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_________________________________________________________ 
 
Bokslutsrapport  
januari – december 2017  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 
Perioden oktober – december i sammandrag 
 
 
Genovis har fortsatt sin expansion i Asien och tecknat ytterligare ett distributionsavtal för den 
kinesiska marknaden med Shanghai Titan Scientific Ltd. samt ett distributionsavtal Allianz 
Bioinnovation för den indiska marknaden. Genom avtalen utökar Genovis sin närvaro på en av 
världens största och mest spännande marknad, Asien. Både den kinesiska och indiska marknaden för 
biologiska läkemedel är under stark tillväxt.  

 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 26 procent till 6 974 (5 551) tkr. 

 
• Bruttoresultatet förbättrades med 1 418 tkr och uppgick till 6 943 (5 525) tkr. 
 
• Bruttomarginalen* uppgick till 93 (93) procent. 

 
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -574 (-1 973) tkr. 

 
• Rörelseresultatet förbättrades med 1 154 tkr och uppgick till -1 144 (-2 298) tkr. 

 
• Periodens totalresultat förbättrades med 1 126 tkr uppgick till -1 257 (-2 383) tkr. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) kr. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 114 (-2 074) tkr. 
 
*Exkl. övriga intäkter och ”Förändring lager färdiga varor”. 
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Finansiellt sammandrag 2017 2016 2017 2016 
 (tkr) okt - dec okt- dec jan – dec jan - dec 
Nettoomsättning 6 974 5 511 22 867 18 542 
Övriga rörelseintäkter* 23 316 23 5 798 
Bruttoresultat 6 943 5 525 21 841 23 291 
Bruttomarginal** (%) 93 93 90     92 
Rörelseresultat -1 144 -2 298 -7 835 -14 769 
Periodens totalresultat -1 257 -2 383 -8 112 -15 018 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,02 -0,04 -0,14 -0,32 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 114 -2 074 -8 034 -16 075 
Likvida medel vid periodens slut 4 918 4 281 4 918 4 281 

*Övriga intäkter 2016 utgörs till största delen av försäkringsersättning som erhållits i den avslutade patenttvisten. 

**Exkl. övriga intäkter och lager färdigställda varor. 

 
 
 
 
 
Perioden januari - december i sammandrag 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 23 procent till 22 867 (18 542) tkr. 

 
• Bruttoresultatet uppgick till 21 841 (23 281) tkr. 
 
• Bruttomarginalen* uppgick till 90 (92) procent. 

 
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -6 226 (-13 475) tkr. 
 
• Rörelseresultatet förbättrades med 6 934 tkr och uppgick till -7 835 (-14 769) tkr. 

 
• Periodens totalresultat förbättrades med 6 906 tkr och uppgick till -8 112 (-15 018) tkr. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med -0,18 kr till -0,14 (-0,32) kr. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 034 (-16 075) tkr. 
 
*Exkl. övriga intäkter och ”Förändring lager färdiga varor”. 
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Kommentar av Fredrik Olsson, VD 
 

Fler produkter och större geografisk närvaro ger stark position för framtida tillväxt  
 
2017 var ännu ett framgångsrikt år för Genovis. Vi avslutade året 
med vårt starkaste kvartal någonsin, sett både till försäljning och 
rörelseresultat före avskrivningar. Vi har därmed visat hög och 

stabil organisk tillväxt 13 kvartal i rad.  
 
 

Försäljningen i det fjärde kvartalet uppgick till närmare 7 miljoner 
kronor. Det ger en organisk tillväxt om 26 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet före 
avskrivningar är det bästa i ett enskilt kvartal i bolagets historia 
och det är särskilt tillfredställande att vi bibehållit en 
bruttomarginal på över 90 procent trots omsättningsökning och 
tillkomst av nya produkter. Ett tydligt kvitto på att vår affärsmodell 
är skalbar och fungerar som hävstång för fortsatt tillväxt.  
 

 
Nettoomsättningen för helåret slutade på 22,9 miljoner kronor och är en ökning med 23 procent 
jämfört med föregående år. Nya kunder och högre frekvens i återköp, speciellt under det andra 
halvåret, har gett en tydlig ökning i försäljningen. Även resultat för helåret har visat en tydlig förbättring. 
 

   
Vi har fortsatt hålla ett högt tempo i våra marknadsinsatser, bland annat genom medverkan på flera 
konferenser och kundmöten. Vi har fått ytterligare bekräftelse från våra kunder att de nya produkterna 
för glykananalys presterar bättre än andra etablerade produkter. Som ett resultat av vår tekniska 
support och våra starka kundrelationer tar också försäljningen snabbare fart än tidigare. Detta är 
speciellt tydligt för de nyligen lanserade produkterna som inledningsvis används i discovery- och 
preklinisk fas. Men vi har även sett hur kunder under året börjat använda våra etablerade produkter för 
proteinanalys i tidig klinisk fas.  
 

    
2017 har präglats av kraftigt tillväxt i produktportföljen och vi har positionerat oss som den ledande 
innovatören av enzym för proteinanalys. Vi märker en tydlig skillnad i hur Genovis uppfattas av kunder 
och konkurrenter, vilket öppnar nya möjligheter för tillväxt, samarbeten och fortsatt stark 
produktutveckling.  
    
Våra operativa mål för 2017 var att bredda produktportföljen med minst tre nya produktlanseringar 
samt att etablera en geografisk närvaro på strategiskt viktiga marknader. Dessa mål kan vi nu bocka 
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av. Vi har under året lanserat inte mindre än fem nya produkter och har avtal med strategiska partners 
i Kina och i Indien.  
 

    
När jag blickar framåt 2018 ser jag fortsatt goda möjligheter för tillväxt och expansion. Det finns en 
underliggande tillväxt i marknaden och med den följer nya möjligheter för Genovis. Vår kundbas har 
utvecklats starkt under 2017 och dessa kundrelationer har gett tydliga indikationer på behov som vi 
kommer att kunna kapitalisera på framöver.  
 

    
Försäljningen vid ingången av 2018 befinner sig på en högre nivå än vid motsvarande tidpunkt 2017, 
vilket gör att vi fortsatt har en positiv grundsyn för helåret 2018. Som tidigare räknar vi också med att 
säsongsvariationer i försäljningen leder till vissa förskjutningar av intäkterna mellan enskilda kvartal 
men att den underliggande tillväxten fortsatt kommer att vara stark. 
 

  
Vi kommer att behöva rekrytera fler högutbildade medarbetare till vår växande organisation, framförallt 
till marknadsorganisationen i USA och Europa. Ambitionen är även fortsättningsvis att hålla ett högt 
lanseringstempo med målet om tre nya produkter per år. Dessutom är målet att etablera samarbeten 
på ytterligare några asiatiska marknader. Genovis är idag en global affär som bygger på goda 
intäktsflöden och våra framgångar under 2017 har därmed lagt en gedigen plattform för 2018 och 
framtiden. 
 

    
Jag vill tacka medarbetare, styrelse och ägare för stort engagemang under året som gått och ser med 
tillförsikt fram mot ett nytt spännande år i Genovis. 
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Genoviskoncernen i sammandrag 
Genovis erbjuder unika verktyg som bidrar till utvecklingen av framtidens behandlings-
metoder och har genom kunskap och kreativitet etablerat sig som en självklar samarbets-
partner för företag i branschen. Bolaget arbetar globalt och marknadsför 11 enzym i olika 
produktformat SmartEnzymes™ samt GlyCLICK™ en produkt för specifik märkning av 
antikroppar. Utöver produkten levererar Genovis kunskap och support till kunden vilket 
innebär att specialister på Genovis bistår kunder med att tolka och utvärdera 
forskningsresultat för att på bästa sätt analysera biologiska läkemedels kvalitet. 
 
I dagsläget är det främst läkemedelsbolag och bioteknikbolag men även kontraktsforskningsbolag och 
kontraktstillverkningsbolag som utgör Genovis kunder. Majoriteten av dessa kunder utvecklar och 
producerar biologiska läkemedel. Under utvecklingen av ett nytt läkemedel behöver dess egenskaper 
karaktäriseras på en mängd olika sätt och Genovis strategiska affärsutveckling prioriterar flera 
användningsområden hos kunden: 
 
 
Ø Processer för att utveckla produktionsprotokoll för läkemedel som är på väg in i klinisk    

utveckling.  
 
Ø Kvalitetskontroll under kommersiell produktion av läkemedel. 

 
Ø Processer för att ta fram större mängder av antikroppsfragment. 

 
Ø Screening-processer med stort antal analyser per projekt.  

 
 
 
Vägen från forskning till ett nytt läkemedel 
Det tar mellan 10 och 20 år att utveckla ett nytt läkemedel och när Genovis enzym ingår i 
analyspaketet för analys och urval av antikropp kan enzymet följa med ända till frisläppning av ett nytt 
läkemedel. Kunderna i preklinisk- och klinisk fas är färre men med betydligt högre ordervärden. 
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Resultat 
  
 2017 2016 2017 2016 
(tkr) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec 
Nettoomsättning 6 974 5 511 22 867 18 542 

Förändring lager 
färdiga varor 436 81 1 317 422 

Övriga rörelseintäkter* 23 316 23 5 798 

Råvaror och 
förnödenheter -490 -383 -2 366 -1 481 

Bruttoresultat 6 943 5 525 21 841 23 281 

Bruttoresultat exkl. 
övriga rörelseintäkter 6 920 5 209 21 818 17 483 

Bruttomarginal** (%) 93 93 90     92 
*Övriga intäkter 2016 utgörs till största delen av försäkringsersättning som erhållits i den avslutade patenttvisten. 
**Exkl. övriga intäkter och ”Förändring lager färdiga varor”. 

 

Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 22 867 (18 543) tkr vilket innebär en 
försäljningsökning om 23 procent. För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 6 974 (5 511) tkr 
vilket innebär en försäljningsökning om 27 procent. Nordamerika och Europa är fortsatt bolagets 
största marknader. Under 2017 har etableringen på de asiatiska marknaderna påbörjats och flera 
distributörsavtal är på plats. 
 
Bruttoresultat 
Bruttoresultat för helåret uppgick till 21 841 (23 281) tkr. Under fjärde kvartalet förbättrades 
bruttoresultatet med 1 418 tkr till 6 943 (5 525) tkr.   
 
Bruttomarginal 
Bruttomarginalen för helåret exklusive övriga rörelseintäkter och förändring färdigställda varor uppgick 
till 90 (92) procent och för fjärde kvartalet 93 (93) procent. Produktionsvolymen varierar mellan 
kvartalen och Genovis har därför valt att redovisa bruttomarginalen utan posten ”Förändring lager 
färdiga varor” och övriga intäkter. 
 
Rörelseresultat (EBIT) 
För helåret uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till -7 835 (-14 769) tkr motsvarande en 
förbättring med 6 934 tkr. Rörelseresultatet för 2016 påverkades av kostnader i anslutning till 
patenttvisten som avslutades under året. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet efter 
avskrivningar till -1 144 (-2 298) tkr. 
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Totalresultat 
Totalresultat för helåret uppgick till -8 112 (-15 018) tkr. Resultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,14 (-0,32) kr. För fjärde kvartalet uppgick 
totalresultatet till -1 257 (-2 383) tkr. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet 
utestående aktier uppgick till -0,02 (-0,04) kr. 

 

Kostnader 

Koncernens totala kostnader under helåret minskade med 7 489 tkr till -32 042 (-39 531) tkr. 
Rörelsekostnaderna fördelas på råvaror och förnödenheter -2 366 (-1 481) kSEK, personalkostnader  
-13 230 (-10 750) kSEK och övriga externa kostnader -14 630 (-26 006) kSEK. I övriga externa 
kostnader för helåret 2016 redovisas advokatkostnader vilka härrör till den avslutade patenttvisten. 
Personalkostnaderna 2017 har delvis ökat till följd av nyanställningar, 2017 hade Genovis sjutton 
anställda jämfört med 2016 då bolaget endast hade fjorton anställda. Därutöver redovisas hela 
styrelsen arvoden 2017 som lön jämfört med tidigare år då flera i styrelsen valde att fakturera sina 
arvoden. 
För fjärde kvartalet uppgick kostnaderna till -8 577 (-8 206). Rörelsekostnaderna fördelar sig på 
råvaror och förnödenheter -490 (-383) kSEK, personalkostnader -3 954 (-3 100) kSEK och övriga 
externa kostnader -3 744 (-4 398) kSEK.  

 

Investeringar  
Koncernens nettoinvesteringar för helåret uppgick till 1 763 (1 437) tkr varav 456 (10) tkr är hänförliga 
till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier där den största investeringen avser en 
mass-spektrometer som ger Genovis ökad kapacitet för utveckling, produktion och marknadsföring & 
support. Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgår till 1 308 (1 427) tkr. För fjärde 
kvartalet uppgår nettoinvesteringarna till 345 (243) tkr varav 234 (243) tkr avser i investeringar i 
materiella anläggningstillgångar och 111 (0) tkr avser investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens kassaflöde för helåret uppgick till 637 (2 229) tkr. Kassaflöde från finansierings-

verksamheten uppgick till 10 755 (19 741) tkr. För fjärde kvartalet uppgick koncernens kassaflöde till  
-1 572 (-2 318) tkr och kassaflöde från finansieringsverksamheten till 0 (0) tkr. 
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 4 918 (4 281) tkr. Med beaktande av den riktade 
emissionen i april 2017 vilken tillförde bolaget 11 500 tkr före emissionskostnader samt förväntade 
intäkter bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den 
kommande tolvmånadersperioden.  
 

Bolaget har inte några räntebärande skulder.  
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Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 18 188 (15 545) tkr efter beaktande av periodens resultat. 
Eget kapital per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter 
utspädning vid periodens slut var 0,31 (0,33) kr och koncernens soliditet uppgick till 69 (71) procent.  
 

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

periodens utgång till 1 718 (1 718) tkr. 

 
Anställda 
Den 31 december 2017 var antalet anställda i koncernen sjutton personer jämfört med samma period 
föregående år då antalet anställda i koncernen var fjorton personer. För båda perioderna var samtliga 
anställda i moderbolaget.  
 

Aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 15 073 540,50 kr och totalt antal aktier uppgick till  
60 294 162 med ett kvotvärde på 0,25 kr. 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. Erik Penser Bank är Certified Adviser åt 
Genovis, tel: 08-463 83 00. 
 

 

Moderbolaget 
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 
Moderbolagets intäkter för helåret uppgick till 19 499 (20 415) tkr varav 18 182 (14 196) tkr utgör 

intäkter från extern försäljning och 0 (5 797) tkr utgör övriga intäkter. Under fjärde kvartalet uppgick 
intäkterna till 5 963 (4 577) tkr varav 5 527 (4 165) tkr utgör intäkter från extern försäljning och  
0 (331) tkr utgör övriga intäkter.  
Förändring lager av färdiga varor uppgick för helåret till 1 317 (422) tkr och för fjärde kvartalet till 436 
(81) ksek. 
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Kostnader 
Moderbolagets totala kostnader för helåret uppgick till -27 739 (-35 595) tkr och för fjärde kvartalet 
uppgick de totala kostnaderna till -7 467 (-7 065) tkr.  
 

Resultat 
Helårets resultat för moderbolaget uppgick till -8 240 (-15 309) tkr och för fjärde kvartalet uppgick 
resultatet till -1 504 (-2 488) tkr.  
 

Investeringar 

Moderbolagets nettoinvesteringar för perioden uppgick till 1 763 (1 437) tkr varav 456 (10) tkr är 
hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 1 307 
(1 427) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För fjärde kvartalet uppgår netto-
investeringarna till 136 (243) tkr varav 25 (0) tkr avser i investeringar i materiella anläggningstillgångar 
och 111 (243) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. 
Skatt 
Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 1 718  
(1 718) tkr, motsvarande ett underskottsavdrag på 7 809 tkr. Underskottsavdraget förväntas kunna 
utnyttjas inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till  
169 (119) miljoner kronor. 

 

Dotterbolagen Genovis Inc. och GeccoDots 
Dotterbolaget Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden. All 
verksamhet i dotterbolaget GeccoDots avslutades i september 2015. 

 

ÖVRIG INFORMATION 

Transaktioner med närstående 
Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 
20,72 procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye AB där Mikael Lönn också är styrelseledamot. 
Genovis har under 2017 köpt emissions- och analystjänster från Redeye AB för totalt 1 033 tkr.  
 

Händelser efter periodens utgång 
Inga övriga händelser har rapporterats efter årets utgång. 

Valberedning 
Valberedningen inför årsstämman 2018 består av: 
Mikael Lönn 
Gunnar Bergstedt utsedd av Aduno AB 
Erik Walldén 
Torbjörn Frid 
Valberedningen har utsett Mikael Lönn till ordförande. 
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Nya IFRS standards påverkan på Genovis resultat 
IFRS 9 - Finansiella instrument  
IFRS 9 träder ikraft den 1 januari 2018. Införandet av IFRS 9 får inte några väsentliga effekter för 
koncernen.  
IFRS 15 – Intäktsredovisning 
IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2018. Införandet av IFRS 15 kommer inte att påverka hur 
koncernen redovisar intäkter och följaktligen blir någon omräkningsfaktor inte aktuell.  

IFRS 16 – Leasing 
Genovis har valt att tillämpa IFRS 16 från och med den 1 januari 2018. Många av de bedömningar 
som krävs enligt IFRS 16 krävs redan idag enligt IAS 17 för finansiella leasingavtal. Utmaningen med 
IFRS 16 är att det nu är en betydligt större mängd avtal som omfattas av dessa uppskattningar och 
bedömningar däribland hyresavtal. Bolaget tillämpar förenklad övergångsmetod. 
 

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 2018. 

 

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 2016 sidan 54.  

 

Årsstämma 
Årsstämman äger rum torsdagen den 17 maj 2018 klockan 17:00 på Scheelevägen 2 (Medicon Village, 

LUND)  
 

Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2017 beräknas finnas tillgänglig på Genovis websida, www.genovis.com och på 
Genovis huvudkontor från och med den 26 april 2018. 
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Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2017. 
 

Kommande rapporttillfällen 2018 
Kvartalsrapport   1 januari-31 mars    15 maj  
Halvårsrapport   1 januari-30 juni    28 augusti  
Delårsrapport  1 januari-30 september   27 november 

 
Kvartalsrapporter kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Genovis webbplats.  
Genovis AB, Box 790, SE-220 07 Lund, Tel: 046-10 12 30, Fax: 046-12 80 20,  
www.genovis.com.  
 

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 
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 
 2017 2016 2017 2016 
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Nettoomsättning 6 974 5 511 22 867 18 542 
Förändring lager färdiga varor 436 81 1 317 422 
Övriga rörelseintäkter 23 316 23 5 798 
Råvaror och förnödenheter -490 -383 -2 366 -1 481 
Bruttoresultat 6 943 5 525 21 841 23 281 
          
Personalkostnader -3 954 -3 100 -13 230 -10 750 
Övriga externa kostnader -3 744 -4 398 -14 630 -26 006 
Övriga rörelsekostnader 181 0 -207 0 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) -574 -1 973 -6 226 -13 475 
          
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -570 -325 -1 609 -1 294 
Rörelseresultat (EBIT) -1 144 -2 298 -7 834 -14 769 
          
Finansnetto -64 0 -91 -132 
Resultat efter finansiella poster  -1 208 -2 298 -7 926 -14 901 
          
Skatt -27 -131 22 -129 
Resultat efter skatt -1 235 -2 429 -7 948 -15 030 
     
Övrigt totalresultat    

  Poster som inte ska omklassificeras till 
resultaträkningen     
Omräkning av utländskt dotterbolag -22 46 -164 12 
Helårets totalresultat -1 257 -2 383 -8 112 -15 018 
-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB -1 257 -2 383 -8 112 -15 018 
   

     

 2017 2016 2017 2016 

Resultat per aktie (kr)* okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier före och efter utspädning* -0,02 -0,04 -0,14 -0,32 
Antal utestående aktier   

  Vägt genomsnitt under perioden 60 294 162 55 294 162 58 692 491 46 589 486 
Antal aktier vid periodens början 60 294 162 55 294 162 55 294 162 36 862 775 
Antal aktier vid periodens slut 60 294 162 55 294 162 60 294 162 55 294 162 
Börskurs vid periodens slut, kr 3,24 2,55 3,24 2,55 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
(tkr) 2017 2016 
Tillgångar 31 dec 31 dec 
Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 4 042 3 438 

Materiella anläggningstillgångar 3 022 1 084 
Uppskjuten skattefordran 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 12 606 11 330 

Likvida medel 4 918 4 281 
Summa tillgångar 26 306 21 851 
      
Eget kapital och skulder     
Eget kapital 18 188 15 545 
Långfristiga skulder 2 067 0 
Kortfristiga skulder 6 051 6 306 
Summa eget kapital och skulder 26 306 21 851 
    

Koncernens förändring eget kapital  2017 2016 
(tkr) jan-dec jan-dec  
Belopp vid periodens ingång 15 545 8 822 
Nyemission 10 755 21 741 
Valutadifferens -164 12 
Helårets resultat -7 948 -15 030 
Belopp vid helårets utgång 18 188 15 545 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 18 188 15 545 
    

 2017 2016 
Finansiella nyckeltal 31 dec 31 dec 
Soliditet (%) 69 71 
Eget kapital per aktie vid periodens slut* (kr) 0,31 0,33 

 
* Baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning. 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag  

 2017 2016 2017 2016 
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Kassaflöde från rörelsen -1 246 -2 298 -7 938 -14 770 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 384 370 1 281 1 307 
Förändring av rörelsekapital -600 -146 -1 698 -2 480 
Finansnetto -26 0 0 -132 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -1 436 -2 074 -8 355 -16 075 
Investeringsverksamheten -136 -244 -1 763 -1 437 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -1 572 -2 318 -10 118 -17 512 
Finansieringsverksamheten 0 0 0 2 500 
Nyemission 0 0 10 755 17 241 
Periodens kassaflöde -1 572 -2 318 637 2 229 
          
Likvida medel vid periodens början 6 490 6 599 4 281 2 052 
Likvida medel vid periodens slut 4 918 4 281 4 918 4 281 
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Moderbolaget 
  

   

Resultaträkning i sammandrag    
 2017 2016 2017 2016 
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Rörelsens intäkter inkl. förändring lager 
färdigställda varor 5 963 4 577 19 499 20 415 
Rörelsens kostnader -7 467 -7 065 -27 739 -35 595 
Rörelseresultat -1 504 -2 488 -8 240 -15 180 
Finansnetto 0 0 0 -129 
Resultat före skatt -1 504 -2 488 -8 240 -15 309 
Helårets resultat -1 504 -2 488 -8 240 -15 309 

 

Balansräkning i sammandrag  
(tkr) 2017 2016 
Tillgångar 31 dec 31 dec 
Anläggningstillgångar 6 702 6 219 
Omsättningstillgångar 12 243 12 496 
Likvida medel 4 032 2 053 
Summa tillgångar 22 977 20 768 
   

  
   

Eget kapital och skulder (tkr) 2017 2016 
Eget kapital 31 dec 31 dec 
Bundet eget kapital 15 074 13 824 
Fritt eget kapital 2 618 1 353 
Skulder     
Kortfristiga skulder 5 285 5 591 
Summa eget kapital och skulder 22 977 20 768 
    

    

Förändring i eget kapital 2017 2016 
(tkr) jan-dec jan-dec 
Belopp vid periodens ingång 15 177 8 745 
Nyemission 10 755 21 741 
Helårets resultat -8 240 -15 309 
Belopp vid periodens utgång 17 692 15 177 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 17 692 15 177 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 2017 2016 2017 2016 
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Kassaflöde från rörelsen -1 504 -2 488 -8 240 -15 180 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 294 307 1 281 1 225 
Förändring av rörelsekapital 1 160 1 307 -53 -3 361 
Finansnetto 0 0 0 -129 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -50 -874 -7 012 -17 445 
Investeringsverksamheten -136 -243 -1 764 -1 437 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -186 -1 117 -8 776 -18 882 
Finansieringsverksamheten 0 0 10 755 19 741 
Periodens kassaflöde -186 -1 117 1 979 859 
          
Likvida medel vid periodens början 4 218 3 170 2 053 1 194 
Likvida medel vid periodens slut 4 032 2 053 4 032 2 053 
 
 

Försäkran  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.  
 
Denna rapport har inte granskats av  bolagets revisorer. 
 
Lund den 28 februari 2018 
 
Genovis AB (publ.) 
 
 
För styrelsen Fredrik Olsson 
Verkställande direktör 
 
 
För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, vd, Tel: 046-10 12 33 

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 28 februari 2018. 
 
 
 
This information is also available in English. 


