DELÅRSRAPPORT (Q3)
1 januari – 30 september 2011
(NGM: LIFE B)

Finansiell information
•

Nettoomsättningen för perioden januari – september 2011 uppgick till 1 176 tkr
(1 110 tkr motsvarande period föregående år).

•

Resultatet efter skatt uppgick till -11 135 tkr (-7 317 tkr motsvarande period
föregående år).

•

Resultat per aktie blev –0,03 kr (-0,03 kr motsvarande period föregående år).

Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test för
snabb patientnära blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens
vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom
veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.
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VD har Ordet
2011 – tre kvartal
Veterinär diagnostik
Tre fjärdedelar av 2011 har nu passerat och LifeAssays® fortsätter att målmedvetet bearbeta
veterinärmarknaden.
Vi har slutit avtal med Woodley Technologies för England och Nordirland och under oktober startat våra
lanseringsaktiviteter med träning av Woodley’s produktansvarige och en mindre marknadsstudie som stöd i
lanseringen. Avsikten är att lansera LifeAssays® Canine CRP test fullt ut under ”London Vet Show” den 24 till
25 november.
I Spanien besökte vi den sydeuropeiska veterinärkongressen (SEVC) i slutet av september. Där visade vi
systemet för spanska kunder tillsammans med en av de distributörer vi för diskussion med. Återkopplingen
var positiv samtidigt som behovet av att öka medvetenheten kring CRP och akutfasproteiner hos de enskilda
veterinärerna konfirmerades. Vi mötte även vår kund i Barcelona som på kongressen presenterade två
”posters” där LifeAssays® test använts. Kliniken där vår test används idag har 70 veterinärer anslutna och
vi gick tillsammans igenom ett program för att sprida medvetenheten om CRP till de övriga veterinärerna och
därmed öka användandet av testen. Detta skall genomföras under Q4. LifeAssays® har också ingått ett
avtal med en lokal partner för att bidra till och implementera vår strategi för den spanska marknaden.
I Frankrike har vi tyvärr tvingats ta ett steg tillbaka. Den partner vi länge arbetat med för att starta en lokal
lansering i norra Frankrike, har vi beslutat att för tillfället lägga på is. Företaget bedömer vi fortfarande kan
leverera god försäljning i den norra delen av landet men vi behöver mer tid för att utvärdera hur det skall
kunna kombineras med andra alternativ för resten av landet.
Tyskland är som tidigare meddelats en marknad där vi ännu inte hittat distributör(er) som kan ta våra
produkter till marknaden. Till dess att vi har kontrakterat en partner bearbetar vi tyska kunder själva. Vi
genomförde kundmöten i början av oktober och reaktionerna på våra produkter var mycket positiva.
I Italien hoppas vi, som i Spanien, på ett snart avslut. Det skulle ge oss lokala distributionspartners och
kunder i de stora europeiska länderna.
Jag kan bara konstatera att det tagit längre tid än planerat att etablera ett slagkraftigt nätverk av
distributörer i det vi kallar Europa 1 & 2 men förklarar den förseningen med det arbete vi lagt ner på, och
fortsatt lägger på, att finna den optimala partnern för LifeAssays® på varje enskild marknad.
De lokala distributörerna ger oss tillgång till en försäljningsorganisation i respektive land som vi nu kommer
att kunna använda för att placera instrument hos de små och medelstora veterinärklinikera och genom våra
”Partnership programs” sprida kunskapen om och den kliniska nyttan av CRP diagnostik för hundar för att
etablera försäljning.
Human diagnostik
Med fokus på veterinärsidan avancerar humansida enligt plan. Vi fortsätter diskussionen med hjärtcentra i
Europa för validering av vår hög sensitiva CRP (hs-CRP). På samma sätt arbetar vi med
användarutvärderingar av vår normal CRP allt i syfte att bygga värde i vår teknologi för humana
applikationer. Detta arbete beräknas fortsätta året ut.
Försäljning
Försäljningen under 2011 t.o.m. Q3 har varit 1 176 kr vilket är ca 84 % av 2010 totala försäljning. Medinor
fortsätter att utvecklas positivt och extra fokus kommer under Q4 att sättas på att öka försäljningen i
Danmark och Finland. En försenad leverans till Medinor, första veckan i oktober i ställe för sista veckan i
september är förklaringen till den något lägre försäljningen Q3 jfr. Q2.
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Försäljningen av reagens var under Q3 196 tkr vilket kan jämföras med 137 tkr under samma period 2010
och 238 tkr under Q2 2011. För instrument är siffran under Q3 106 tkr vilket kan jämföras med 26 tkr under
samma period 2010 och 225 tkr under Q2 2011. Bolagets OEM kund Chemel har ännu inte kommit igång
med sin försäljning,
Företagets genomsnittliga täckningsgrad har under Q3 varit 23,3 % och över de tre första kvartalen 26,8 % .
Organisationen
Med nyemissionen i hamn har vi förstärkt FoU avdelningen med en person som kommer att arbeta med
bolagets program på veterinärsidan. I takt med att distributörskontrakten färdigställs kommer resurs att
tillföras försäljningsavdelningen.
Viktiga händelser under tredje kvartalet.


LifeAssays® har tecknat sitt första distributionsavtal med ett av de fem stora länderna i Europa,
Storbritannien.



LifeAssays® har genomfört en nyemission under tiden 7 – 21 september. Glädjande är att konstatera att
emissionen övertecknades och att existerade aktieägare tecknade 92%. Bolaget har via emissionen
tillförts 16.1 MSEK före emissionskostnader.



I nyemissionen tecknade Gepe Holding aktier motsvarande 4,8 %
av bolagets totala aktier, vilket tillsamman med tidigare innehav
gör dem till bolagets näst störste aktieägare med 5,19% av
bolagets totala aktier.



LifeAssays® har startat ett projekt tillsammans med Lunds
Tekniska Högskolas Technology Management program i syfte att
titta på nästa generations veterinärsystem.



LifeAssays® har förstärkt sin organisation med ytterligare en
person på FoU avdelningen.

Anders Ingvarson och Roffe



Datumet för bolagets årsstämma annonserades den 30
september till den 9 mars 2012. Detta avviker från bolagskodens rekommenderade 6 månader mellan
kungörande av datumet och själva bolagsstämman och motiveras med att bolaget vill delge sina
aktieägare information om utfallet av 2011 så tidigt som möjligt.

Lund den 21 oktober 2011
Anders Ingvarsson, MSc
VD för LifeAssays AB
anders.ingvarsson@lifeasays.com

3(12)
LifeAssays Q3 2011

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT OCH RAPPORTENS PUBLICERANDE
LifeAssays® har under oktober deltagit i en tvådagars säljkonferens med Medinor där aktiviteter för
återstoden av 2011 och 2012 planerades med fokus på att öka försäljningen i främst Danmark och Finland
LifeAssays® har under oktober tränat Woodley Equipments personal på VetReader och Canine CRP samt satt
upp en marknadsstudie.
LifeAssays® har under första veckan i oktober genomfört kundbesök i Tyskland för att etablera
direktförsäljning på den tyska marknaden i väntan på att vi sluter avtal med distributör(er). Bolaget
förväntar försäljning under november månad.
PERIODENS RESULTAT
Resultatet för perioden 1 jan – 30 september 2011 uppgår till –11 134 702 (-7 317 369) kr. Resultatet per
aktie uppgår till -0,03 (-0,03) kr. Orsaken till resultatförsämringen jämfört med samma period föregående år
är accelerering av marknads- och försäljningsaktiviteter, ökade personalkostnader och att produktutveckling
har ökat rörelsekostnaderna, samtidigt som generering av intäkter ännu inte riktigt har kommit i gång.
INVESTERINGAR
Periodens investeringar uppgick till 347 714 (1 149 362) tkr av vilka 133 153 tkr utgör patentinvesteringar.
Resten utgör inköp av inventarier.
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var -10 425 619 (-6 598 870)
kr. Likvida medel per den 30 september 2011 uppgick till 13 438 144 (5 555 086) kr. Under tredje kvartalet
genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 16,2 Mkr före emissionskostnader.
LIFEASSAYS® ABs AKTIE
LifeAssays® ABs aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Equity
vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. En handelspost omfattar
1 aktie. LifeAssays AB har utsett Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant i bolagets aktie.
Mangolds uppdrag startade den 4 juni 2010 och består i likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga att
minska prisskillnaden mellan köp och säljkurs, för att understödja och garantera likviditeten i bolagets aktie
och med syfte att skapa en mer rättvisande värdering. En av LifeAssays ABs huvudägare, European
Institute of Science AB, har givit Mangold Fondkommission AB ett aktielån på 890 000 aktier (LIFE B).
ÄGARSTRUKTUR
Antalet registrerade aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 404 084 412 aktier samt
antalet nyemitterade ej registrerade aktier till 808 168 824. För motsvarande period 2010 uppgick antalet
registrerade aktier till 253 063 309 stycken samt antalet nyemitterade ej registrerade aktier till 50 000 000.
Aktiekursen (senaste betalkursen) för tredje kvartalet 2011 var 0,04 (0,17) kr, vilket ger ett börsvärde,
beräknat på 1 212 253 236 aktier på 48,5 (43,0) Mkr. Aktiens kvotvärde är 0,02 kr. Den 28 januari 2011
registrerades i Finansinspektionens insynsregister att ordförande Anders Norling förvärvade köpoptioner som
berättigar till köp av 5 000 000 aktier i bolaget (Tid: 2012-12-31, Pris 0,15 kr). Utfärdaren av köpoptionerna
var Sten K Johnsson via bolag Tibia Konsult AB. Vidare registrerades den 28 januari 2011 i
Finansinspektionens insynsregister att Sten K Johnsson via bolag Tibia Konsult AB utfärdade ytterligare
köpoptioner som berättigar till köp av 5 000 000 aktier i bolaget (Tid: 2012-12-31, Pris 0,15 kr). Dessa
köpoptioner förvärvades av bolagets VD Anders Ingvarsson.
Genomsnittligt antal aktier för år 2011 uppgår till 396 601 367 stycken. Någon utspädningseffekt föreligger
för närvarande inte.
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Ägarstruktur för LifeAssays AB (publ)
Ägare (2010-09-30)

Aktier

Röster & Kapital
%

Sten K Johnsson via bolag Tibia Konsult AB
Avanza Försäkringar
Nordnet Pensionsförsäkring AB
European Inst. Of Science AB
Sverker Arnestrand via bolag Unisam AB
Övriga (<3%/ägare, ~4 000 aktieägare)
Summa:

89.531.638
19.903.711
17.058.225
8.000.000
6.187.205
263.403.633
404.084.412

22,2
4,9
4,2
2,0
1,5
65,2
100

Bolaget genomförde en nyemission under september 2011. Notera att BTB aktier ej har redovisats i tabellen ovan.

REDOVISNINGSPRINCIPER
LifeAssays® tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättandet av
finansiella rapporter. Detta innebär att bolaget ska tillämpa den internationella redovisningsstandarder IFRS i
den omfattning som RFR 2 tillåter. Vid upprättandet av delårsrapporter tillämpas IAS 34 Delårsrapportering.
De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt i kraft den 30 september 2011 bedöms
inte få någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter för 2011.
De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport är desamma som de
som beskrivs i årsredovisningen 2010.
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
I dagsläget finns ett avtal mellan Bolaget och European Institute of Science AB som berättigar European
Institute of Science AB att uppbära en royalty om 2 % baserat på LifeAssays® ABs omsättning fram till 201908-23. Vidare har European Institute of Science AB en exklusiv rätt att kommersiellt exploatera delar av
teknologin för tillämpning i genomflödessystem. Denna tillämpning kommer inte att konkurrera med
LifeAssays® ABs planerade produkter och ger inte LifeAssays® AB rätt till någon royaltyersättning. Under
2011 (Q1-Q3) har LifeAssays® ABs försäljning generat royaltyintäkter om 23,5 tkr (28 tkr för helåret 2010)
åt European Institute of Science AB.
LifeAssays® AB har ett löpande konsultavtal med European Institute of Science AB genom vilket LifeAssays
AB anlitar Dario Kriz för teknikutveckling. Avtalstiden är 12 månader från och med 1:e februari 2011 och
arvodet har i genomsnitt uppgått till ca 119 tkr per månad.
LifeAssays® AB har fakturerat löpande European Institute of Science AB del av lokalhyra som från och med 1
september 2010 uppgår till 1 500 kr / månad.
Under tredje kvartalet har LifeAssays® ABs köpt konsulttjänster för 342 tkr (vari ingår arvode till Dario Kriz)
från European Institute of Science AB.
Under tredje kvartalet har LifeAssays® AB sålt instrument- och reagensprodukter för 1 tkr till Chemel AB.
LifeAssays® AB har fakturerat Chemel AB del av lokalhyra som från och med 1 september 2010 uppgår till 3
500 kr / månad.
UPPLYSNINGAR AVSEENDE SÄSONGSEFFEKTER
Företagets verksamhet är i dagsläget, ej påverkad av vare sig cykliska effekter eller säsongsvariationer.
EKONOMISK INFORMATION
Bokslutskommuniké (Q4) för 2011
Årsstämma 2012
Årsredovisning 2011

tisdagen den 31:e januari 2012
fredagen den 9:e mars 2012 klockan 10:00
(Scheelevägen 19 F, Lund)
17 februari 2012
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VALBEREDNING
Valberedning inför årsstämma 2012 har följande sammansättning:
Sten K Johnsson
Sven Pettersson
Joakim Lindqvist

(Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
(Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
(Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)

Valberedningen kan nås via email på info@lifeassays.com eller med brev till adressen:
LifeAssays AB, IDEON Science Park, SE-223 70 Lund.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast 10 februari 2012.
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RESULTATRÄKNING

2011

2010

2011

2010

2010

1/1-30/9

1/1-30/9

1/7-30/9

1/7–30/9

1/1-31/12

1 176

1 110

315

210

1 401

56

9

30

-35

83

1 232

1 119

345

175

1 484

-983

-1 158

-304

-432

-1 452

Övriga externa kostnader

-5 177

-2 440

-1 481

-1 017

-4 077

Personalkostnader

-5 471

-4 113

-2 357

-1 500

-5 311

-709

-718

-241

-246

-1 028

Summa rörelsekostnader

-12 340

-8 429

-4 383

-3 195

-11 868

Rörelseresultat

-11 108

-7 310

-4 038

-3 020

-10 384

9

0

17

0

2

I SAMMANDRAG

Not

( i tusen kronor )
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1.

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Rörelsen kostnader
Råvaror och förnödenheter

2.

Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Periodens resultat

Resultat per aktie

-36

-7

-15

-5

-12

-11 135

-7 317

-4 036

-3 025

-10 394

0

0

0

0

0

-11 135

-7 317

-4 036

-3 025

-10 394

-0,03

-0,03

-0,01

-0,01

-0,04

Genomsnittligt antal aktier

396.601.367 242.811.013 396.601.367 242.811.013 253.468.296

Antal aktier vid periodens slut

404.084.412 253.063.309 404.084.412 253.063.309 303.063.309

2011

2010

2011

2010

2010

(i tusen kronor)

1/1 – 30/9

1/1 – 30/9

1/7 – 30/9

1/7 – 30/9

1/1 – 31/12

Periodens resultat

-11 135

-7 317

-4 036

-3 025

-10 394

0

0

0

0

0

-11 135

-7 317

-4 036

-3 025

-10 394

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Övrigt totalresultat
S:a TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN
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BALANSRÄKNING
I SAMMANDRAG

Not

( i tusen kronor )

2011

2010

2010

30-sep

30-sep

31-dec

2 495

0

0

Tillgångar
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

3.

2 841

3 111

3 125

Materiella anläggningstillgångar

4.

846

920

924

3 687

4 031

4 049

Summa varulager

1 704

1 955

2 012

Summa kortfristiga fordringar

1 515

864

1 211

13 438

5 555

1 574

Summa omsättningstillgångar

16 657

8 374

4 797

Summa tillgångar

22 839

12 405

8 846

8 082

5 061

6 061

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej reg. aktiekapital

16 163

1 000

0

Reservfond

19 148

19 148

19 148

Ansamlad Förlust
44 969

38 080

37 992

Balanserad förlust

-55 894

-45 500

-45 500

Årets resultat

-11 135

-7 317

-10 394

Summa eget kapital

21 333

10 472

7 307

1506

1933

1539

22 839

12 405

8 846

2011

2010

2010

30-sep

30-sep

31-dec

300
Inga

300
Inga

300
Inga

Överkursfond

Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Företagsincheckningar
Ansvarsförbindelser
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NOTER
NOT 1

Nettoomsättning

2011

2010

(i tusen kronor)

1/1 – 30/9

1/1 – 30/9

Försäljning Test

675

466

Försäljning Instrument

338

569

Försäljning Övrigt

163

75

1 176

1 110

Nettoomsättning

Summa
NOT 2

Råvaror och Förnödenheter
I posten Råvaror och Förnödenheter för perioden 1 jan till 30 september 2011 ingår kasserade råvaror och
förnödenheter på 122 tkr (334 tkr) samt ren materialkostnad för sålda varor på 861 tkr (824 tkr).

NOT 3

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar utgörs i sin helhet av nedlagda utgifter för patent och andra liknande
rättigheter, vilka skriv av på 10 år.

NOT 4

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar utgörs av maskiner och inventarier, vilka skrivs av på 5 år.

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Förändring av eget
kapital
(i tusen kronor)

2011

2010

1/1 – 30/9

1/1 – 30/9

7 307

9 224

Ingående eget kapital
Nyemission
Totalresultat för perioden
Utgående eget kapital

NYCKELTAL
Soliditet % (periodslut)

25 161

8 565

-11 135

-7 317

21 333

10 472

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1/1 – 30/9

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

93

83

90

96

97

96

93

95

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Res. efter finansnetto (tusen kr)

-11 135

-10 394

-9 271

-7 279

-6 034

-4 379

-3 592

-4 063

Res. efter finansnetto (kr/aktie)

-0,03

-0,04

-0,04

-0,04

-0,03

-0,03

-0,04

-0,05

11 864

-3 762

1 554

-8 314

4 661

6 323

-1 490

-2 473

Avkastn. justerat eget kapital

Kassaflöde (tusen kr)
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KASSAFLÖDESANALYS I
SAMMANDRAG
(i tusen kronor)

2011

2010

1/1 – 30/9

1/1 – 30/9

-11 135

-7 317

709

719

-10 426

-6 598

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet mm
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändring av lager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

308

-1 223

-303

-257

-33

880

-10 454

-7 198

-133

-881

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-215

-268

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-348

-1 149

22 666

8 565

11 864

218

1 574

5 337

11 864

218

13 438

5 555

Finansieringsverksamheten
Nyemission

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER VID UPPRÄTTANDET AV DENNA RAPPORT
Denna rapport innehåller uttalanden om framtiden som grundar sig på LifeAssays® aktuella syn på framtida händelser och målsättning för finansiell samt operativ
utveckling. Framtidsbedömningar gäller endast per det datum de görs och LifeAssays® gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av
framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. LifeAssays® ger inga garantier för att dessa framtidsinriktade uttalanden
förverkligas eller visar sig vara korrekta varför presumtiva investerare bör inte lägga otillbörlig vikt vid dessa. På denna sida finns en beskrivning, dock ej
fullständig, av faktorer som kan medföra att verkligt utfall komma att avvika betydligt från framtidsinriktade uttalanden. Rapporten kan innehålla historisk
marknadsinformation och branschprognoser, bl a storlek på de marknader inom vilka LifeAssays® verkar. Informationen har hämtats från olika externa källor och
återgivits av LifeAssays® på ett korrekt sätt. Även om LifeAssays® anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten
eller fullständigheten i informationen ej kan garanters. Det har inte kommit till LifeAssays® kännedom och kan därför försäkras att genom jämförelse med annan
information som offentliggjorts av de tredje parten varifrån informationen har hämtats, att inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.
Riskfaktorer

patentstrategi för vidareutveckling av patentskydd för existerande samt

En investering i LifeAssays® AB innebär betydande risker. Bolaget befinner sig i

nyutvecklade produkter. Värdet av LifeAssays® är delvis beroende av

ett tidigt skede av sin utveckling, vilket innebär att risken är hög såväl tekniskt,

förmågan att erhålla och försvara patent och andra immateriella rättigheter.

affärsmässigt som finansiellt. En investering i LifeAssays® AB medför såväl hög

Det finns ingen garanti för att patenten kommer att ge tillräckligt skydd eller

risknivå som hög förtjänstnivå, vilket kan innebära goda förtjänstmöjligheter

att de inte kommer att kringgås av andra eller att de gör intrång i andra

vid en positiv utveckling, men den kan också vid negativ utveckling innebära att

bolags immateriella rättigheter.

hela det investerade kapitalet förloras. Varje investerare måste själv bilda sig

Beroende av nyckelpersoner: LifeAssays® AB är beroende av ett fåtal

en uppfattning om bolagets möjligheter och risker. Följande faktorer, som inte

nyckelpersoner. Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att

framställs i någon prioritetsordning och heller inte gör anspråk på att vara

attrahera och behålla kompetent personal. Om någon eller några av dessa

heltäckande, bör övervägas noga vid en utvärdering av bolaget. Vid osäkerhet

nyckelpersoner skulle lämna LifeAssays® , skulle detta kunna få en negativ

gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.

effekt på bolagets möjligheter att nå sina planerade utvecklingsmål.

Rörelserelaterade risker

Finansiella risker
LifeAssays®

ytterligare

Framtida kapitalbehov: Det finns inga garantier för att kapital från

aktiviteter bl a utveckling, tester samt certifiering/tillstånd och ackreditering

nyemissioner tillsammans med internt genererade medel kommer att räcka

innan tillräckliga försäljningsintäkter kan uppnås. Det finns ingen garanti för att

till dess att LifeAssays® är kassaflödespositivt. Det finns inga garantier för att

utfallet av sådana aktiviteter kommer att bli positivt eller att produkterna

nytt kapital, om behov uppstår, kan anskaffas eller att det kan anskaffas på

kommer att tas väl emot på marknaden. Det är förenat med stora kostnader att

för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor.

få produkten godkänd att användas inom vården. Dessa kostnader kommer inte

Likviditetsrisk: Enligt LifeAssays® senaste bedömning gjord i samband med

att kunna återvinnas om produkten inte uppnår uppsatta kvalitetskrav.

framtagandet av denna rapport har bolaget inte tillräckligt med likvida medel

Dessutom kan andra bolag utveckla metoder som visar sig vara överlägsna

för att möta sina åtaganden under innevarande verksamhetsår. Styrelsen

våra. I båda fallen skulle detta inverka negativt på bolagets möjligheter att

bedömer att det finns goda möjligheter att få in det kapital som krävs för att

generera framtida intäkter.

möta bolagets åtaganden under innevarande verksamhetsår.

Teknikrelaterade

risker:

ABs

produkter

kräver

Marknad: En misslyckad eller felinriktad marknadsintroduktion kan innebära
uteblivna intäkter och att LifeAssays

®

Valutarisk:

Eftersom LifeAssays® kommer att ha försäljning i olika länder

inte når uppsatta finansiella mål.

och köper in varor till sin produktion från hela världen, kommer en

LifeAssays® är i stor utsträckning beroende av att distributörer marknadsför

exponering för fluktuationer i olika valutor resultera i en ökad risk för

bolagets produkter på deras respektive marknad. Upphör ett eller flera av

bolagets finansiella ställning.

dessa

Kreditrisk:

samarbeten

marknadsföringen,

eller

skulle

om

detta

distributörerna

kunna

få

misslyckas

negativa

med

konsekvenser

för

LifeAssays® huvudsakliga finansiella tillgångar är placerade i

bank varför kreditrisken är mycket begränsad. Fordringarna exklusive

LifeAssays® verksamhet.

banktillgodohavanden uppgår till per 2010-09-30 till 1 515 tkr. Bolaget har

Konkurrenter: Det medicintekniska området utvecklas snabbt och antas

gjort bedömningen att erforderliga reserveringar har gjorts.

fortsätta göra så. Andra företag forskar och utvecklar analysinstrument som
kan komma att konkurrera med LifeAssays® produkter. Vissa av dessa

Aktie och aktiemarknadsrelaterade risker

företag både inom och utanför Sverige har avsevärt större resurser och

Aktiens likviditet och kurs: LifeAssays® aktier är noterad på den av

längre

verksamhetshistorik

av

Finansinspektionen auktoriserade börsen NGM. Kursen påverkas av ett antal

konkurrerande produkter som idag är okända kan innebära en förlust av

olika omvärldsfaktorer. Eftersom avståndet mellan köp- och säljkurs varierar

förväntade framtida marknadsandelar. Konkurrerande produkter kan också

från tid till annan finns ingen garanti att aktier som förvärvas kan säljas på

störa etableringen av viktiga strategiska allianser med något eller några av

för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt.

de företag som utvecklar analysinstrument. Rätt timing kan vara helt

Ägare med betydande inflytande: Ett fåtal av LifeAssays® aktieägare

avgörande för LifeAssays
Patent

och

®

än

LifeAssays

®

AB.

Uppkomsten

AB:s produkters genomslagskraft.

immateriella

rättigheter:

Eftersom

äger tillsammans en väsentlig andel av samtliga utestående aktier.

LifeAssays®

ABs

Följaktligen har dessa aktieägare möjligheten att utöva inflytande på alla

patentskydd är fördelat på olika patentfamiljer och dessa är begränsade till

ärenden

vissa

ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra

geografiska

områden

och

tidsperioder

kan

konkurrenter

lansera

produkter som bygger på liknande teknik på de marknader som inte skyddas
av

befintliga

patent.

Bolaget

avser

dock

att

driva

en

fortsatt

som

kräver

godkännande

intressen än huvudaktieägarna.

aktiv
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av

aktieägarna.

Denna

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Lund i 21 oktober 2011
Styrelsen för LifeAssays® AB

Anders Norling, styrelseordförande

Bo Unéus, ledamot

Klas Arildsson, ledamot

Björn Lundgren, ledamot

Anders Ingvarsson, VD
Kontaktinformation:
LifeAssays® AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 5400, fax 046-286 5419
Web: www.lifeassays.com, epost: info@lifeassays.com
För ytterliggare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286
54 00 eller email: info@lifeassays.com

Rapport över översiktlig granskning av delårsrapport
Till styrelsen och verkställande direktören i
LifeAssays AB
org nr: 556595-3725
Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsrapporten i sammandrag för
LifeAssays AB för perioden 2011-01-01—2011-09-30. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på
min översiktliga granskning.
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG)
2410 Översiktig 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 betydande
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 mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten 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.
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och IAS 34.
Lund den 21 oktober 2011
Annika Larsson
Auktoriserad revisor
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