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Genovis delårsrapport januari – september 2015 
 

 
 
Sammanfattning av tredje kvartalet 2015 
 
• Nettoomsättningen ökade med 105 % till 3 358 (1 639) kSEK. 

 
• Bruttoresultatet förbättrades med 3 084 SEK till 822 (-2 262) kSEK. 
 
• Resultatet efter skatt försämrades till -6 467 (-5 545) kSEK. Kostnader av engångskaraktär belastar 

resultatet med 4 888 kSEK. Rensat från engångskostnader är resultatet bättre än föregående år. 
 
• Totalresultatet uppgick till -6 470 (-5 545) kSEK. 
 
• Totalresultatet per aktie uppgick till -0,18 (-0,25) SEK. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 698 (-4 537) kSEK. 
 
• Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 6 145 (12 003) kSEK.  
 
• Genovis genomförde en omorganisation och avslutade verksamheten i dotterbolaget GeccoDots samt 

avyttrade de immateriella rättigheterna bakom Nanomotusprojektet till uppfinnarna mot en framtida royalty. 
 

 

Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 
 

• Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 9 770 (6 153) kSEK. 
 

• Bruttoresultatet förbättrades med 2 590 SEK till -1 293 (-3 883) kSEK. 
 
• Resultatet efter skatt försämrades till -16 844 (-14 187) kSEK. Kostnader av engångskaraktär belastar 

resultatet med 6 036 kSEK. Rensat från engångskostnader är resultatet bättre än föregående år. 
 

• Totalresultatet uppgick till -16 825 (-14 187) kSEK. 
 

• Totalresultatet per aktie uppgick till -0,61 (-0,66) SEK. 
 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 177 (-16 515) kSEK. 
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Finansiell översikt 
 juli - september januari-september jan-dec 

  2015 2014 2015 2014 2014 

Nettoomsättning 3 358 1 639 9 770 6153 8 252 
Övriga rörelseintäkter 3 374 579 5 224 1 419 1 782 
Periodens kostnader* -13 124 -7 804 -31 646 -21 877 -30 505 
Bruttoresultat 822 -2 262 -1 293 -3 883 5 979 
EBITDA -2 330 -5 276 -11 918 -13 416 -19 197 
Rörelseresultat -6 392 -5 586 -16 652 -14 305 -20 471 
Periodens totalresultat -6 470 -5 545 -16 825 -14 187 -22 049 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,18 -0,25 -0,61 -0,66 -1,02 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 698 -4 537 -12 177 -16 516 -22 193 
Likvida medel inklusive kortfristiga 
placeringar vid periodens slut 6 145 12 003 6 145 12 003 5 688 

 

* Omfattar kostnader av engångskaraktär om 4 888 kSEK för juli-sep och 6 036 kSEK för jan-sep.  

 

Kommentar av vd Fredrik Olsson 

Det är mycket tillfredställande att konstatera att vi mer än fördubblade vår försäljning i tredje kvartalet jämför med 

motsvarande period föregående år. Hittills i år har försäljningen ökat med nästan 60% och för första gången i år 

kan vi uppvisa ett positivt bruttoresultat. Även kassaflödet förbättrades avsevärt i tredje kvartalet jämfört med 

tidigare kvartal i år och motsvarande period i fjol. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) har förbättrats med nästan 3 MSEK jämfört med motsvarande 

period förra året. Även jämfört med första respektive andra kvartalet i år är resultatförbättringen i tredje kvartalet 

signifikant. 

Verksamheten i GeccoDots avvecklades under tredje kvartalet och vi har avyttrat delar av bolagets immateriella 

rättigheter till uppfinnarna mot en framtida royalty. Att vi nu avvecklat verksamheten i GeccoDots innebär också 

minskade kostnader framöver, då främst patentkostnader och personalkostnader. Även om vissa 

omstruktureringskostnader redan togs under andra kvartalet belastar den större delen innevarande kvartal. I 

samband med omstruktureringen har vi även valt att skriva ner samtliga immateriella tillgångar i GeccoDots vilket 

påverkar resultat negativt. Totalt uppgår omorganisationskostnaderna i tredje kvartalet till 4,9 MSEK och bortser vi 

från dessa kostnader är resultat för tredje kvartalet väsentligt förbättrat jämfört med tidigare kvartal under året och 

visar tydligt vår ambition att gå mot en lönsam verksamhet. 

Genovis produktportfölj består av två typer av enzymer, proteaser och glycosidaser. Marknaden för proteaser för 

användning inom hela life science-området är ca 100 miljoner dollar årligen. Samtliga proteaser som Genovis 

introducerat på denna marknad, sedan 2010, utgör idag ca 2 procent och vi har för avsikt att framöver ytterligare 

öka vår marknadsandel. Genovis har sedan start byggt på tanken att en bra affär bygger på att leverera en unik 

produkt som har ett högt värde för kunden. Genovis har också valt att gå på stigar som inte trampats tidigare och 

vår filosofi för att nå höga värden är att man behöver gå där andra inte gått tidigare. Produkterna som lanserades 

tidigare i år fortsätter att växa över förväntan och därmed bidrar de till att minska Genovis beroende av enskilda  
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produkter. De produkter vi kommer att lansera framöver kommer även de att vara unika och lösa viktiga problem 

för våra kunder. 

Vi kan konstatera att tredje kvartalet bekräftar att vi förbättrar vår affär genom att en nära relation med våra 

kunder. Att lösa våra kunders problem och utmaningar med unika produkter är det som kommer att driva vår 

försäljning ytterligare. Vi kommer därför att framöver prioritera försäljning och marknadsföring tillsammans med 

lansering av nya produkter.  

Att våra produkter är unika och relevanta för våra kunder bekräftas också av att antalet vetenskapliga 

publikationer där våra enzymer använts nästan fördubblats i år jämfört med föregående år. Jag är mycket glad 

och stolt över alla medarbetare på Genovis som varje dag bidrar med energi och kreativitet för att lösa våra 

kunders problem på ett nytt och mer effektivt sätt. 

 

 

Genovis Produkter 

FabRICATOR®  (IdeS), FabRICATOR®Z (IdeZ), GingisKHAN™ (KGP), FabULOUS® (SpeB) 

IgGZERO® (EndoS), GlycINATOR® (EndoS2) 
 

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

mycket hög precision och FabRICATOR_Z klyver även en viss typ av mus IgG på kort tid och mer effektivt än 

FabRICATOR och de andra enzymen på marknaden. 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 hinge-regionen 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. GingisKHAN är ett enzym som delar humana antikroppar i tre delar. Produkten 

kompletterar FabRICATOR och FabULOUS men kan dessutom användas vid studier av antikroppens olika delar 

var för sig, vilket gör produkten unik i sitt slag.  

Genovis kunder använder produkterna i återkommande processer. Förutom själva produkten erbjuder Genovis 

globala leveranser och support inom 24 timmar. 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 och vara stabila under frakt och lagring. Standardiserade format, tydliga instruktioner samt en nära 

kundrelation är viktiga inslag för att se till att produkten fungerar som tänkt även för en ovan kund. Produkterna 

kan beställas ur ett standardsortiment eller anpassas efter kundens behov. Kunderna använder produkterna för 

screening av nya läkemedelssubstanser och för kvalitetskontroll i utveckling och produktion av nya 

antikroppsbaserade läkemedel.  
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Omsättning 
Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 770 (6 153) kSEK vilket är en försäljningsökning med 59 % i 

jämförelse med samma period föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 358  

(1 639) kSEK vilket är en försäljningsökning med 105 % i jämförelse med samma period föregående år.  

 

Övriga rörelseintäkter 

Övriga rörelseintäkter uppgick under perioden till 5 224 (1 419) kSEK och under tredje kvartalet till 3 374  

(579) kSEK, dessa intäkter utgörs till största delen av försäkringsersättning i samband med den pågående 

patenttvisten i USA.  

 

Intäkter per geografiskt område (kSEK) 

 

jan-sep jan-dec 
2015 2014 2014 

Europa 2 687 2 094 3 135 
Nordamerika 6 716  3 902 4 841 
Övriga länder 367 157 276 
Totalt 9 770 6 153  8 252 

 

 

Resultat 
Bruttoresultat 

Koncernens bruttoresultat för perioden uppgick till -1 293 (-3 883) kSEK. För tredje kvartalet kan Genovis uppvisa 

ett positivt bruttoresultat 822 (-2 262) kSEK. Ökade intäkter för koncernen samt minskade kostnader till följd av 

avvecklingen av dottebolaget GeccoDots har bidragit till det förbättrade resultatet. 

 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella kostnader och intäkter för perioden var netto -33 (118) kSEK och för tredje kvartalet -2 (41) kSEK. 

 

Periodens resultat 

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -16 844 (-14 187) kSEK för perioden, varav tredje kvartalet uppgick till  

-6 467 (-5 545) kSEK. Periodens resultat belastas med kostnader av engångskaraktär om 6 MSEK till följd av 

avvecklingen av dotterbolaget GeccoDots varav 4,9 MSEK belastar tredje kvartalet. Rensat från 

engångskostnader är resultatet för perioden och tredje kvartalet bättre än föregående år. 

 

Periodens totalresultat uppgick till -16 825 (-14 187) kSEK varav tredje kvartalet uppgick till -6 470 (-5 545) kSEK. 
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Kostnader 
Koncernens totala kostnader under perioden ökade med 9 769 kSEK till -31 646 (-21 877) kSEK. 

Rörelsekostnaderna fördelas på råvaror och förnödenheter -1 564 (-2 659) kSEK och övriga externa kostnader  

-14 723 (-8 796) kSEK. Till största delen hänför sig ökningen av övriga externa kostnader till advokatkostnader i 

samband med processen mot Promega där huvuddelen av kostnaderna täcks av Genovis försäkring. 

Personalkostnader uppgick till -10 493 (-9 498) kSEK varav 2 136 kSEK är kostnader av engångskaraktär och 

hänför sig till den omstrukturering och avvecklingen av GeccoDots som avslutats under tredje kvartalet. 

För tredje kvartalet uppgick kostnaderna totalt till -13 124 (-7 804) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelar sig på 

råvaror och förnödenheter -150 (-1 219) kSEK, övriga externa kostnader -5 760 (-3 261) kSEK samt 

personalkostnader -3 203 (-3 002) kSEK.  

 

 

Investeringar 
Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 1 533 (2 179) kSEK varav 109 (844) kSEK är 

hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 1 424 (1 335) kSEK 

avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. Under tredje kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till 

331 (289) kSEK varav 0 (13) kSEK är hänförliga till materiella anläggningstillgångar och 331 (276) kSEK avser 

investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

 

 

Kassaflöde 
Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 5 457 (6 523) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

uppgick till 14 167 (27 218) kSEK och utgörs av de nyemissioner som genomfördes 2014 och 2015.  

För tredje kvartalet uppgick kassaflödet till -3 095 (2 674) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

uppgick till -65 (0) kSEK. 
 

 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 6 145 (12 003) kSEK.  

Det är styrelsens bedömning att koncernens befintliga rörelsekapital är tillräckligt för att driva bolaget den 

kommande tolvmånadersperioden. Därutöver har styrelsen ett emissionsbemyndigande från årsstämman den 5 

maj 2015 om man bedömer att investeringar krävs för att ytterligare öka försäljningen.  

Bolaget har inte några räntebärande skulder. 

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 11 925 kSEK efter beaktande av periodens resultat.  

Resultat per aktie för perioden, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, uppgick till -0,61 

(-0,66) SEK och för tredje kvartalet till -0,18 (-0,25). Koncernens soliditet vid periodens slut var 67 % (81 %) och 

eget kapital per aktie var 0,43 (1,05) SEK baserat på fullt utspätt antal aktier i genomsnitt vid periodens slut.  
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Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid periodens 

utgång till 1 718 (3 436) kSEK. 
 

 

Anställda 
Den 30 september 2015 var antalet anställda i koncernen tretton personer jämfört med samma period föregående 

år då antalet anställda i koncernen var sexton personer. För båda perioderna var samtliga anställda i 

moderbolaget.  

 

  

Aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 9 215 693,75 SEK. Totalt antal aktier uppgick till 36 862 775 med ett 

kvotvärde på 0,25 SEK. Bolaget har 450 000 teckningsoptioner utställda som tecknats av vd Fredrik Olsson och 

styrelseordföranden Sarah Fredriksson. 
 

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 14 537 (8 888) kSEK. 7 854 (6 079) kSEK utgör intäkter från extern försäljning 

och 6 683 (2 809) utgör övriga intäkter. Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 6 155 (2 688) kSEK varav  

2 562 (1 639) SEK utgör intäkter från försäljning och 3 593 (1 049) kSEK utgör övriga intäkter. Övriga intäkter 

utgörs till största delen av försäkringsersättning i samband med den pågående patenttvisten i USA.  

 

Kostnader 
Rörelsens totala kostnader för perioden uppgick till -29 300 (-19 076) kSEK varav 6 666 kSEK utgör kostnader av 

engångskaraktär. För tredje kvartalet uppgick kostnaderna till -12 732 (-6 428) kSEK varav 5 518 kSEK utgör 

kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna av engångskaraktär fördelar sig på ökade personalkostnader, 

nedskrivning av patent och avskrivning av fordran på dotterbolaget till följd av den omstrukturering och 

avvecklingen av GeccoDots som avslutats under tredje kvartalet. 

Utöver kostnader av engångskaraktär för omstrukturering hänför sig övriga externa kostnader till 

advokatkostnader i samband med processen mot Promega där huvuddelen av kostnaderna täcks av Genovis 

försäkring.  
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Resultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -14 763 (-10 188) kSEK och resultat efter finansnetto till -17 093  

(-14 170) kSEK. Rensat för engångskostnader om 6 666 kSEK är resultatet bättre än föregående år. 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -6 577 (-3 740) kSEK och resultat efter finansnetto till -6 577  

(-5 549) kSEK. Rensat för engångskostnader om 5 518 kSEK är resultatet bättre än föregående år. 
 

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget om 2 300 (4 100) 

kSEK. Nettoinvesteringarna uppgick till 705 (1 648) kSEK. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar vid 

periodens slut uppgick till 3 697 (11 669) kSEK.  

 

Skatt 

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, vilken förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar 

framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 129 MSEK. 
 

 

Dotterbolaget GeccoDots AB 
All verksamhet i dotterbolaget GeccoDots har upphört per den 30 september 2015. Samtliga immateriella och 

materiella tillgångar har överförts till moderbolaget som valt att sälja av de immateriella rättigheterna bakom 

Nanomotusprojektet till uppfinnarna mot en framtida royalty. 

 

 

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

 

Transaktioner med närstående 
Genovis har under perioden köpt analystjänster från Redeye för totalt 322 kSEK. Genovis styrelseledamot Mikael 

Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 22,15 procent, äger 19,25 procent av aktierna i 

Redeye där Mikael Lönn också är styrelseledamot. 
 
 

Händelser efter periodens utgång 
Inga övriga händelser har rapporterats efter periodens utgång. 
 
 
Utsikter 
Genovis har 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 det gäller nya produkter och försäljning.  
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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 2014 

sidorna 50-51.  

 

 

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) 2015 2014 2015 2014 2014 

Nettoomsättning 3 358 1 639 9 770 6 153 8 252 

Övriga rörelseintäkter 3 374 579 5 224 1 419 1 782 

Råvaror och förnödenheter -150 -1 219 -1 564 -2 659 -3 430 

Övriga externa kostnader -5 760 -3 261 -14 723 -8 796 -12 583 

Bruttoresultat 822 -2 262 -1 293 -3 883 -5 979 

            

Personalkostnader -3 203 -3 002 -10 493 -9 498 -13 186 

Övriga rörelsekostnader 51 -12 -132 -35 -32 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 330 -5 276 -11 918 -13 416 -19 197 

            
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -4 062 -310 -4 734 -889 -1 274 

Rörelseresultat (EBIT) -6 392 -5 586 -16 652 -14 305 -20 471 

            

Finansnetto -2 41 -33 118 140 

Resultat efter finansiella poster -6 394 -5 545 -16 685 -14 187 -20 331 

            

Skatt -73 0 -159 0 -1 718 

Resultat efter skatt -6 467 -5 545 -16 844 -14 187 -22 049 
Övrigt totalresultat -3 0 19 0 0  
Periodens totalresultat -6 470 -5 545 -16 825 -14 187 -22 049 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -6 470 -5 545 -16 825 -14 187 -22 049 

    

 juli-sep jan-sep jan-dec 

 2015 2014 2015 2014 2014 

Resultat per aktie baserat på vägt genomsnitt av 
antalet utestående aktier före och efter 
utspädning* (SEK) -0,18 -0,25 -0,61 -0,66 -1,02 

      

      

 juli-sep jan-sep jan-dec 

Antal utestående aktier 2015 2014 2015 2014 2014 

Vägt genomsnitt under perioden 36 816 930 21 845 652 27 789 523 21 435 588 21 538 104 

Antal aktier vid periodens början 36 409 420 21 845 652 21 845 652 15 780 757 15 780 757 

Antal aktier vid periodens slut 36 862 775 21 845 652 36 862 775 21 845 652 21 845 652 

Börskurs vid periodens slut, SEK 1,87 3,55 1,87 3,55 1,92 
  
*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) 2015 2014 

Tillgångar 
  
   

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 2 687 5 109 

Materiella anläggningstillgångar 1 854 2 152 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 3 436 

Omsättningstillgångar 5 418 5 090 

Kortfristig placering 0 5 000 

Likvida medel 6 145 7 003 

Summa tillgångar 17 822 27 790 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 11 925 22 444 

Långfristiga skulder 180 0 

Kortfristiga skulder 5 717 5 346 

Summa eget kapital och skulder 
 

17 822 27 790 
    

Koncernens förändring i eget kapital  
(kSEK)   

Belopp vid periodens ingång 14 583 33 085 

Nyemission 14 167 3 547 

Valutadifferens 19 0 

Periodens resultat -16 844 -14 188 

Belopp vid periodens utgång 11 925 22 444 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 11 925 22 444 
    
Finansiella nyckeltal   

Soliditet 67% 81% 

Eget kapital per aktie vid periodens slut * 0,43 1,05 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   

 juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2015 2014 2015 2014 2014 

Kassaflöde från rörelsen -6 392 -5 587 -16 652 -14 305 -20 471 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 4 061 310 4 753 890 1 274 

Förändring av rörelsekapital -365 699 -245 -3 219 -3 136 

Finansnetto -2 41 -33 118 140 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 698 -4 537 -12 177 -16 516 -22 193 

Investeringsverksamheten -332 7 211 3 467 -4 179 -5 043 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -3 030 2 674 -8 710 -20 695 -27 236 

Finansieringsverksamheten -65 0 0 0 226 

Nyemission 0 0 14 167 27 218 27 218 

Periodens kassaflöde -3 095 2 674 5 457 6 523 208 

          
 

Likvida medel vid periodens början 9 240 4 329 688 480 480 

Likvida medel vid periodens slut 6 145 7 003 6 145 7 003 688 
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Moderbolaget  
  

	    
	  Resultaträkning i sammandrag    
	  

 juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2015 2014 2015 2014 2014 

Rörelsens intäkter 6 155 2 688 14 537 8 888 12 005 

Rörelsens kostnader -12 732 -6 428 -29 300 -19 076 -26 848 

Rörelseresultat -6 577 -3 740 -14 763 -10 188 -14 843 

Finansnetto 0 -1 809 -2 330 -3 982 -5 445 

Resultat före skatt -6 577 -5 549 -17 093 -14 170 -20 288 

Uppskjuten skatt på periodens resultat 0 0 0 0 -1 718 

Periodens resultat -6 577 -5 549 -17 093 -14 170 -22 006 

 
Balansräkning i sammandrag   
(kSEK) 30 sep 31 dec 
Tillgångar 2015 2014 2014 

Anläggningstillgångar 6 152 11 635 9 444 

Omsättningstillgångar 6 861 4 460 4 014 

Kortfristig placering 0 5 000 5 000 

Likvida medel 3 697 6 669 614 

Summa tillgångar 16 710 27 764 19 072 
  
       

 30 sep 31 dec 
Eget kapital och skulder (kSEK) 2015 2014 2014 

Eget kapital 
   

Bundet eget kapital 15 056 20 756 20 756 

Fritt eget kapital -3 404 1 658 -6 178 

Skulder   
 

  

Kortfristiga skulder 5 058 5 350 4 494 

Summa eget kapital och skulder 16 710 27 764 19 072 
    

      
 

Förändring i eget kapital 30 sep  31 dec 

(kSEK) 2015 2014 2014 

Belopp vid periodens ingång 14 578 33 037 33 037 

Nyemission 14 167 3 547 3 547 

Periodens resultat -17 093 -14 170 -22 006 

Belopp vid periodens utgång 11 652 22 414 14 578 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 11 652 22 414 14 578 
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Kassaflödesanalys i sammandrag juli-sep jan-sep jan-dec 

jan-dec (kSEK) 2015 2014 2015 2014 2014 

Kassaflöde från rörelsen -6 577 -3 740 -14 763 -10 188 -14 843 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 4 638 279 5 208 800 1 085 

Förändring av rörelsekapital -492 1 088 998 -2 194 -2 605 

Finansnetto 0 41 -30 117 155 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 431 -2 332 -8 587 -11 465 -16 208 

Investeringsverksamheten -1 974 5 073 -2 497 -9 455 -10 767 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -4 405 2 741 -11 084 -20 920 -26 975 

Finansieringsverksamheten -65 0 14 167 27 218 27 218 

Periodens kassaflöde -4 470 2 741 3 083 6 298 243 

    
 

  
 

  

Likvida medel vid periodens början 8 167 3 928 614 371 371 

Kursdifferens likvida medel 0 0 0 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 3 697 6 669 3 697 6 669 614 
 
 
 

 

Lund den 2 november 2015 

 

 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Fredrik Olsson, vd 
 

 

 

Kommande rapporttillfällen: 
Bokslutskommuniké    15 februari  

Kvartalsrapport januari-mars    4 maj  

Årsstämma      12 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:  

Fredrik Olsson, vd  

Tel: 046-10 12 33 

 
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 AB (publ.) per 30 september 2015 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. 

 

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 2 november 2015 
PricewaterhouseCoopers AB 

 

Magnus Willfors    Sofia Götmar-Blomstedt 
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 

	  


