aktier före och efter utspädning* -0,36 -0,34 -1,02 -1,10 

Antal utestående aktier  

 

  

 

  

Vägt genomsnitt under perioden 21 845 652 15 780 757 21 538 104 14 468 842 

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

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

Börskurs vid periodens slut, SEK 1,92 4,85 1,92 4,85 

 *Under juni månad 2014 emitterade bolaget 450 000 teckningsoptioner som tecknades av vd och vice vd. Teckning av nya 
aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 april 2017 till och med 30 juni 2017. 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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Koncernens balansräkning i sammandrag 31dec 
(kSEK) 2014 2013 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 5 434 4 162 

Materiella anläggningstillgångar 2 307 1 810 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 3 436 

Omsättningstillgångar 4 415 28 560 

Kortfristig placering 5 000 3 000 

Likvida medel 688 480 
Summa tillgångar 19 562 41 448 
      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 14 583 33 085 
Långfristiga skulder 180 0 
Kortfristiga skulder 4 799 8 363 
Summa eget kapital och skulder 19 562 41 448  
    

Koncernens förändring i eget kapital  
(kSEK) 2014 2013 

Belopp vid periodens ingång 33 085 13 633 
Nyemission* 3 547 13 208 
Pågående nyemission 0  22 097 
Periodens resultat -22 049 -15 853 
Belopp vid periodens utgång 14 583 33 085 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 14 583 33 085 
    

 31 dec 

Finansiella nyckeltal 2014  2013 

Soliditet (%) 75 80 
Eget kapital per aktie vid periodens slut - före och efter 
utspädning (SEK) 0,68 0,76 

 
 
* I januari 2014 registrerades två emissioner vid Bolagsverket vilka genomförts under december 2013. 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   
 okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2014 2013 2014 2013 

Kassaflöde från rörelsen -6 166 -5 386 -20 471 -15 986 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 384 228 1 274 1 113 
Förändring av rörelsekapital 83 3 584 -3 136 2 333 
Finansnetto 23 72 140 71 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 676 -1 502 -22 193 -12 469 
Investeringsverksamheten -865 -913 -5 043 -5 369 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -6 541 -2 415 -27 236 -17 838 
Finansieringsverksamheten 226 0 226 0 
Nyemission* 0 -1 575 27 218 11 634 
Periodens kassaflöde -6 315 -3 990 208 -6 204 
          
Likvida medel vid periodens början 7 003 4 470 480 6 684 
Likvida medel vid periodens slut 688 480 688 480 
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Moderbolaget  
  

  
Resultaträkning i sammandrag    
 okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2014 2013 2014 2013 
Rörelsens intäkter 3 118 3 055 12 005 13 310 
Rörelsens kostnader -7 773 -7 225 -26 848 -24 358 
Rörelseresultat -4 655 -4 170 -14 843 -11 048 
Finansnetto -1 463 -1 127 -5 445 -4 629 
Resultat före skatt -6 118 -5 297 -20 288 -15 677 
Uppskjuten skatt på periodens resultat -1 718 0 -1 718 0 
Periodens resultat -7 836 -5 297 -22 006 -15 677 

 
 
 
Balansräkning i sammandrag   
 31 dec 
Tillgångar (kSEK) 2014 2013 
Anläggningstillgångar 9 444 9 080 
Omsättningstillgångar 4 014 27 930 
Kortfristig placering 5 000 3 000 
Likvida medel 614 371 
Summa tillgångar 19 072 40 381 
  
     

 31 dec 
Eget kapital och skulder (kSEK) 2014 2013 
Eget kapital     

Bundet eget kapital 20 756 20 434 
Fritt eget kapital -6 178 12 603 
Skulder     
Kortfristiga skulder 4 494 7 344 
Summa eget kapital och skulder 19 072 40 381 

    
    

 31 dec 

Förändring i eget kapital (kSEK) 2014 2013 

Belopp vid periodens ingång 33 037 13 409 
Nyemission 3 547 13 208 
Pågående nyemission   22 097 
Periodens resultat -22 006 -15 677 
Belopp vid periodens utgång 14 578 33 037 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 14 578 33 037 
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Kassaflödesanalys i sammandrag okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2014 2013 2014 2013 

Kassaflöde från rörelsen -4 655 -4 170 -14 843 -11 048 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 285 208 1 085 771 
Förändring av rörelsekapital -410 3 491 -2 605 2 029 
Finansnetto 37 73 155 72 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 743 -398 -16 208 -8 176 
Investeringsverksamheten -1 312 -1 826 -10 767 -9 742 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -6 055 -2 224 -26 975 -17 918 
Finansieringsverksamheten 0 -1 575 27 218 11 634 
Periodens kassaflöde -6 055 -3 799 243 -6 284 
          
Likvida medel vid periodens början 6 669 4 170 371 6 655 
Likvida medel vid periodens slut 614 371 614 371 

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

 

 

Lund den 18 februari 2015 

 

 

Genovis AB (publ) 

För styrelsen Sarah Fredriksson, vd 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen 2015 
Kvartalsrapport januari - mars   11 maj  

Halvårsrapport januari - juni   20 augusti  

Delårsrapport januari - september  23 november   

 

 

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 

 

 

This information is also available in English.	  


