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BOKSLUTSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2015 
 
 
 
Finansiell översikt 
 
 oktober-december januari-december 
  2015 2014 2015 2014 
Nettoomsättning 3 499 2 099 13 268 8 252 
Övriga rörelseintäkter 4 030 363 9 255 1 782 
Periodens kostnader1) -10 702 -8 628 -42 347 -30 505 
Bruttoresultat -137 -2 096 -1 429 -5 979 
EBITDA -2 858 -5 781 -14 775 -19 197 
Rörelseresultat -3 173 -6 166 -19 824 -20 471 
Periodens totalresultat -3 104 -7 861 -19 928 -22 049 
Totalresultat per aktie2)  -0,08 -0,36 -0,66 -1,02 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 940 -5 676 -16 117 -22 193 
Likvida medel inklusive kortfristiga 
placeringar vid periodens slut 2 052 5 688 2 052 5 688 

 
 
1) Omfattar kostnader av engångskaraktär om 6 MSEK för helåret 2015.  

2)  Baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utställda aktier före och efter utspädning. 
 
 
 
Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015 
• Nettoomsättningen ökade med ca 67 procent till 3 499 (2 099) kSEK. 
 
• Bruttoresultatet förbättrades med 1 959 till -137 (-2 096) kSEK 
 
• Bruttomarginalen förbättrades till 74 procent mot 63 procent 2014. 
 
• Resultatet efter skatt förbättrades med 4 799 kSEK till -3 062 (-7 861) kSEK.  
 
• Totalresultatet förbättrades med 4 757 kSEK till -3 104 (-7 861) kSEK 
 
• Totalresultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,36) SEK 
 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 940 (-5 676) kSEK 
 
• GingisKHAN™Fab kit, Genovis lanserade en vidareutveckling av produkten GingisKHAN™ som 

marknadsförs under namnet GingisKHAN™Fab kit. 
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Sammanfattning av helåret 2015 
• Nettoomsättningen förbättrades med ca 61 procent till 13 268 (8 252) kSEK. 
 
• Bruttoresultatet förbättrades med 4 550 kSEK till -1 429 (-5 979) 
 
• Bruttomarginalen förbättrades till 82 procent mot 58 procent 2014. 
 
• Resultatet efter skatt förbättrades med 2 143 kSEK till -19 906 (-22 049) kSEK. Kostnader av 

engångskaraktär belastar resultatet med 6 071 kSEK.  
 

• Totalresultatet förbättrades med 2 121 kSEK till -19 928 (-22 049) kSEK 
 
• Totalresultat per aktie uppgick till -0,66 (-1,02) SEK 
 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 117 (-22 193) kSEK. 
 
• Genovis genomförde en omorganisation och avslutade verksamheten i dotterbolaget GeccoDots samt 

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

 
 

KOMMENTAR AV FREDRIK OLSSON, VD  
I början av 2014 beslutade vi att förändra vår marknads och försäljningsstrategi och helt gå över till 

direktförsäljning med egen organisation på de viktigaste marknaderna. 2015 var året då vi kunde verkställa 

beslutet fullt ut. Effekten är tydlig, vi har på helåret ökat försäljningen med mer än 60 procent till 13,3 MSEK. 

Direktkontakt med slutkunden är en starkt bidragande orsak till att vi under 2015 haft tillväxt för varje enskilt 

kvartal jämfört med 2014. 

Under året har vi renodlat verksamheten till produkter baserade på våra unika enzym för huvudsaklig användning 

inom biopharmaindustrin. Omstruktureringen belastar helårsresultatet med ca 6 MSEK bestående av 

nedskrivningar och personalkostnader. Vi går nu in i 2016 med en organisation som är kostnadseffektiv och 

anpassad för tillväxt.  

Bruttomarginalen har förbättrats kraftigt under året. För 2015 är bruttomarginalen 82 procent att jämföra med 58 

procent för 2014. Vi har nu en produktion som är effektiv och skalbar för att möta ökad efterfrågan. 

Fjärde kvartalet 2015 ökade vår försäljning med 67 procent jämför med motsvarande period 2014. 

Valutaeffekterna är i sammanhanget marginella (ca 7 procent) vilket betyder att vi växer organiskt och det är 

viktigt både för Genovis medarbetare och inte minst för våra aktieägare. Det stärker oss i övertygelsen att följa 

och ytterligare stärka vår säljstrategi under 2016. 

Genovis utvecklar och säljer produkter som ska möta våra kunders nuvarande och framtida behov. För att kunna 

fortsätta göra det behövs förutom innovativ och kompetent personal också resurser för att ytterligare förstärka 

marknadsorganisationen. Vi har för avsikt att under 2016 utvidga marknadssatsningarna genom att förstärka 

existerande marknader med mer resurser för att ytterligare driva försäljningen. Vi kommer också söka lokal 

representation på marknader där vi ser betydande potential, framförallt Asien. Vi kommer också under året att 

lansera produkter för nya marknader och applikationsområden för att driva tillväxten ytterligare. Min bedömning är 

att dessa satsningar kommer att fördubbla försäljningen inom18 månader och skapa en organisation som kan 

hantera fortsatt snabb tillväxt även därefter. 

Genovis har alltid haft en tydlig strategi att interaktionen med kunderna ska styra hur verksamhet bedrivs - varje  
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dag! Det gäller produkter, bemötande, support, leverans och enkelhet att beställa våra produkter. Vårt 

huvudsakliga fokus är att lösa våra kunders behov på ett bättre sätt än våra konkurrenter. Jag är övertygad om att 

vi har rätt strategi för att öka värdet för Genovis aktieägare på bästa sätt framöver. 
 

 

KONCERNEN 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 F(ab’)2-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.  

 

 

Omsättning 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 13 268 (8 252) kSEK vilket är en försäljningsökning med 61 procent i 

jämförelse med 2014. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 3 499 (2 099) kSEK vilket är en 

försäljningsökning med 67 procent jämfört med 2014. 
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Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter uppgick för helåret till 9 255 (1 782) kSEK och under fjärde kvartalet till 4 030 (363) kSEK. 

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

 
Intäkter per geografiskt område (kSEK) 

 

oktober-december      januari-december 
2015 2014  2015 2014 

Europa 1 478 1 041  4 165  3 135 

Nordamerika 1 764  939  8 479 4 841 

Övriga länder 257  119  624  276 

Totalt  3 499 2 099  13 268 8 252 
 

 
Resultat 
Bruttoresultat 
Koncernens bruttoresultat för helåret uppgick till -1 429 (-5 979) kSEK och för fjärde kvartalet till -137 (-2 096) 

kSEK. Ökade intäkter för koncernen samt minskade kostnader till följd av avvecklingen av dotterbolaget 

GeccoDots har bidragit till det förbättrade resultatet. 

 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella kostnader och intäkter för helåret var netto -34 (140) kSEK och för fjärde kvartalet 0 (23) kSEK. 

 

Resultat efter skatt 
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -19 906 (-22 049) kSEK för helåret, varav fjärde kvartalet uppgick till  

-3 062 (-7 861) kSEK. Resultatet belastas med kostnader av engångskaraktär om 6 MSEK till följd av 

avvecklingen av dotterbolaget GeccoDots.  

Totalresultat för helåret uppgick till -19 928 (-22 049) kSEK varav fjärde kvartalet uppgick till -3 104 (-7 861) 

kSEK. 

 
 

Kostnader 
Koncernens totala kostnader under året ökade med 11 842 kSEK till -42 347 (-30 505) kSEK. Rörelsekostnaderna 

fördelas på råvaror och förnödenheter -2 459 (-3 430) kSEK och övriga externa kostnader -21 493 (-12 583)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 -13 346 

(-13 186) kSEK varav 2 172 kSEK är kostnader av engångskaraktär och hänför sig till den omstrukturering och 

avvecklingen av GeccoDots som avslutades under tredje kvartalet. För fjärde kvartalet uppgick kostnaderna totalt 

till -10 702 (-8 628) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter -895 (-771) kSEK, övriga 

externa kostnader -6 771 (-3 787) kSEK samt personal-kostnader -2 853 (-3 688) kSEK.  
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Investeringar 
Koncernens nettoinvesteringar för helåret uppgick till 1 686 (3 043) kSEK varav 189 (1 240) kSEK är hänförliga till 

materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier/datorer och 1 497 (1 803) kSEK avser investeringar i 

immateriella anläggningstillgångar. Under fjärde kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till 153 (865) kSEK varav 

80 (397) kSEK är hänförliga till materiella anläggningstillgångar och 73 (468) kSEK avser investeringar i 

immateriella anläggningstillgångar.  

 

 

Kassaflöde 
Koncernens kassaflöde för helåret uppgick till 1 364 (208) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

uppgick till 14 167 (27 444) kSEK och utgörs av de nyemissioner som genomfördes 2014 och 2015.  

För fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till -4 093 (-6 315) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

uppgick till 0 (226) kSEK. 

 
 
Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid årets slut till 2 052 (5 688) kSEK. Det 

befintliga rörelsekapitalet är inte tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden men 

styrelsen gör bedömningen att det går att anskaffa det kapital som krävs utöver förväntade intäkter via det 

emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 5 maj 2015. 
 

Bolaget har inte några räntebärande skulder. 

 
Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 8 822 kSEK efter beaktande av årets resultat. Resultat per aktie för 

helåret baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,66 (-1,02) SEK och för fjärde 

kvartalet till -0,09 (-0,36) SEK. Koncernens soliditet vid årets slut var 52 (75) procent och eget kapital per aktie var 

0,29 (0,68) SEK baserat på fullt utspätt antal aktier i genomsnitt.  
 

 

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

1 718 (1 718) kSEK. 
 

 

Anställda 
Den 31 december 2015 var antalet anställda i koncernen tretton personer jämfört med 2014 då antalet anställda 

var sexton personer. Samtliga personer är 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  
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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 GENOVIS AB 

Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; försäljning 

av produkter 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 helåret uppgick till 21 525 (12 005) kSEK. 10 795 (8 159) kSEK utgör intäkter från extern försäljning 

och 10 730 (3 846) utgör övriga intäkter. Under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 6 988 (3 118) kSEK varav  

2 941 (2 080) SEK utgör intäkter från försäljning och 4 047 (1 038) 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 helåret uppgick till -39 195 (-26 848) kSEK varav 6 576 kSEK utgör kostnader av 

engångskaraktär. För fjärde kvartalet uppgick kostnaderna till -9 895 (-7 773) kSEK. 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.  
 

 

Resultat 
Rörelseresultatet för helåret 2015 var -17 670 (-14 843) kSEK och resultat efter finansnetto -20 000 (-20 288) 

kSEK. Periodens resultat för helåret var -20 000 (-22 006) kSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades 

till -2 907 (-4 655) kSEK och resultat efter finansnetto till -2 907 (-6 118) kSEK. Periodens resultat för fjärde 

kvartalet förbättrades med 4 929 kSEK till -2 907 (-7 836) kSEK.  

 

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget GeccoDots om 2 300  

(5 600) kSEK och avser kostnader för den personal som hyrdes in från Genovis för att driva verksamheten fram  
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till dess att verksamheten upphörde den 30 september 2015. Nettoinvesteringarna uppgick till 858 (1 985) kSEK. 

Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut var 1 194 (5 614) kSEK.  
 

 

Skatt 
Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 1 718 (1 718) kSEK 

motsvarande ett underskottsavdrag på ca 7,8 MSEK, vilket förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar 

framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 146 MSEK. 

 

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

 

 
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. 

 

 

ÖVRIG INFORMATION 
De största ägarna i Genovis AB per den 31 december 2015 

Namn Antal aktier Röster i % 

Mikael Lönn 
 

8 327 201 22,59  
LMK Forward AB 3 654 654 9,91  
Hansa Medical AB 3 641 441 9,88  
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 393 355 6,49  
Aduno AB 2 243 518 6,09 
Försäkringsaktiebolaget Avanza 
Pension 666 162 1,81 
Erik Walldén AB 639 760 1,74 

 

Källa: Euroclear Sweden AB 
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Transaktioner med närstående 
Genovis har under perioden köpt analystjänster från Redeye för totalt 405 kSEK. Genovis styrelseledamot Mikael 

Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 22,59 procent, äger 19,25 procent av aktierna i 

Redeye där Mikael Lönn också är styrelseledamot. Garantiersättning om 263 175 SEK har utbetalats till Mikael 

Lönn och avser den garantiförbindelse som ingicks i samband företrädesemissionen med teckningstid 18 maj- 

1 juni 2015. Vidare har Genovis betalat räntor till Mikael Lönn på totalt 25 767 SEK. Lånet som avsåg 

bryggfinansiering löpte med 5,5 procents ränta och återbetalades under 2015. Därutöver har Genovis under 

december månad 2015 tagit upp lån från styrelseledamöterna Mikael Lönn och Kenth Petersson på totalt  

2 MSEK, lånen löper med 5,5 procents ränta. 

 

 
Händelser efter periodens utgång 
Det finns inga viktiga händelser att rapportera efter rapportperiodens slut. 

 

 
Utsikter 
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. 

Sammantaget bedöms volymtillväxten som positiv under 2016. 

 

 

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.  

 

 

Årsstämma 
Årsstämman äger rum torsdagen den 12 maj 2016 i Lund, tid och plats meddelas senare. 
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Rapporter 2016 
Kvartalsrapport  januari - mars   4 maj  

Halvårsrapport januari - juni   29 augusti  

 

 

Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2015 beräknas finnas tillgänglig på Genovis hemsida, www.genovis.com, och på Genovis 

huvudkontor från och med den 21 april 2016. 

 

 

Valberedning 
I valberedningen inför årsstämman 2016 ingår följande medlemmar: Mikael Lönn, Hansa Medical AB 

representerat av Göran Arvidsson, Aduno AB representerat av Gunnar Bergstedt samt Erik Walldén. 

 

 

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2015. 

 

 

Framtidsinriktad information 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Genovis koncernlednings nuvarande 

förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information 

är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan 

faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen 

beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i 

lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 

 

 

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) 2015 2014 2015 2014 
Nettoomsättning 3 499 2 099 13 268 8 252 

Övriga rörelseintäkter 4 030 363 9 255 1 782 

Råvaror och förnödenheter -895 -771 -2 459 -3 430 

Övriga externa kostnader -6 771 -3 787 -21 493 -12 583 

Bruttoresultat -137 -2 096 -1 429 -5 979 
          
Personalkostnader -2 853 -3 688 -13 346 -13 186 

Övriga rörelsekostnader 132 3 0 -32 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 858 -5 781 -14 775 -19 197 

          

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -315 -385 -5 049 -1 274 
Rörelseresultat (EBIT) -3 173 -6 166 -19 824 -20 471 

          

Finansnetto 0 23 -34 140 

Resultat efter finansiella poster -3 173 -6 143 -19 858 -20 331 

          

Skatt 111 -1 718 -48 -1 718 
Periodens resultat efter skatt -3 062 -7 861  -19 906 -22 049 

Övrigt totalresultat -42 0 -22 0 

Periodens totalresultat -3 104 -7 861 -19 928 -22 049 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -3 104 -7 861 -19 928 -22 049 

  
Totalresultat per aktie baserat på vägt genomsnitt av antalet 
utestående aktier före och efter utspädning* (SEK) 

 
-0,09 -0,36 -0,67 -1,02 

     
 
 okt-dec jan-dec 
Antal utestående aktier 2015 2014 2015 2014 
 
Vägt genomsnitt under perioden 36 862 775 21 845 652 30 064 155 21 538 104 

Antal aktier vid årets början 36 862 775 21 845 652 21 845 652 15 780 757 

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

Börskurs vid årets slut, SEK 2,00 1,92 2,00 1,92 

 *Bolaget har ställt ut 450 000 teckningsoptioner. 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) 2015 2014 
Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 2 622 5 434 

Materiella anläggningstillgångar 1 765 2 307 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 8 756 4 415 

Kortfristig placering 0 5 000 

Likvida medel 2 052 688 
Summa tillgångar 16 913 19 562 
      
Eget kapital och skulder     
Eget kapital 8 822 14 583 
Långfristiga skulder 134 180 
Kortfristiga skulder 7 957 4 799 
Summa eget kapital och skulder 16 913 19 562 
    

 Koncernens förändring i eget kapital  31 dec 
(kSEK) 2015 2014 
Belopp vid periodens ingång 14 583 33 085 
Nyemission 14 167 3 547 
Valutadifferens 41 0  
Periodens resultat -19 906 -22 049 
Belopp vid periodens utgång 8 822 14 583 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 8 822 14 583 
    

 31 dec 
Finansiella nyckeltal 2015  2014 
Soliditet (%) 52 75 
Eget kapital per aktie vid periodens slut* (SEK) 0,29 0,68 

 
 
* Baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning. 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   
 okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2015 2014 2015 2014 
Kassaflöde från rörelsen -3 173 -6 166 -19 824 -20 471 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 273 384 5 026 1 274 
Förändring av rörelsekapital -1 040 83 -1 285 -3 136 
Finansnetto 0 23 -34 140 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 940 -5 676 -16 117 -22 193 
Investeringsverksamheten -153 -865 3 314 -5 043 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -4 093 -6 541 -12 803 -27 236 
Finansieringsverksamheten 0 226 0 226 
Nyemission* 0 0 14 167 27 218 
Periodens kassaflöde -4 093 -6 315 1 364 208 
          
Likvida medel vid periodens början 6 145 7 003 688 480 
Likvida medel vid periodens slut 2 052 688 2 052 688 
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Moderbolaget  
  

  
Resultaträkning i sammandrag    
 okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2015 2014 2015 2014 
Rörelsens intäkter 6 988 3 118 21 525 12 005 
Rörelsens kostnader -9 895 -7 773 -39 195 -26 848 
Rörelseresultat -2 907 -4 655 -17 670 -14 843 
Finansnetto 0 -1 463 -2 330 -5 445 
Resultat före skatt -2 907 -6 118 -20 000 -20 288 
Uppskjuten skatt på periodens 
resultat 0 -1 718 0 -1 718 
Periodens resultat -2 907 -7 836 -20 000 -22 006 

 
 
 
Balansräkning i sammandrag   
 31 dec 
Tillgångar (kSEK) 2015 2014 
Tillgångar   
Anläggningstillgångar 6 007 9 444 
Omsättningstillgångar 8 784 4 014 
Kortfristig placering 0 5 000 
Likvida medel 1 194 614 
Summa tillgångar 15 985 19 072 
  
     

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

Bundet eget kapital 15 056 20 756 
Fritt eget kapital -6 311 -6 178 
Skulder     
Kortfristiga skulder 7 240 4 494 
Summa eget kapital och skulder 15 985 19 072 

    
    

 31 dec 
Förändring i eget kapital (kSEK) 2015 2014 
Belopp vid periodens ingång 14 578 33 037 
Nyemission 14 167 3 547 
Periodens resultat -20 000 -22 006 
Belopp vid periodens utgång 8 745 14 578 
Varav hänförligt till aktieägarna i  
Genovis AB 8 745 14 578 



	

 14 Bokslutsrapport januari-december 2015 

Bokslutsrapport januari – december 2015 
	

 
    
Kassaflödesanalys i sammandrag okt-dec jan-dec 
(kSEK) 2015 2014 2015 2014 
Kassaflöde från rörelsen -2 907 -4 655 -17 671 -14 843 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 173 285 5 381 1 085 
Förändring av rörelsekapital -1 275 -410 -277 -2 605 
Finansnetto 0 37 -30 155 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -4 009 -4 743 -12 597 -16 208 
Investeringsverksamheten 1 506 -1 312 -990 -10 767 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -2 503 -6 055 -13 587 -26 975 
Finansieringsverksamheten 0 0 14 167 27 218 
Periodens kassaflöde -2 503 -6 055 580 243 
          
Likvida medel vid periodens början 3 697 6 669 614 371 
Likvida medel vid periodens slut 1 194 614 1 194 614 
 
 

Försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 

och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

moderbolaget och koncernen står inför. 

 

Lund den 15 februari 2016 

 

 

Genovis AB (publ) 

För styrelsen Fredrik Olsson, vd 

 

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av   bolagets revisorer. 

 

Bokslutsrapporten 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 
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Fredrik Olsson, verkställande direktör 

Tel: +4646-10 12 33 

fredrik.olsson@genovis.com 
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