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HALVÅRSRAPPORT JANUARI –JUNI 2012 
 

	  
Perioden januari - juni 
• Nettoomsättningen uppgick till 2 092 (1 030) kSEK, vilket är en ökning med 103 % jämfört med  

samma period 2011. 

• Totalresultatet efter finansnetto uppgick till -8 438 (-6 784) kSEK. 

• Totalresultatet per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utställda aktier uppgick till -1,10  

(-1,48) SEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -7 346 (-6 607) kSEK. 

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 14 772 (14 161) kSEK. 

 

Händelser under andra kvartalet 

• Genovis introducerade FabRICATOR® 96-hålsplatta för HTS-applikationer på konferenser i Canada och 

England. 

• Genovis tecknade exklusivt distributionsavtal med Sigma-Aldrich® för försäljning i Asien, Sydostasien och 

Sydamerika. 

• Genovis förstärkte organisationen med en internationell säljchef. 

• Omvänd split, sammanläggning av aktier 1:10 med avstämningsdag 10 april.  

• Fulltecknad nyemission med företräde för befintliga aktieägare tillförde Genovis 12,1 mSEK före 
emissionskostnader.  
 

• En riktad nyemission till LMK Ventures AB tillförde Genovis 5 mSEK. 
 

 
 
 

Utvald finansiell data i sammandrag, kSEK 
  2012 2011 2012 2011 2011 
  jan-juni april-juni Helår 

Nettoomsättning 2 092 1 030 1 148 575 2 856 

Övriga rörelseintäkter 426 118 232 46 741 

Rörelsens kostnader -10 952 -7 469 5 808 3 934 -17 343 

Periodens totalresultat -8 363 -6 763 -4 392 -3 305 -13 608 

Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -1,10 -1,48 -0,53 -0,65 -2,37 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-7 346 -6 607 -4 474 -3 923 -12 150 

Likvida medel  14 772 14 161 14 772 14 161 7 563 
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OM GENOVIS 

Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Eijdo research AB. Genovis utvecklar och säljer innovativa 

tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar nanoteknik i nya kontrastmedel och den andra 

består av unika enzym (proteinportföljen) som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska 

läkemedel. Verksamheten i bolaget har historiskt sett till stor del dominerats av forskning och utveckling. 

Under de senaste två åren har kommersialisering inletts av produkter ur proteinportföljen och idag utgör 

försäljning och kundbaserade utvecklingsprojekt av dessa produkter en allt större del av verksamheten.  
 

Genovis bedriver sin verksamhet i Lund, har 13 anställda och är listat på NASDAQ-OMX- First North. 

 

 

VD KOMMENTAR  

De enskilt viktigaste händelserna för Genovis under det andra kvartalet var avtalet med SIGMA Aldrich®, en 

fördubblad omsättning i jämförelse med samma period förra året och rekryteringen av en säljchef. 

Distributionsavtalet är en förutsättning för att vi på kort tid ska bli mer effektiva i att nå kunder på starkt 

växande marknader för produktion av biologics och biosimilars främst i Asien, Sydostasien och Sydamerika. Med 

en partner som Sigma Aldrich, med ett väl etablerat och erkänt varumärke, kan vi leverera produkter till 

kunder var de än befinner sig med kort leveranstid och lokal teknisk support. Genom att rekrytera en säljchef 

förstärker vi Genovis direktförsäljning och fokus på nyckelkunder och distributörer i framförallt USA och 

Europa. Dessa två åtgärder har varit två högt prioriterade mål för 2012. Sammantaget skapar de förutsättningar 

för att möta den trend vi ser nu med ökad efterfrågan från nya kunder samt ett ökat genomsnittligt ordervärde 

från etablerade kundkonton. Under perioden genomfördes en framgångsrik nyemission, vilket ger bolaget 

styrka och fokus i de satsningar vi genomför för att kommersialisera Genovis produkter.   

 

Kostnadsökningarna under perioden beror främst på fler satsningar inom marknadsföring och försäljning. 

Produktionskostnaderna ökar något under perioden främst p.g.a. de åtgärder vi genomfört för att utöka 

produktionsvolymerna och förbättra kvalitetskontrollen. På sikt kommer de satsningarna att resultera i lägre 

produktionskostnader per producerad enhet.  

 

Under hösten kommer vi att fortsätta arbeta intensivt med marknadsföring av samtliga produkter inom 

proteinportföljen. Även om vi prioriterat den tydliga satsningen på sälj- och marknadsaktiviteter så pågår 

utvecklingsprojekten enligt plan och de genererar samtliga bra resultat. Jag ser fram emot att börja 

kommunicera resultat och produkter även från vår nanoportfölj till kunder inom medicinsk imaging. Ett första 

steg är att vi deltar med en monter på World Molecular Imaging Congress i september.  

 

Lund i augusti 

Sarah Fredriksson 

Vd Genovis AB 
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FÖRSÄLJNING  

Försäljning per rullande tolv månader i kSEK 

 

 

 
 

Intäkter per geografiskt område, kSEK 

  2012 2011 2011 
  jan-juni Helår 
Norden 246 124 344 
Europa 856 384 1 066 
USA 1 200 619 1 715 
Övriga länder 36 27 75 

Totalt 2 092 1 030 2 856 
 

 

 

GENOVIS PRODUKTER  

Proteinportföljen 
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. 
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Under andra kvartalet har försäljningen av produkter ur 

proteinportföljen fortsatt att öka, ökningen uppgår till 

105 % i jämförelse med samma period föregående år. 

Ökningen är ett resultat av att Genovis ökat resurserna 

mot kund och lanserat produktförbättringar samt 

tydligare kommunicerat olika applikationer. Att Genovis 

prioriterat närvaro vid större konferenser och mässor 

där produkter och applikationer presenterats har också 

resulterat i nya kunder och ökad försäljning.  

Idag är de större läkemedelsbolagen och ett flertal av 

de ledande bioteknikbolagen, vilka utvecklar läkemedel 

baserade på antikroppsmolekyler, Genovis kunder.	  

 

 

Försäljningen på de olika marknaderna sker dels 

direkt till slutkund och dels i samarbete med 

distributörer. Genovis har idag distributörer på 

alla betydande marknader och säljer direkt till 

slutkund på de marknader där det saknas lokal 

distributör. Den största marknaden för Genovis 

produkter är USA som idag står för 57 % av 

omsättningen.  

 

	  



	  

	   4	  Halvårsrapport	  januari-‐juni	  2012	  

 

Utvecklingsprojekt i proteinportföljen 

Utvecklingsprojekten inom proteinportföljen består dels av nya produktformat och dels två helt nya enzym. 

Målsättningen är att lansera minst ett nytt enzym under 2012 i samband med någon större konferens. Under 

det andra kvartalet introducerade Genovis produkter i så kallat HTS (High Throughput Screening) format vid två 

större konferenser i Canada och England.  

 

Nanoportföljen	  
Genovis har utvecklat en serie av nanostrukturer som fungerar som kontrastmedel inom medicinsk avbildning. 

För att lansera Genovis nanopartiklar som kontrastmedel inom preklinisk imaging krävs referensstudier som 

visar proof of concept. Referensstudierna används även som underlag för att ta fram rätt typ av produkt, så att 

kunden får maximal nytta av sin investering. Genovis driver sådana referensprojekt i egen regi och 

målsättningen med projekten är att Genovis under tredje och fjärde kvartalet 2012 ska presentera resultaten 

och produktkoncepten för en större grupp kunder än de referenskunder som hittills testat produkterna. 

 

Under 2011 förvärvade Genovis exklusiva rättigheter till en patentansökan som beskriver en teknik som kan 

detektera så kallade upconverting partiklar i biologiskt material. Genovis har visat att kombinationen av 

Genovis teknik och de så kallade upconverting nanokristaller fungerar utmärkt och vidare testat de nya 

nanostrukturerna som kontrast inom optisk imaging. I maj visade Genovis de första prekliniska testerna på 

konferensen CLINAM 2012 (The European Foundation for Clinical Nanomedicine) i Basel.	  
 

 

FORSKNINGSPROJEKT med extern finansiering 

Projekt Sentinel Node 
Projektet är tvärvetenskapligt och målet för Genovis är att ta fram en multimodal partikel som ska användas 

till diagnostik (med hjälp av medicinsk imaging) av mycket små tumörer som snabbt kan uppstå i lymfkörtlar 

t.ex. vid bröstcancer och melanom. Tumörceller sprids via lymfan efter ett visst mönster och når först en 

bestämd körtel som kallas portvaktskörtel eller sentinel node på engelska, vilket också är arbetsnamnet för det 

utvecklingsprojekt som Genovis driver tillsammans med Avdelningen för Strålningsfysik vid Lunds Universitet. 

Slutmålet för projektet är en produkt i form av ett kontrastmedel som kan användas både för diagnostik och  

som hjälpmedel under det kirurgiska ingreppet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och LMK Industri AB. 

Projektet följer plan och aktiviterna har utökats till flera imaging metoder. Under det andra kvartalet har 

projektet genererat helt nya resultat och framsteg inom de olika avbildningsteknikerna kombinerad PET/MRI, 

SPECT, ultraljud och optisk imaging som kommer att presenteras dels i vetenskapliga publikationer och dels via 

Genovis aktiviter på mässor och konferenser under det närmsta året. 

 

Projekt LUPAS* 
Detta är ett EU-projekt inom sjunde ramprogrammet där målet är att ta fram nya verktyg och tekniker för 

diagnos och behandling av Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar orsakade av prioner. 

Projektet är beräknat att avslutas vid årsskiftet 2012/2013 och Genovis främsta roll har varit att bidra med  
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kunskap, design och produktion av nanostrukturer samt att arbeta med kommunikation och inledande 

affärsutveckling av projektresultaten.  

*LUPAS och de resultat som genereras inom projektet finns beskrivna på LUPAS hemsida, 

www.lupas-amyloid.eu. 

	  

 

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING  

All verksamhet i koncernen bedrivs i moderbolaget. För att kunna utvärdera och testa produkterna ur 

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

lokaler i Malmö. Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda 

rörelsegrenen; försäljning och/eller utlicensiering av forskningsbaserade innovationer. Enligt bolagets 

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

inte finns. 

Koncernens resultat 
Nettoomsättningen under sexmånadersperioden ökade till 2 092 (1 030) kSEK varav andra kvartalet ökade till  

1 148 (575) kSEK. Övriga intäkter under sexmånadersperioden ökade till 426 (118) kSEK varav andra kvartalet 

ökade till 232 (46) kSEK. Övriga rörelseintäkter utgörs till största delen av forskningsstöd. Bolagets samlade 

kostnader under januari – juni uppgick till -10 952 (-7 469) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelas på råvaror och 

förnödenheter om - 907 (498) kSEK där det ingår ett upparbetat varulager som påverkade resultatet positivt 

med 132 (899) kSEK. Kostnaderna exklusive förändring av varulager har ökat med 506 kSEK och hänför sig 

främst till förändringar i produktionsrutiner och royaltykostnader till följd av ökad försäljning. Externa 

kostnader har ökat med 716 kSEK till -4 372 (-3 611) kSEK och hänför sig främst till ökade marknads-

föringskostnader. Personalkostnaderna ökade med 663 kSEK till -4 953 (-4 290) kSEK . Avskrivningarna under 

perioden har ökat främst till följd av en omklassificering av goodwill hänförlig till förvärvet av Eijdo research 

AB. 

Rörelseresultatet för sexmånaders-perioden försämrades till -8 433 (-6 775) kSEK. Motsvarande resultat för det 

andra kvartalet uppgår till -4 428 (-3 313) kSEK. Finansiellt netto för sexmånadersperioden uppgick till  

-5 (-9) kSEK. Redovisat resultat för sexmånadersperioden försämrades till -8 363 (-6 763) kSEK varav andra 

kvartalet -4 392 (-3 305) kSEK. 

 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 863 (235) kSEK varav 226 (8) kSEK är hänförliga  

till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 637 (218) kSEK avser 

investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

Vid periodens utgång uppgick kassaflödet till 7 209 (10 087) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

uppgick till 15 417 (16 929) kSEK. Under perioden genomförde Bolaget två nyemissioner. 
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Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 14 772 (14 161) kSEK.  

Räntebärande skulder uppgick till 125 (335) kSEK. Under perioden amorterades lån om totalt 120 kSEK.	   

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 25 185 kSEK efter beaktande av periodens resultat.  

Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -1,10 (-1,48) SEK. 

Koncernens soliditet vid periodens slut var 85 % och eget kapital per aktie var 0,70 (0,37) 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 3 203 (2 891). 

 

Anställda 
Den 30 juni 2012 var antalet anställda i koncernen tretton 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 FirstNorth, bolagets kortnamn är GENO. Antal aktier uppgick den 30 juni 

2012 till 11 835 568 och antal aktieägare uppgick till ca 2 500. First North är en alternativ marknadsplats som 

drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av First North regler och inte 

av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Thenberg Fondkommission AB är Certified 

Adviser åt bolaget, Tel: 031-745 50 00. 

 

Moderbolaget 
Intäkterna för perioden uppgick 2 518 (1 030) kSEK varav 2 092 (455) kSEK utgör intäkter från försäljning och 

426 (118) kSEK utgör forskningsstöd för projekt inom nanopartikelportföljen. Rörelsens kostnader för perioden 

uppgick till -10 342 (-6 631) kSEK huvudsakligen hänförbart till personalkostnader, marknadsföring och 

utvecklingsprojekt. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 824 (- 5 601) kSEK och resultat efter 

finansnetto till -8 138 (-6 970) kSEK. Periodens resultat uppgick till -8 138 (-6 970) kSEK. Det minskade  

 

rörelseresultatet under perioden hänför sig främst till ökade personalkostnader och kostnader för marknads-

föring och försäljning. 

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget om 310 (1 360) 

kSEK. Nettoinvesteringarna uppgick till 863 (235). Likviditeten vid periodens slut uppgick till 14 767  

(13 460) kSEK.  
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Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 3 028 (3 028) kSEK 

motsvarande ett underskottsavdrag på ca 11,5 MSEK, vilken förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar 

framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 87 MSEK. 

 

Dotterbolaget Eijdo research AB 
Eijdo research äger MR-utrustning, magnetkamera, som är relevant för kliniska förhållanden och har tillgång till 

all nödvändig infrastruktur. Genovis använder dotterbolaget uteslutande för intern produktutveckling 

tillsammans med moderbolagets utvecklingsgrupp. Dotterbolagets omsättningstillgångar uppgår till 355 kSEK, 

skulder till 262 kSEK och eget kapital till 98 kSEK. Dotterbolaget har under perioden inte haft några intäkter 

och kostnaderna uppgick till 324 kSEK.  

 
Utsikter 
Genovis är ett forsknings- och utvecklingsbolag och därför har företagsledning valt att inte lämna några 

finansiella 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. 
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Koncernens rapport över totalresultat jan-juni april-juni jan-dec 
(kSEK) 2012 2011 2012 2011 2011 
Nettoomsättning 2 092 1 030 1 148 575 2 856 

Övriga rörelseintäkter 426 118 232 46 741 

Råvaror och förnödenheter -907 498 -389 777 -1 168 

Övriga externa kostnader -4 372 -3 611 -2 438 -2 194 -6 397 

Bruttoresultat -2 761 -1 965 -1 447 -796 -3 968 

	     	     	     

Personalkostnader -4 953 -4 290 -2 629 -2 289 -8 347 

Övriga rörelsekostnader -32 -66 -8   -120 

Rörelseresultat före avskrivningar  -7 746 -6 321 -4 084 -3 085 -12 435 

	     	     	     

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -687 -454 -344 -228 -1 310 

Rörelseresultat -8 433 -6 775 -4 428 -3 313 -13 745 

	     	     	     
Finansnetto -5 -9 -2 -4 -13 

Resultat efter finansiella poster -8 438 -6 784 -4 430 -3 317 -13 758 

	     	     	     

Uppskjuten skatt på årets resultat 75 21 38 10 150 

Resultat efter skatt -8 363 -6 763 -4 392 -3 305 -13 608 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -8 363 -6 763 -4 392 -3 305 -13 608 

      

Resultat per aktie (SEK)*      
- basetat på vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier före och efter utspädning. -1,10 -1,48 -0,53 -0,65 -2,37 

Antal utestående aktier          

Vägt genomsnitt under perioden* 7 597 752 4 580 776 8 271 792 5 049 363 5 752 244 

Antal aktier vid periodens början* 6 923 712 4 112 188 6 923 712 4 112 187 4 112 188 

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

Börskurs vid periodens slut, SEK 3,79 0,53 3,79 0,53 0,30 

 
 
 
      
* Omvänd split 1:10,med avstämningsdag 10 april 2012, har beaktats vid samtliga perioder som omfattas av 
delårsrapporten. 
 
 
Sista dag för inlösen avseende de teckningsoptioner som utfärdades inom det senaste programmet var 31 maj 2012, 
inga aktier tecknades. Någon eventuell utspädning av resultatet per aktie föreligger således ej länge. 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 30 juni 31 dec 
(kSEK) 2012 2011 2011 
Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 7 357 7 873 7 208 

Materiella anläggningstillgångar 1 417 1 357 1 390 

Finansiella anläggningstillgångar 3 203 2 891 3 128 

Omsättningstillgångar 2 901 2 088 2 152 

Likvida medel 14 772 14 161 7 563 

Summa tillgångar 29 650 28 370 21 441 

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 25 185 25 398 18 010 

Långfristiga skulder 5 305 65 

Kortfristiga skulder 4 460 2 667 3 366 
      

Summa eget kapital och skulder 29 650 28 370 21 441 
      
    

Koncernens förändring i eget kapital 30 juni 31 dec 
(kSEK) 2012 2011 2011 
Belopp vid periodens ingång 18 010 15 232 15 232 

Nyemission 15 538 16 929 16 689 

Omklassificering av immateriella tillgångar 0 0 -303 

Periodens resultat -8 363 -6 763 -13 608 

Belopp vid periodens utgång 25 185 25 398 18 010 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 25 185 25 398 18 010 

    

    

Finansiella nyckeltal 30 jun 31dec 
(kSEK) 2012 2011 2011 
Soliditet 85 % 90 % 84 % 

Eget kapital per aktie vid periodens slut - före utspädning* 0,70 0,37 0,26 

Eget kapital per aktie vid periodens slut - efter utspädning* 0,70 0,37 0,26 

 
 
* 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 jan-juni april-juni jan-dec 
(kSEK) 2012 2011 2012 2011 2011 
Kassaflöde från rörelsen -8 433 -6 775 -4 428 -3 311 -13 746 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 687 454 344 227 1 310 

Förändring av rörelsekapital 405 -277 -388 -835 299 

Finansnetto -5 -9 -2 -4 -12 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 346 -6 607 -4 474 -3 923 -12 149 

Investeringsverksamheten -862 -235 -405 -48 -870 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -8 208 -6 842 -4 879 -3 971 -13 019 

Finansieringsverksamheten -120 -60 -60 -30 -180 

Nyemission 15 537 16 989 15 753 17 154 16 688 

Periodens kassaflöde 7 209 10 087 10 814 13 153 3 489 

         

Likvida medel vid periodens början 7 563 4 074 3 958 1 008 4 074 

Likvida medel vid periodens slut 14 772 14 161 14 772 14 161 7 563 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag jan-juni april-juni jan-dec 
(kSEK) 2012 2011 2012 2011 2011 
Rörelsens intäkter 2 518 1 030 1 138 489 3 407 

Rörelsens kostnader -10 342 -6 631 -4 830 -3 253 -14 649 

Rörelseresultat -7 824 -5 601 -3 692 -2 764 -11 242 

Finansnetto -314 -1 369 -162 -805 -3 058 

Resultat före skatt -8 138 -6 970 -3 854 -3 569 -14 300 

Uppskjuten skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0 

Periodens resultat -8 138 -6 970 -3 854 -3 569 -14 300 
      
Moderbolagets balansräkning i sammandrag 30 juni 31 dec  	  
(kSEK) 2012 2011 2011  	  
Tillgångar       	  
Anläggningstillgångar 11 967 12 320 11 505  	  
Omsättningstillgångar 2 861 2 049 2 109  	  
Likvida medel 14 767 13 460 7 034  	  
Summa tillgångar 29 595 27 829 20 648  	  
        	  
Eget kapital och skulder       	  
Eget kapital       	  
Bundet eget kapital 16 752 39 713 39 713  	  
Fritt eget kapital 8 330 -14 459 -22 030  	  
Skulder       	  
Långfristiga skulder 5 305 64  	  
Kortfristiga skulder 4 508 2 270 2 901  	  
Summa eget kapital och skulder 29 595 27 829 20 648  	  
     	  
Moderbolagets förändring i eget kapital 30 juni 31 dec  	  
(kSEK) 2012 2011 2011  	  
Belopp vid periodens ingång 17 683 15 294 15 294  	  
Nyemission 15 537 16 929 16 689  	  
Periodens resultat -8 138 -6 969 -14 300  	  
Belopp vid periodens utgång 25 082 25 254 17 683  	  
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 25 082 25 254 17 683  	  
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Moderbolagets kassaflödesanalys i 
sammandrag jan-juni april-juni jan-dec 

(kSEK) 2012 2011 2012 2011 2011 
Kassaflöde från rörelsen -7 824 -5 601 -4 132 -2 764 -11 242 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 400 373 200 187 737 

Förändring av rörelsekapital 607 -252 -279 -1 144 257 

Finansnetto -4 -9 -2 -4 -12 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 821 -5 489 -4 213 -3 725 -10 260 

Investeringsverksamheten -863 -1 595 -405 -848 -2 830 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -7 684 -7,084 -4 618 -4 573 -13 090 

Finansieringsverksamheten 15 417 16 929 15 693 17 079 16 509 

Periodens kassaflöde 7 733 9 845 11 075 12 506 3 419 

         

Likvida medel vid periodens början 7 034 3 615 3 692 954 3 615 

Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 14 767 13 460 14 767 13 460 7 034 
	  
	  
 
ÖVRIG INFORMATION 
	  
Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 

	  
Riskfaktorer	  
Bolagets 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.  

	  
Redovisningsprinciper  
Denna bokslutskommuniké 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.  
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Kommande rapporttillfällen 2012-2013 
 

Delårsrapport jan-september 14 november 2012 

Bokslutsrapport   28 februari 2013 

 

 

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 faktisk 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 29 augusti 2012 

 

 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Sarah Fredriksson, VD 

 

 

För ytterligare information kontakta:  

Sarah Fredriksson, VD  

Tel: 046-10 12 35 

 

 

 

 

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.	  


