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FORTSATT POSITIV UTVECKLING I FÖRSÄLJNINGEN 
 

 
Perioden juli – sep  
 
• Positivt bruttoresultat 222 (-449) kSEK 

 
• Nettoomsättningen ökade med ca 39% till 2 750 (1 972) kSEK, för peroiden jan-sep är ökningen 69%. 
 
• Totalresultatet uppgick till -2 740 (-3 221) kSEK. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 (-0,27) SEK. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 286 (-3 614) kSEK. 

 
• Dotterbolaget GeccoDots introducerade en banbrytande produkt, FeODot EasyKit, som fungerar som kontrastmedel i 

magnetkamera, PET/SPECT, optisk imaging och ultraljud samt presenterade resultat från projekt i pipeline på WMIC i 

Savannah, USA. Även nya resultat från Nanomotus projektet och Sentinel Node projektet presenterades i den 

vetenskapliga delen av konferensen. 

• Genovis har tecknat avtal med Respiratorius för att testa och utvärdera RESP-3000 som ny biomarkör vid tidig diagnostik 

av hjärt- och kärlsjukdomar med s.k. PET-kamera.  

 

 

Perioden jan – sep  
  2013 2012 Förändring  

Nettoomsättning 6 856 4 064 69 % 

Övriga rörelseintäkter 1 030 567 82 % 

Periodens kostnader -18 485 -16 321 13 % 

Rörelseresultat -10 599 -11 690 9 % 

Periodens totalresultat -10 539 -11 584 9 % 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,75 -1,25 40 % 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 966 -10 959 0 % 

Likvida medel vid periodens slut 4 470 10 917 -59 % 

 

 

Händelser efter periodens utgång 

I oktober lanserade Genovis FabULOUS för analys och karaktärisering av antikroppsmolekyler och GlycINATOR för analys av 

antikroppsmolekyler på Well Characterized Biologicals i Washington. 



	  

 2 Delårsrapport januari-september 2013 

Delårsrapport januari – september 2013 
	  

Genovis styrelse har, under förutsättning av beslut på extra bolagstämma den 19 november, beslutat om en nyemission med 

företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en 

teckningskurs om fyra kronor och femtio öre (4,50) SEK. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst  

2 104 100,8 SEK genom utgivandet av högst 5 260 252 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till 

maximalt 8 416 403,6 SEK och antalet aktier till maximalt 21 041 009. Bolaget tillförs cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader.  

Nyemissionen omfattas till 36 procent av skriftliga teckningsförbindelser och är därutöver garanterad till 64 procent av externa 

investerare. 

Därutöver föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under förutsättning av 

fullteckning i företrädesemissionen av högst 5 260 252 aktier vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av sammanlagt 

högst 1 350 000 aktier i Bolaget med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen ska vara fyra kronor och 

femtio öre (4,50) SEK, betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant med möjlighet för styrelsen att medge kvittning i 

efterhand. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill den 20 januari 2014. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt är att kunna tillvarata eventuella emissionsgaranters teckningsintresse inom ramen för utställda 

emissionsgarantier. 

 

 
Kommentar av vd Sarah Fredriksson 

Vi ser en fortsatt positiv utveckling i försäljningen av våra produkter och det senaste kvartalet är det bästa i Genovis historia. Vi 

ökar försäljning med 25 procent i jämförelse med andra kvartalet i år. Det går allra snabbast framåt i USA där försäljningen 

hittills i år ökar med 110 procent i jämförelse samma period förra året. Analyserar vi värdet av våra produkter ut till kund, det vill 

säga om vi bortser från distributörsrabatter, så har våra produkter omsatts för 11,5 miljoner kronor per rullande 12 månader att 

jämföras med 6,2 miljoner vid samma tidpunkt förra året.  

 

Ser vi till resultatet, är detta kvartal det första där vi kan visa på ett positivt bruttoresultat. Utöver personalkostnader som ökat 

med 12 % i jämförelse med tredje kvartalet förra året så är det främst kostnader för marknadsföring som ökat med cirka 40 % 

för koncernen i jämförelse med tredje kvartalet förra året. Vi satsar målmedvetet på att sprida kunskap om våra produkter. Det 

ger på lite sikt fler kunder och starkare kundrelationer både i Genovis och i dotterbolaget GeccoDots, som under kvartalet börjat 

delta på konferenser för att introducera nanostrukturer på den prekliniska imaging marknaden. 

 

Perioden avslutades med att två av våra utvecklingsprojekt gick i mål, vilket resulterat i helt nya produktgrupper. Båda två, 

GlycINATOR och FabULOUS lanserades i mitten av oktober. Det är få tillfällen som är så härliga som när ett utvecklingsprojekt, 

som tagit mycket energi och kraft, resulterar i en kommersiellt gångbar produkt och genererar de första intäkterna. Denna gång 

hade vi dessutom draghjälp av några av våra nyckelkunder som genomförde beta tester av produkterna parallellt med vår 

interna utvecklingsprocess. 

 

Sarah Fredriksson 

Vd i Genovis AB 

 
 

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

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

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

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

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

I oktober lanserade Genovis två nya produkter, FabULOUS™ och GlycINATOR™. FabULOUS är ett enzym som klyver en 
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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. GlycINATOR är ett enzym som förstärker Genovis utbud av produkter 

för så kallad glykananalys. Genovis har utvecklat produkten, som snabbt kan klyva av kolhydratmolekyler 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. 

 

 

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 6 856 (4 064) kSEK vilket är en försäljningsökning med 69 % i jämförelse med 

samma period föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 750 (1 972) kSEK vilket är en 

försäljningsökning med 39 % i jämförelse med samma period föregående år. I nettoomsättningen ingår försäljning av 

nanopartiklar om 20 kSEK vilka fakturerades innan nanoportföljen fördes över till dotterbolaget. Försäljningen av produkter ur 

proteinportföljen uppgick under perioden till 6 836 kSEK. Övriga intäkter uppgick under perioden till 1 030 (567) kSEK. Under 

tredje kvartalet uppgick övriga intäkter till 352 (141). Övriga rörelseintäkter utgörs till största delen av forskningsstöd.  
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Intäkter per geografiskt område (kSEK) 

 

jan-sep jan-dec 

2013 2012 2012 

Norden 330 332 406 

Övriga Europa 1 787 1 159 1 682 

USA 4 640 2 203 3 566 

Övriga länder 99 370 426 

Totalt 6 856 4 064 6 080 

 

 

Rörelseresultat 
För perioden uppgick rörelseresultatet till -10 599 (-11 690) kSEK, varav tredje kvartalet uppgick till -2 740 (-3 258) kSEK. 

Finansnetto för perioden uppgick till -1 (-6) kSEK varav tredje kvartalet uppgick till 0 (-1) kSEK. Redovisat resultat för perioden 

förbättrades till -10 539 (-11 584) kSEK motsvarande resultat för tredje kvartalet förbättrades till -2 740 (- 3 221) kSEK.  

 

 
Kostnader 

Koncernens totala kostnader under perioden uppgick till -18 485 (-16 321) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelas på råvaror och 

förnödenheter -1 305 (-1 775) kSEK. Externa kostnader vilka ökade med 1 407 kSEK till -7 471 (-6 064) kSEK hänför sig främst 

till ökade marknadsförings- och försäljningskostnader. Personalkostnader ökade med 1 350 kSEK till -8 675  

(-7 325) kSEK, ökningen är en följd av omorganisationen under perioden samt att ökade resurser lagts på säljsidan.  

 

För tredje kvartalet uppgick kostnaderna till -5 842 (-5 371) kSEK och fördelar sig på råvaror och förnödenheter -350 

(-869) kSEK, externa kostnader -2 530 (-1 693) kSEK samt personalkostnader -2 648 (-2 371) kSEK. Genovis hade fjorton 

anställda jämfört med tretton motsvarande period föregående år.  

 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 1 456 (1 044) kSEK varav 819 (299) kSEK är hänförliga till materiella 

anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 637 (745) kSEK avser investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar. Under tredje kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till 95 (181) kSEK varav 20 (72) kSEK är hänförliga till 

materiella anläggningstillgångar och 75 (109) kSEK avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

Periodens kassaflöde jan-sep uppgick till 2 214 (3 354) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 13 208 

(15 537) kSEK och utgörs till största delen av de nyemissioner som genomfördes 2013 och 2012.  

 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 470 (10 917) 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 då Genovis styrelse, under förutsättning av beslut på extra bolagstämma den 19 november, 

beslutat om en nyemission som tillför bolaget cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca två (2) 

MSEK. Nyemissionen omfattas till 36 procent av skriftliga teckningsförbindelser och är därutöver garanterad till 64 procent av 

externa investerare. 
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Räntebärande skulder uppgick till 0 (5) kSEK. Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 16 302 kSEK efter beaktande av 

periodens resultat. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,75 (-1,25) SEK. 

Koncernens soliditet vid periodens slut var 81 % (85 %) och eget kapital per aktie var 1,16 (2,36) 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  

(3 241) kSEK. 

 

Anställda 
Den 30 september 2013 var antalet anställda i koncernen fjorton personer jämfört med samma period föregående år då antalet 

anställda i koncernen var tretton 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 6 312 302,80 SEK. Totalt antal aktier uppgick till 15 780 757 med ett kvotvärde på 

0,40 SEK. Genovis aktie handlas på NASDAQ OMX First North, bolagets kortnamn är GENO. First North är en alternativ 

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

och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Thenberg Fondkommission 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. 

Intäkterna för perioden uppgick till 10 256 (4 631) kSEK varav 6 848 (4 064) kSEK utgör intäkter från extern försäljning. Under 

tredje kvartalet uppgick intäkterna till 3 545 (2 113) kSEK varav 2 742 (1 969) utgör intäkter från försäljning. Övriga intäkter 

under perioden uppgick till 3 408 (567) kSEK varav 2 374 (0) kSEK utgör uthyrning av personal till dotterbolaget resterande 

utgör forskningsstöd från Vinnova och Vetenskapsrådet. Under tredje kvartalet utgjorde övriga intäkter 803 (144) kSEK varav 

701 (0) kSEK utgör uthyrning av personal till dotterbolaget. 

 

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till -17 134 (-15 433) kSEK och är huvudsakligen hänförbara till personalkostnader, 

marknadsföring och utvecklingsprojekt. För tredje kvartalet uppgick kostnaderna till -5 003 (-5 091) kSEK. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6 878 (-10 802) kSEK och resultat efter finansnetto till -10 379 (-11 257) kSEK. 

Periodens resultat uppgick till -10 379 (-11 257) kSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 458 (-2 978) kSEK och 

resultat efter finansnetto till -2 758 (-3 119) kSEK. Periodens resultat uppgick till -2 758 (-3 119) kSEK.  

 

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget om 3 500 (450) 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 852 (1 199) kSEK. 

Likviditeten vid periodens slut uppgick till 4 170 (10 909) kSEK.  

 

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

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

skattemässiga underskott uppgår till 103 MSEK. 
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Dotterbolaget GeccoDots AB 
GeccoDots verksamhet är fokuserad på att med hjälp av nanoteknik producera nya kontrastmedel och marknadsföra dem för 

medicinsk avbildning (imaging). Tekniken bakom de utvecklade produkterna har tagits fram i Genovis regi och dotterbolaget har 

tagit över ansvaret för projektens utveckling och kommersialisering. 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.  GeccoDots utvecklar och 

producerar nanostrukturer som ger god kontrast i magnetkamera, ultraljud, optisk avbildning och PET/SPECT kamera och de 

första aktiviteterna inför en lansering av produkter avsedda för prekliniska applikationer inom medicinsk avbildning (imaging) har 

inletts.  

 

Dotterbolagets omsättningstillgångar uppgick till 309 kSEK, skulder till 2 611 kSEK och eget kapital till 164 kSEK. Intäkterna 

uppgick under perioden till 793 (0) kSEK varav 765 kSEK avser bidrag. Kostnaderna uppgick till -4 235 (-460) kSEK. 

Kostnaderna avser till största delen kostnader för inhyrd personal då dotterbolaget idag inte har någon anställd. Dotterbolaget 

hyr in personal från Genovis i den utsträckning behov uppkommer. 

 

Transaktioner med närstående 
Huvudägarna Mikael Lönn vars innehav i Genovis uppgår till 22,99 % och LMK Ventures AB vars innehav uppgår till  13,15 % 

lämnade teckningsförbindelser och emissionsgarantier på totalt 70 % av emissionsvolymen i den företrädesemission som 

genomfördes under perioden 4-18 april 2013. Åtagandena motsvarande totalt 2 761 633 aktier till ett belopp om 9 665 715,50 

SEK. Garantiersättning utbetalades med 256 141 SEK att fördelas lika mellan garanterna.  

 

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. Övergripande mål för 2013 är fortsatt fokus på den kommersiella 

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

 

Riskfaktorer 
Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats sen den 

beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat 

svårigheten att behålla kompetent personal och risken för uteblivna förväntade intäkter då bolaget är verksamt på en marknad 

där de konkurrerande företagen har betydligt större finansiella resurser till sitt förfogande. För en detaljerad översikt över 

bolagets finansiella risker hänvisas till Genovis årsredovisning 2012 sidan 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) 2013 2012 2013 2012 2012 

Nettoomsättning 2 750 1 972 6 856 4 064 6 080 

Övriga rörelseintäkter 352 141 1 030 567 1 014 

Råvaror och förnödenheter -350 -869 -1 305 -1 775 -2 425 

Övriga externa kostnader -2 530  -1 693 -7 471  -6 064 -9 382 

Bruttoresultat 222 -449 -890  -3 208 -4 713 

            

Personalkostnader -2 648 -2 371 -8 675  -7 325 -10 223 

Övriga rörelsekostnader -96 -75 -148  -107 -39 

Rörelseresultat före avskrivningar  -2 522 -2 895 -9 713  -10 640 -14 975 

            
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -218 -363 -886 -1 050 -5 206 

Rörelseresultat -2 740 -3 258 -10 599 -11 690 -20 181 

            

Finansnetto 0 -1 -1  -6 20 

Resultat efter finansiella poster -2 740 -3 259 -10 600  -11 696 -20 161 

            

Skatt 0 38 61 112 246 

Resultat efter skatt -2 740 -3 221 -10 539 -11 584 -19 915 

-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -2 740 -3 221 -10 539 -11 584 -19 915 

  
  
  
  
  
  
  

Resultat per aktie (SEK)* 

-baserat på vägt genomsnitt av antalet 
utestående aktier före och efter utspädning -0,17 -0,27 -0,75 -1,25  -2,04 

Antal utestående aktier           

Vägt genomsnitt under perioden 15 780 757 11 835 568 14 029 912  9 290 839 9 778 112 

Antal aktier vid periodens början 15 780 757 11 835 568 11 835 568  6 923 712 6 923 712 

Antal aktier vid periodens slut 15 780 757 11 835 568 15 780 757  11 835 568 11 835 568 

Börskurs vid periodens slut, SEK 4,99 3,84 4,99  3,84 3,50 

  

*Omvänd split 1:10, med avstämningsdag 10 april 2012, har beaktats vid samtliga perioder som omfattas rapporten. 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 30 sep 
(kSEK) 2013 2012 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 3 770 7 220 

Materiella anläggningstillgångar 1 517 1 372 

Finansiella anläggningstillgångar 3 436 3 241 

Omsättningstillgångar 3 910 3 050 

Kortfristig placering 3 000 0 

Likvida medel 4 470 10 918 

Summa tillgångar 20 103 25 801 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 16 302 21 964 

Långfristiga skulder 0 5 

Kortfristiga skulder 3 801 3 832 

Summa eget kapital och skulder 20 103 25 801 

    

Koncernens förändring i eget kapital  
(kSEK)   

Belopp vid periodens ingång 13 633 18 010 

Nyemission 13 208 15 538 

Periodens resultat -10 539 -11 584 

Belopp vid periodens utgång 16 302 21 964 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 16 302 21 964 

    

Finansiella nyckeltal   

Soliditet 81 % 85 % 
Eget kapital per aktie vid periodens slut - före och efter 
utspädning* 1,16 2,36 

 
*Omvänd split 1:10, med avstämningsdag 10 april 2012, har beaktats vid samtliga perioder som omfattas rapporten. 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag    
 juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2013 2012 2013 2012 2012 

Kassaflöde från rörelsen -2 740 -3 257 -10 600 -11 690 -20 181 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 218 363 886 1 050 5 206 

Förändring av rörelsekapital -764 -718 -1 251 -313 107 

Finansnetto 0 -2 -1 -6 20 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 286 -3 614 -10 966 -10 959 -14 848 

Investeringsverksamheten -3 095 -181 -4 456 -1 044 -1 324 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -6 381 -3 795 -15 422 -12 003 -16 172 

Finansieringsverksamheten 0 -60 0 -180 -245 

Nyemission 0 0 13 208 15 537 15 538 

Periodens kassaflöde -6 381 -3 855 -2 214 3 354 -879 

            

Likvida medel vid periodens början 10 851 14 772 6 684 7 563 7 563 

Likvida medel vid periodens slut 4 470 10 917 4 470 10 917 6 684 
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Delårsrapport januari – september 2013 
	  

 

Moderbolaget  
  

	    
	  Resultaträkning i sammandrag    
	  

 juli-sep jan-sep jan-dec 
(kSEK) 2013 2012 2013 2012 2012 

Rörelsens intäkter 3 545 2 113 10 256 4 631 7 095 

Rörelsens kostnader -5 003 -5 091 -17 134 -15 433 -23 215 

Rörelseresultat -1 458 -2 978 -6 878 -10 802 -16 120 

Finansnetto -1 300 -141 -3 501 -455 -4 099 

Resultat före skatt -2 758 -3 119 -10 379 -11 257 -20 219 

Uppskjuten skatt på periodens resultat 0 0 0 0 408 

Periodens resultat -2 758 -3 119 -10 379 -11 257 -19 811 

 
Balansräkning i sammandrag   
(kSEK) 30 sep 31 dec 
Tillgångar 2013 2012 2012 

Anläggningstillgångar 8 662 11 928 7 969 

Omsättningstillgångar 3 731 3 004 3 316 

Kortfristig placering 3 000 0 0 

Likvida medel 4 170 10 908 6 655 

Summa tillgångar 19 563 25 840 17 940 
  
       

Eget kapital och skulder (kSEK)       

Eget kapital       

Bundet eget kapital 18 330 16 752 16 752 

Fritt eget kapital -2 092 5 211 -3 343 

Skulder       

Långfristiga skulder 0  5  0 

Kortfristiga skulder 3 325 3 872 4 531 

Summa eget kapital och skulder 19 563 25 840 17 940 

  
  

  
    

 

Förändring i eget kapital     
(kSEK)     

Belopp vid periodens ingång 13 409 17 683 17 683 

Nyemission 13 208 15 537 15 537 

Periodens resultat -10 379 -11 257 -19 811 

Belopp vid periodens utgång 16 238 21 963 13 409 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 16 238 21 963 13 409 
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Delårsrapport januari – september 2013 
	  

    
Kassaflödesanalys i sammandrag juli-sep jan-sep jan-dec 
jJan-dec(kSEK) 2013 2012 2013 2012 2012 

Kassaflöde från rörelsen -1 458 -2 978 -6 878 -10 802 -16 121 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 203 220 563 621 1 759 

Förändring av rörelsekapital -823 -703 -1 462 -97 443 

Finansnetto 0 -1 -1 -5 21 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 078 -3 462 -7 777 -10 283 -13 898 

Investeringsverksamheten -4 557 -336 -7 916 -1 199 -1 774 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -6 635 -3 798 -15 693 -11 482 -15 672 

Finansieringsverksamheten 0 -60 13 208 15 357 15 293 

Periodens kassaflöde -6 635 -3 858 -2 485 3 875 -379 

            

Likvida medel vid periodens början 10 805 14 767 6 655 7 034 7 034 

Likvida medel vid periodens slut 4 170 10 909 4 170 10 909 6 655 

 
 
 

 

Lund den 17 november 2013 

 

 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Sarah Fredriksson, vd 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen  

Bokslutskommuniké    27 februari 2014 

Årsstämma      24 april 2014 

 

 

 

 

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. 
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Delårsrapport januari – september 2013 
	  

	  
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 delårsrapporten för Genovis AB för perioden 1 januari till 30 september 2013. 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 finansiella delårsinformation 

grundad på vår översiktliga granskning. 

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 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 

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet i delårsrapporten avseende finansiell ställning, 

där det framgår att endast under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut enligt styrelsens framlagda förslag om 

nyemission, bedöms likviditeten vara tillräcklig för att driva verksamheten vidare tolv månader framåt. 

 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig 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 2013 

PricewaterhouseCoopers 

 

Magnus Willfors   Sofia Götmar-Blomstedt 

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig revisor 

 


