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Första kvartalet januari – mars 2013   

• Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2013 uppgick till 103,2 MSEK 
(119,6) vilket är en minskning med 13,7 procent. Till jämförbara valutakurser 
minskade omsättningen med 6,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012. 

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 6,1 MSEK (8,6) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,1 MSEK (7,9)  

• Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,11) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,2 MSEK (10,2)  

• Nettokassan per den 31 mars uppgick till 154,0 MSEK jämfört med 165,4 MSEK  
den 31 december 2012 

• Under kvartalet har 1 611 469 egna aktier förvärvats inom ramen för det 
återköpsprogram som beslutades vid årsstämman 2012. Den 31 mars 2013 hade 
Biotage ett innehav om totalt 3 394 375 egna aktier förvärvade för 28 343 KSEK till 
ett genomsnittligt anskaffningspris om 8,35 SEK per aktie. Styrelsen har föreslagit 
årsstämman indragning av de återköpta aktierna  
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Koncernens resultatutveckling i sammandrag 

 

 

 

 

 

 

Belopp i MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

2013 2012 2012

Nettoomsättning 103,2 119,6 462,9

Kostnad sålda varor -44,9 -51,3 -191,5

Bruttoresultat 58,3 68,3 271,4

Rörelsens kostnader -52,2 -59,7 -227,6

Rörelseresultat 6,1 8,6 43,8

Finansiella poster -2,5 0,8 -5,5

Resultat före skatt 3,6 9,4 38,3

Skatt -0,5 -1,3 0,3

Rapportperiodens resultat för 

kvarvarande verksamhet 3,1 8,2 38,6

Rapportperiodens resultat för 

avvecklad verksamhet - -0,3 -0,3

Periodens resultat 3,1 7,9 38,3

Bruttovinstmarginal 56,5% 57,1% 58,6%

Rörelsemarginal 5,9% 7,2% 9,5%
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Kommentar av VD Torben Jörgensen 

Årets första kvartal har varit något av en utmaning för Biotage. Det är framförallt sent frigjorda 
budgetar hos våra kunder i Europa samt avsaknad av statliga budgetanslag i USA (eng. 
”sequestration”) – i kombination med att viktiga försäljningsdagar i slutet av kvartalet på många 
håll uteblev på grund av påskhelgen - som ligger till grund för den otillfredsställande 
försäljningsnivån under kvartalet. Vi har kunnat konstatera att flera av de under första kvartalet 
förväntade men uteblivna ordrarna har kommit in under inledningen av det andra kvartalet.  

Valutautvecklingen, främst den starka svenska kronan, har haft en negativ effekt på 
omsättningen om nära sju procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi redovisar 
nu en omsättning som är 13,7 procent lägre än motsvarande period 2012, men till jämförbara 
valutakurser är den 6,9 procent lägre.  

Jag är dock nöjd med att vi trots ett besvärligt kvartal levererar ett rörelseresultat på 6,1 MSEK, 
främst tack vare en god kontroll av kostnadsutvecklingen.  

Det är tillfredställande att vårt enskilt största produktområde, rening, utvecklas väl. Vi har under 
kvartalet sett en fortsatt förstärkning av vår marknadsandel för dessa produkter i USA. Vi har 
under kvartalet sålt vårt första exemplar av ett kombinerat Flash- och Massdetector instrument, 
IsoleraTM Dalton. Instrumentet lanseras för en bredare publik i slutet av innevarande kvartal. 
Detta kommer att ytterligare förbättra vår konkurrensposition på marknaden. 

Försäljningen av Biotages syntessystem har haft ett relativt bra kvartal. Det är företrädesvis i 
USA och Japan som vi sett en god utveckling. Framgången för mikrovågsassisterad peptidsyntes 
har bidragit till att vår försäljning av traditionella peptidsyntessystem minskat kraftigt. Våra 
produkter för provberedning, sample prep, har sålt bra i Kina och då speciellt på instrumentsidan. 
I övriga delar av världen har vi sett en avmattning av instrumentförsäljningen för sample prep. 
Här har vi en större produktlansering att se fram mot senare under året, vilken vi räknar med 
åter ska öka instrumentförsäljningen, och därmed även driva försäljningen av våra 
förbrukningsvaror. Inom våra olika regioner är det Europa som varit mest framgångsrika med att 
öka försäljningen av förbrukningsvaror inom analytisk kemi. I slutet av kvartalet lanserade vi 
också en ny förbrukningsvara för multianalys av mycotoxiner i livsmedelsprodukter.   

Inom produktområdet Industrial Resins har vi fortsatt vår bearbetning av marknaden. Vi har 
också knutit till oss nya kunder som för närvarande utvärderar våra produkter. Det finns ett 
betydande intresse i marknaden för vårt produkterbjudande, samtidigt som vi insett att tiden för 
utvärdering i såväl laboratorie- som pilotskala är betydligt längre än vad vi initialt förväntat oss. 
En del av koncernens omsättningsminskning för perioden hänför sig till en kund som byggde upp 
lager till ett värde av 4 MSEK under det första kvartalet föregående år. 

Från en geografisk synvinkel är det Japan och Kina som har varit våra bästa marknader under 
årets första kvartal. Distributörsförsäljningen har inte varit helt tillfredställande, även om vi sett 
ljuspunkter även där. 

Rullande 12 månader håller vi nu en omsättningsfördelning om 60 procent eftermarknads-
produkter (förbrukningsvaror och service) och 40 procent instrument. Detta har länge varit en 
strategisk målsättning för bolaget. Jag är därför nöjd med att kunna notera att vi för årets första 
kvartal har en försäljning på 61 procent eftermarknadsprodukter och 39 procent instrument. 
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Koncernens resultat, ekonomiska ställning och kassaflöde 

Första kvartalet januari - mars 2013 

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2013 uppgick till 103,2 MSEK (119,6) 
vilket är en minskning med 13,7 procent. Till jämförbara valutakurser minskade omsättningen 
med 6,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012. USA var den största enskilda 
marknaden med 38 procent av nettoomsättningen. EU stod för 32 procent, Japan 18 procent, 
Kina 6 procent och övriga världen 6 procent av nettoomsättningen.  

Koncernens bruttomarginal var 56,5 procent (57,1). Bruttomarginalen påverkas av variationer i 
produktmix, försäljningskanaler och den geografiska sammansättningen av försäljningen.    

Rörelsekostnaderna uppgick till 52,2 MSEK (57,9). Såväl administrationskostnader som 
försäljnings- respektive forsknings- och utvecklingskostnader minskade jämfört med  
motsvarande kvartal föregående år.  

Rörelseresultatet uppgick till 6,1 MSEK (8,6) motsvarande en rörelsemarginal på 5,9 procent 
(7,2). Finansnettot uppgick till -2,5 MSEK (0,8). I finansnettot för kvartalet ingår en nettoeffekt 
om -2,6 MSEK avseende valutaeffekter från koncerninterna och andra finansiella poster. Resultat 
efter skatt uppgick till 3,1 MSEK (7,9).  

Investeringar uppgick till 10,0 MSEK (13,0) och avskrivningar till 6,9 MSEK (9,2). 8,4 MSEK (7,4) 
av investeringarna utgjordes av balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 4,0 MSEK (5,5) av 
avskrivningarna utgjordes av avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.   

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15,2 MSEK (10,2).  
   

Balansposter 

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2013 till 159,1 MSEK jämfört med 170,9 
MSEK per den 31 december 2012. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens 
utgång till 5,1 MSEK jämfört med 5,6 MSEK per den 31 december 2012. Nettokassan per den 31 
mars 2013 uppgick därmed till 154,0 MSEK jämfört med 165,4 per den 31 december 2012. 

Koncernen redovisar per den 31 mars 2013 en total goodwill på 102,1 MSEK, vilket är oförändrat 
jämfört med den 31 december 2012. Redovisad goodwill är hänförlig till de under 2010 gjorda 
förvärven av MIP Technologies AB och två produktlinjer från Caliper Life Sciences Inc.    

Övriga immateriella anläggningstillgångar uppgick till 119,3 MSEK (116,3), varav patent, licens-
rättigheter och andra immateriella tillgångar från förvärv utgör 39,9 MSEK (47,4) och 
balanserade utvecklingskostnader 79,3 MSEK (63,7). 

Det egna kapitalet per den 31 mars 2013 uppgick till 518,1 MSEK jämfört med 530,8 MSEK per 
den 31 december 2012. Förändringen av eget kapital under perioden förklaras av nettoresultatet 
med 3,1 MSEK, genomförda återköp av bolagets egna aktier -13,6 MSEK, samt valutasäkringar 
och valutakurseffekter vid omräkning av utländska dotterbolag -2,2 MSEK.  

 
 
Förvärv av egna aktier 

Under kvartalet har Biotage förvärvat ytterligare 1 611 469 egna aktier varefter bolagets totala 
innehav av egna aktier uppgår till 3 394 375.   
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Patenttvist i USA 

Biotage har som tidigare offentliggjorts stämts för påstått patentintrång i USA. Dessa stämnings-
ansökningar är vilandeförklarade av domstolen i avvaktan av utgång i omprövningsärenden av 
patentens giltighet vid det amerikanska patentverket.  

Det amerikanska patentverkets besvärskammare har ogiltigförklarat samtliga patentkrav i de 
amerikanska patenten 7,138,061, 7,381,327 och 7,410,571. Beslutet har överklagats av 
motparten till “U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit”. Överprövningsförfarandet pågår och 
för närvarande finns inget att informera om från detta. 

Omprövningsärendena beträffande de amerikanska patenten 8,066,875 och 7,381,327 fortgår vid 
det amerikanska patentverket och i övrigt finns inget nytt att rapportera från dessa två ärenden. 

Biotages bedömning är fortsatt att bolaget i sak har en stark ställning och att motparten saknar 
fog för påstått patentintrång. 
 

 

Personal                                                                                                                 

Koncernen hade 289 anställda den 31 mars 2013 jämfört med 290 vid årets ingång.  
 

 

Moderbolaget  

Koncernens moderbolag Biotage AB har helägda dotterbolag i Sverige, USA, Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike, Italien, Japan och Kina. Moderbolaget svarar för koncernledning, strategisk 
affärsutveckling samt administrativa funktioner på koncernnivå och gentemot dotterföretag. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för det första kvartalet 2013 till 0,6 MSEK (0,5). Resultat 
efter finansiella poster för perioden var 39,1 MSEK (-4,9), varav 43,5 MSEK avser återföring av 
tidigare nedskrivningar på fordringar på dotterbolag. Moderbolagets investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 0,1 MSEK (0,2). 

Av moderbolagets långfristiga fordringar på dotterföretag utgör fordringar till ett bruttobelopp  
av 117 MSEK per 31 mars 2013 (163 MSEK per 31 december 2012) fordringar som klassificeras 
som en del av investeringarna i utlandsverksamheten innebärande att värdeförändringar av 
posterna som föranleds av ändrade växelkurser redovisas i övrigt totalresultat. 

Moderbolagets kassa och bank uppgick per den 31 mars till 52,4 MSEK jämfört med 52,3 MSEK 
per den 31 december 2012.  
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Finansiella mål  

Styrelsen för Biotage har fastställt nedanstående finansiella mål, formulerade som ett genomsnitt 
för treårsperioden 2013 – 2015: 

• Organisk tillväxt 8 procent 

Biotages mål är att uppnå en genomsnittlig organisk tillväxt på 8 procent. Det är ett 
ambitiöst tillväxtmål med tanke på att tillväxttalen är betydligt lägre på många av de 
marknader där Biotage verkar för närvarande. För att nå målet måste Biotage bland annat 
lyckas med att bredda sortimentet och bearbeta en mer differentierad kundgrupp än tidigare. 
Det arbete som bedrivs inom produktområdena analytisk kemi och Industrial Resins syftar i 
stor utsträckning till detta. 

• Bruttomarginal 60 procent 

Biotages mål är att uppnå en genomsnittlig bruttomarginal på 60 procent. Viktiga förut-
sättningar för att nå bruttomarginalmålet är att omsättningen från eftermarknadsförsäljning 
är större än omsättningen från instrument. Målet är därför starkt kopplat till strategin att 60 
procent av försäljningen ska komma från eftermarknad, vilket också ger en jämnare för-
delning av försäljningen över året. Det kombineras med ett löpande effektiviseringsarbete 
inom hela försörjningskedjan – från inköp och tillverkning till leverans. 

• Rörelsemarginal (EBIT) 10 procent 

Biotages mål är att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 10 procent. Möjligheterna att 
nå rörelsemarginalmålet påverkas i stor utsträckning av utfallet av tillväxtmålet och brutto-
marginalmålet. Därutöver ska Biotage fortsätta arbetet för att effektivisera verksamheten och 
därigenom minska kostnaderna. Företaget har bland annat ambitionen att minska såväl 
försäljningskostnaderna som administrationskostnaderna i relation till försäljningen. 

  

 

Risker och osäkerheter 

Biotage är som internationell koncern exponerat för olika risker vilket påverkar möjligheterna att 
nå de uppsatta målen. Det rör sig om operationella risker, såsom risk att konkurrenssituationer 
påverkar prisnivåer och försäljningsvolymer samt risk att konjunkturutvecklingen på de 
marknader och inom de segment där koncernen verkar inte är stabil. Det rör sig även om 
finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker och kreditrisker. 

Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under 
perioden. En detaljerad redovisning av Biotages risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av 
desamma återfinns i bolagets årsredovisning för 2012. Läsare som önskar ta del av redovisade 
risker och osäkerheter i årsredovisningen för 2012 kan hämta denna från Biotage AB:s hemsida 
www.biotage.com eller rekvirera från bolaget under adress Biotage AB, Box 8, 751 03, Uppsala 
eller info@biotage.com. 
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Rapporttillfällen avseende 2013 

Delårsrapport för det andra kvartalet 2013 publiceras den 15 augusti 2013. 
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2013 publiceras den 25 oktober 2013. 
Bokslutskommuniké för 2013 publiceras den 13 februari 2014. 
 

 

 

 

 

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor. 

 
 

 

 

Uppsala den 25 april 2013 

 
 
Torben Jörgensen  
Verkställande direktör och koncernchef 
 
 
 
 
För vidare information: 

Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707-49 05 84    
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0730-50 80 56   
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen är sådan som Biotage AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 15.00. 

 

Om Biotage  

Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi samt separation 

och rening. Kunderna består bland annat av läkemedels- och bioteknikbolag, livsmedelsproducenter och 

ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, 

Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 463 MSEK under 2012. Biotage är 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida: www.biotage.com  
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Biotage AB (publ)

Delårsrapport

2013-01-01 -- 2013-03-31

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

Belopp i KSEK 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Nettoomsättning 103 234 119 579 462 942
Kostnad sålda varor -44 945 -51 262 -191 508
Bruttoresultat 58 288 68 317 271 434

Försäljningskostnader -33 379 -35 415 -141 865
Administrationskostnader -10 197 -12 935 -47 416
Forsknings- och utvecklingskostnader -8 140 -8 393 -36 848
Övriga rörelseposter -495 -2 985 -1 457
Summa rörelsens kostnader -52 211 -59 729 -227 586

Rörelseresultat 6 077 8 588 43 848

Finansnetto -2 461 813 -5 531

Resultat före skatt 3 616 9 401 38 317

Inkomstskatt -537 -1 250 308
Periodens resultat
för kvarvarande verksamhet 3 079 8 151 38 624
Periodens resultat för avvecklad verksamhet - -288 -288
Periodens resultat 3 079 7 863 38 336

Övrigt totalresultat

Komponenter som kan komma att 
omklassificerats till årets resultat:
Växelkursdifferenser vid omräkning av 
utländska dotterföretag -1 978 -8 717 -7 485
Kassaflödessäkringar -172 3 256 632
Summa övrigt totalresultat -2 150 -5 461 -6 853

Summa totalresultat för perioden 929 2 402 31 483
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Biotage AB (publ)
Delårsrapport
2013-01-01 -- 2013-03-31

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN (fortsättning)

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01
2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Periodens  resultat hänförligt till:
 -  moderföretagets aktieägare: 3 079 7 863 38 336

Summa totalresultat för perioden hänförligt till:
 -  moderföretagets aktieägare: 929 2 402 31 483

Genomsnittligt antal utestående aktier (*) 69 891 363 74 443 975 73 258 156
Genomsnittligt antal utestående aktier efter   
utspädning p g a utestående personaloptionsprogram 69 891 363 74 443 975 73 258 156

Utestående stamaktier på balansdagen (*) 73 255 705 79 637 688 73 255 705

Periodens resultat  per aktie 0,04 kr 0,11 kr 0,52 kr
Periodens resultat  per aktie efter  utspädning 0,04 kr 0,11 kr 0,52 kr

Resultat per aktie avser:
Kvarvarande verksamhet 0,04 kr 0,11 kr 0,52 kr
Avvecklad verksamhet 0,00 kr -0,01 kr 0,00 kr

Summa totalresultat  per aktie 0,01 kr 0,03 kr 0,43 kr
Periodens totalt resultat  per aktie efter  utspädning 0,01 kr 0,03 kr 0,43 kr

 (*) av utestående aktier finns i eget förvar
som ett resultat av pågående återköpsprogram 3 394 375 6 381 983 1 782 906
Genomsnittligt antal utestående aktier anges exklusive
aktier i eget förvar.

Kvartalsöversikt för 2012 och 2013 2013 2012 2012 2012 2012
 Belopp i KSEK kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1
Nettoomsättning 103 234 113 941 107 134 122 287 119 579
Kostnad för sålda varor -44 945 -45 825 -42 532 -51 889 -51 262
Bruttovinst 58 288 68 117 64 602 70 398 68 317
Bruttomarginal 56,5% 59,8% 60,3% 57,6% 57,1%

Rörelsekostnader -52 211 -54 599 -55 727 -57 532 -59 729
Rörelseresultat 6 077 13 518 8 875 12 866 8 588
Finansnetto -2 461 -3 108 -3 862 625 813
Resultat före skatt 3 616 10 410 5 013 13 491 9 401
Skatt -537 3 207 -1 345 -304 -1 250
Rapportperiodens resultat för den kvarvarande
verksamheten 3 079 13 618 3 669 13 187 8 151
Rapportperiodens resultat för den avvecklade
verksamheten - - - - -288
Periodens resultat 3 079 13 618 3 669 13 187 7 863
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Biotage AB (publ)
Delårsrapport
2013-01-01 -- 2013-03-31

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

Belopp i KSEK 2013-03-31 2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 39 288 40 695
Goodwill 102 060 102 054
Övriga immateriella anläggningstillgångar 119 251 116 260
Finansiella anläggningstillgångar 1 289 1 205
Uppskjuten skattefordran 41 733 41 733
Summa anläggningstillgångar 303 621 301 946

Omsättningstillgångar
Varulager 83 987 84 119
Kundfordringar och andra fordringar 92 920 97 092
Likvida medel 159 090 170 916
Summa omsättningstillgångar 335 998 352 128

Summa tillgångar 639 619 654 074

Eget kapital och skulder
Kapital och reserver som kan hänföras till
moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 89 372 89 372
Övrigt tillskjutet kapital 4 993 4 996
Reserver -109 951 -107 801
Balanserat resultat 533 738 544 266
Summa eget kapital 518 151 530 829

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 676 5 124
Uppskjutna skatteskulder 1 650 1 752
Avsättningar av långfristig natur 23 499 24 179
Summa långfristiga skulder 29 825 31 055

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 87 917 88 268
Skatteskulder 394 1 354
Skulder till kreditinstitut 409 434
Avsättningar av kortfristig natur 2 923 2 134

Summa kortfristiga skulder 91 643 92 190

Summa eget kapital och skulder 639 619 654 074
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Biotage AB (publ)
Delårsrapport
2013-01-01 -- 2013-03-31

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖR  KONCERNEN

Övrigt
Aktie- tillskjutet Omräknings- Säkrings- Balanserat Summa

Belopp i KSEK kapital kapital reserv reserv resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2012 89 194 4 993 -100 544 -404 570 659 563 898

Förändringar i eget kapital under
tiden 1 januari - 31 mars2012
Summa totalresultat för januari-mars 2012 - - -8 718 3 256 7 863 2 401
Summa förändringar under perioden exklusive
transaktioner med moderbolagets ägare - - -8 718 3 256 7 863 2 401

Transaktioner med moderbolagets ägare
Återköpta egna aktier i moderbolaget (*) - - - - -20 511 -20 511
Utgående balans 31 mars 2012 89 194 4 993 -109 262 2 852 558 011 545 788

Förändringar i eget kapital under
tiden 1 april - 31 december 2012
Summa totalresultat för april - december 2012 - - 1 233 -2 624 30 473 29 082
Summa förändringar under perioden exklusive
transaktioner med moderbolagets ägare - - 1 233 -2 624 30 473 29 082

Transaktioner med moderbolagets ägare
Indragning av återköpta aktier (*) -7 148 - - - 7 148 0
Fondemission (*) 7 326 - - - -7 326 0
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - - - -29 302 -29 302
Återköpta egna aktier i moderbolaget (*) - - - - -14 738 -14 738
Utgående balans 31 december 2012 89 372 4 993 -108 029 228 544 266 530 830

Förändringar i eget kapital under
tiden 1 januari - 31 mars 2013
Summa totalresultat för januari-mars 2013 - - -1 978 -172 3 079 929
Summa förändringar under perioden exklusive
transaktioner med moderbolagets ägare 0 0 -1 978 -172 3 079 929

Transaktioner med moderbolagets ägare
Återköpta egna aktier i moderbolaget (*) - - - - -13 608 -13 608
Utgående balans 31 mars 2013 89 372 4 993 -110 007 56 533 738 518 152

(*) Återköpta aktier, indragning av återköpta aktier samt fondemission.

Årsstämman den 27 april 2011 beslöt att att bemyndiga styrelsen att genomföra ett nytt återköpsprogram omfattande
maximalt tio procent av bolagets utestående aktier innebärande totalt 7 963 769 aktier. Vid tidpunkten för årsstäman den 26 april 2012
hade bolaget i enlighet med bemyndigandet återköpt 6 381 983 aktier till en genomnsittskurs om 6,40 SEK.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman 2012 om att de återköpta 6 381 983 aktierna skulle makuleras.
Bolagets aktiekapital minskade därför med 7 148 KSEK. Samtidigt beslöts att  bolagets aktiekapital skulle ökas med
7 326 KSEK genom en fondemission så att emissionsbeloppet överfördes från moderbolagets fria reserver.
Efter genomförande av stämmans beslut är det registerade aktiekapitalet 89 371 960 SEK och antalet utestående
aktier uppgår till 73 255 705 med ett kvotvärde om 1,22 SEK.

Årsstämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman 2013 fortsätta att låta bolaget återköpa
aktier så att bolagets innehav av egna aktier maximalt uppgår till tio procent av antal registerade aktier.
På balansdagen den 31 mars2013 hade 3 394 375 aktier återköpts till en genomsnittslig kurs om 8:35 kronor..

Läsare som önskar ta del av de fullständiga besluten vid årsstämman den 26 april 2012 kan hämta årsstämmoprotokollet
från bolagets webbplats www.biotage.com eller rekvirera handlingarna från bolaget under adress
Biotage AB, Box 8, 751 03 Uppsala. På webbplatsen finns även handingar rörande tidigare beslut om bolagets aktier.
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Biotage AB (publ)
Delårsrapport
2013-01-01 -- 2013-03-31

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01
Belopp i KSEK 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 3 616 9 401 38 316
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 12 245 12 478 36 546

15 861 21 879 74 862
Betald skatt -1 495 -3 768 978
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 14 366 18 111 75 840

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital:
Ökning (-)/minskning (+) av varulager -1 893 -120 982
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar 835 -8 961 4 806
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar 1 869 -737 -5 659
Ökning(+)/minskning (-) av övriga skulder 54 1 898 -8 508
Kassaflöde från den löpande verksamheten
för kvarvarande verksamhet 15 232 10 191 67 461
Kassaflöde från den löpande verksamheten
för avvecklad verksamhet - 7 012 7 012
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 232 17 203 74 473

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -8 743 -7 818 -29 586
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 244 -5 230 -10 373
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -42 -300
Förvärv av företag och produktlinjer - - -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 50 261
Kassaflöde från investeringsverksamheten
för kvarvarande verksamhet -9 987 -13 040 -39 998
Kassaflöde från investeringsverksamheten
för avvecklad verksamhet - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 987 -13 040 -39 998

Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägare - - -29 302
Återköp av egna aktier -13 608 -20 511 -35 249
Amorteringar på låneskulder -186 -156 -625
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
för kvarvarande verksamhet -13 793 -20 667 -65 176
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
för avvecklad verksamhet - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 793 -20 667 -65 176

Rapportperiodens kassaflöde -8 549 -16 504 -30 701

Likvida medel vid periodens början 170 916 204 711 204 711
Kursdifferenser i likvida medel -3 277 -2 680 -3 093
Likvida medel vid rapportperiodens slut 159 090 185 527 170 917

Tilläggsupplysningar:
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 6 988 9 167 28 612
Övriga poster 5 257 3 312 7 934
Summa 12 245 12 479 36 546

Erhållen ränta 204 914 2 447
Betald ränta -49 -101 -206
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Biotage AB (publ)
Delårsrapport
2013-01-01 -- 2013-03-31

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

Belopp i KSEK 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Nettoomsättning 597 530 2 117

Administrationskostnader -4 085 -5 986 -22 295
Forsknings- och utvecklingskostnader -488 -224 -1 383
Övriga rörelseposter -74 -2 026 -1 883
Rörelsens kostnader netto -4 647 -8 236 -25 561

Rörelseresultat -4 050 -7 706 -23 444

Resultat från finansiella investeringar:

Ränteintäkter från fordringar på koncernföretag 46 080 2 494 9 958

Räntekostnader från skulder till koncernföretag -685 -495 -2 200

Resultat från andelar i koncernföretag -716 - -10 568

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 283 829 6 067

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 845 -1 -2 700

Erhållna koncernbidrag - - 35 649

Finansnetto 43 117 2 827 36 206

Resultat efter finansiella poster 39 067 -4 879 12 762

Inkomstskatt 0 - 2 372

Rapportperiodens resultat 39 067 -4 879 15 134

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Rapportperiodens resultat 39 067 -4 879 15 134

Övrigt totalresultat:
Växelkursdifferenser vid omräkning av 
fordringar på utländska dotterföretag - -9 672 -13 509

Rapportperiodens totalresultat 39 067 -14 551 1 625
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Biotage AB (publ)
Delårsrapport
2013-01-01 -- 2013-03-31

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

Belopp i KSEK 2013-03-31 2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Patent- och licensrättigheter 7 711 7 718
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 481 628 481 728
Fordringar hos koncernföretag 42 881 7 789
Uppskjuten skattefordran 41 733 41 733

566 242 531 250

Summa anläggningstillgångar 573 953 538 968

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 11 464 11 762
Övriga fordringar 2 890 4 891
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 811 1 399

15 164 18 051

Kassa och bank 52 434 52 286

Summa omsättningstillgångar 67 598 70 337

Summa tillgångar 641 550 609 305

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 89 372 89 372
89 372 89 372

Fritt eget kapital

Fond för verkligt värde -66 742 -66 742
Balanserat resultat 435 521 433 996
Rapportperiodens resultat 39 067 15 133

407 847 382 387

Summa eget kapital 497 219 471 759

Avsättningar 24 024 24 024

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 031 2 157
Skulder till koncernföretag 115 719 106 026
Övriga kortfristiga skulder 125 1 273
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 432 4 065

120 307 113 522

Summa eget kapital och skulder 641 550 609 305

Ställda säkerheter 22 500 22 500
Ansvarsförbindelser - -
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Redovisningsprinciper 

Biotages koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards 
sådana de antagits av EU. Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. 

Ändrade eller nya standarder, tolkningar samt uttalanden från normgivande organ för 
IFRS inom EU som trätt i kraft från 1 januari 2013 har inte haft någon inverkan på 
koncernens finansiella rapportering eftersom dessa inte varit relevanta för Biotage AB i 
nuvarande situation. 

Vid upprättande av koncernens och moderbolagets delårsrapporter har samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som vid upprättande av Biotages 
årsredovisning för 2012. Redogörelse för dessa lämnas på sidan 34-43 i denna 
årsredovisning. 

Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2012 kan 
hämta dessa från Biotage AB: s hemsida www.biotage.se eller rekvirera från bolaget 
under adress Biotage AB, Box 8, 751 03 Uppsala eller info@biotage.com. 

 

 


