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• Nettoomsättningen ökade med 9 % (20 % valutajusterat) till 171 MSEK (158 

MSEK).  

• EBITDA-marginalen uppgick till 28 % (19 %).  

• Första leveranserna avseende det Pan-europeiska avtal med Perrigo som 

omfattar lansering av Probis ClinBac-koncept i 14 europeiska länder. 

• Strategiskt partnerskap med kinesiska läkemedelsbolaget China National 

Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sinopharm Foreign Trade) ett 

helägt dotterbolag till China National Pharmaceutical Group Corporation 

(Sinopharm) för lansering av tre av Probis ClinBac-koncept i Kina. 

• Ny studie kring benhälsa i samarbete med La Trobe University i Australien 

med syfte att undersöka effekten av Probi Osteo hos australiensiska 

kvinnor. 

 Jan-mar Helår 

MSEK 2021 2020 RTM 2020 

Nettoomsättning 171,3 157,8 730,7 717,2 

Nettoomsättningstillväxt, % 8,6 % 14,2 % 1,9 % 14,5 % 

Valutajusterad nettoomsättningstillväxt, % 20,3 % 11,2 % 7,1 % 16,9 % 

Bruttomarginal, % 43,4 % 39,0 % 44,2 % 43,2 % 

EBITDA 47,1 29,9 213,7 196,5 

EBITDA-marginal, % 27,5 % 18,9 % 29,3 % 27,4 % 

Rörelseresultat (EBIT) 30,1 11,0 142,8 123,7 

Rörelsemarginal, % 17,6 % 7,0 % 19,5 % 17,2 % 

Periodens resultat 22,6 10,7 104,7 92,7 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1,99 0,94 9,19 8,14 

 
 Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS 
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Vi inledde året med en god tillväxt på 9 % och nådde en 

nettoomsättning på 171 MSEK. Den underliggande 

tillväxten var ännu starkare och valutajusterat uppgick 

tillväxten i första kvartalet till 20 %. EBITDA-marginalen 

uppgick till 28 %, en förstärkning mot det svaga första 

kvartalet föregående år. Förbättringen kommer både 

från en starkare bruttomarginal och lägre operativa 

kostnader i kvartalet. 

 

Region Americas fortsätter att utvecklas väl med en 

valutajusterad tillväxt på 22 %. Den försvagade 

amerikanska dollarn gav dock betydande valutaeffekter 

och ökningen i nettoomsättning stannade på 6 %. Vi 

ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter inom 

alla hälsoområden. Under 2020 fick vi flera nya 

kundkontrakt inom ClinBac-sortimentet och vi 

förväntar oss en fortsatt ökning inom den delen av vår 

produktportfölj framöver.  

 

Särskilt glädjande detta kvartal var utvecklingen i 

region EMEA där nettoomsättningen ökade med 19 %. 

Regionen redovisar därmed sitt starkaste kvartal 

någonsin. Här ser vi effekter av att vi lyckats bygga nya 

kundrelationer som stärker vår position i regionen. Vi 

har under kvartalet levererat de första orderna till 

Perrigo som över tid lanserar tre nya produkter 

baserade på Probis koncept inom mag- och 

immunhälsa.  

 

Även region APAC har återhämtat sig efter ett svagt 

andra halvår 2020 och nettoomsättningen steg med 5 

%. Vårt nya team i regionen är etablerat och vi har 

goda förhoppningar om att regionen åter ska växa. 

Under kvartalet har vi ingått partnerskap med ett av 

Kinas största läkemedelsbolag, China National 

Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sinopharm 

Foregin Trade). Samarbetet är en viktig framgång för 

Probi i regionen. Med en stark position i Kina och sitt 

vetenskapliga fokus, kommer Sinopharm Foreign Trade 

inte bara bidra till en etablering av Probis produkter, 

utan också skapa trovärdighet på marknaden för vår 

produktportfölj i landet och regionen.  

 

Efter ett 2020 med pandemirelaterade utmaningar att 

initiera kliniska studier har vi nu kunnat återuppta en 

hög aktivitet inom forskning och utveckling. Vi avser att 

öka våra satsningar inom forskning och utveckling 

under året och har bland annat inlett med en studie i 

samarbete med La Trobe University i Australien för att 

undersöka effekterna av Probi Osteo på 

australiensiska kvinnor.  

 

Under fjolåret ökade fluktuationen mellan kvartalen 

som en konsekvens av osäkerheten efter utbrottet av 

covid-19. Vi förväntar oss en fortsatt relativt hög 

fluktuation mellan kvartalen även detta år. Den 

underliggande efterfrågan är god och enligt 

branschstatistik räknar man med fortsatt global tillväxt 

för probiotiska produkter. För Probis del ser vi fortsatt 

ljust på våra möjligheter och vi har gått in i 2021 med 

flera nya kundsamarbeten som vi kommer att fortsätta 

utveckla under kommande år. Vår tillväxtagenda ligger 

fast trots ganska annorlunda omständigheter med 

fortsatta restriktioner i samhället.  

 

Efter ett år med pandemin har intresset för egenhälsa 

kanske aldrig varit större än nu. Vi önskar samtidigt att 

vi så snart som möjligt ska återgå till en mer 

normaliserad situation. Jag är övertygad om att det vi 

har fått se under senaste året har skapat ett genuint 

ökat intresse för hälsoprodukter och att Probi är helt 

rätt positionerat för den utvecklingen. 

 

Tom Rönnlund  

VD 
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Under kvartalet uppgick nettoomsättningen till totalt 

171,3 MSEK (157,8 MSEK), vilket motsvarade en 

ökning med 13,5 MSEK eller 9 %. Justerat för 

valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 

190 MSEK motsvarande en ökning om 20 %. 

 

Ökningen om 13,5 MSEK förklarades av en stark 

tillväxt i Americas som ökade med 7,4 MSEK  

(+6 %) samtidigt som EMEA ökade med 5,5 MSEK 

(+19 %) och APAC ökade med 0,7 MSEK (+5 %). 

 
Americas andel av den totala nettoomsättningen i 

kvartalet uppgick till 71 %. EMEA utgör 21 % och 

APAC 8 % av den totala nettoomsättningen.   
 

 

 

 

 
 Jan-mar  

MSEK 2021 2020 Δ % 

Americas 122,3 114,9 6,4 % 

EMEA 35,2 29,7 18,5 % 

APAC 13,8 13,1 5,3 % 

Nettoomsättning 171,3 157,8 8,6 % 

 

 

 

 

  

71 %

21 %

8 %

Americas EMEA APAC
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Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 30,1 MSEK (11,0), vilket motsvarar en ökning om 19,1 MSEK eller 

174 %. Justerat för valutaeffekter uppgick rörelseresultatet till 31,9 MSEK. Det förbättrade rörelseresultatet 

berodde till största delen på en ökad försäljning men även på lägre rörelsekostnader.   

Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna uppgick till 21,9 MSEK (25,5). Minskningen förklaras av att 

jämförelseperioden avser en period i början på pandemin och som därmed hade begränsad påverkan av 

nedstängningar i samhället.  

Forsknings- och utvecklingskostnaderna låg i nivå med föregående år och uppgick till 9,7 MSEK (9,3).  

Administrationskostnaderna uppgick till 12,6 MSEK (15,8 MSEK) motsvarande en minskning med 3,2 MSEK som 

förklaras av att jämförelseperioden innehöll höga kostnader för affärsutveckling.  

 
 Jan-mar  

MSEK 2021 2020 Δ % 

Bruttovinst Americas 46,5 35,8 29,9 % 

Bruttovinst EMEA 20,2 18,4 9,8 % 

Bruttovinst APAC 7,7 7,4 4,1 % 

Bruttovinst 74,3 61,6 20,6 % 

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -21,9 -25,5 -14,1 % 

Forsknings- och utvecklingskostnader -9,7 -9,3 4,3 % 

Administrationskostnader -12,6 -15,8 -20,3 % 

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 % 

Rörelseresultat (EBIT) 30,1 11,0 173,6 % 

 

Det finansiella resultatet i koncernen för första kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (2,6). Finansnettot exklusive 

valutakursresultat uppgick till -0,4 MSEK (-0,5) och utgörs av ränta på leasingkontrakt i enlighet med IFRS 16. 

Kursvinster och kursförluster vid omräkning av likvida medel i utländsk valuta redovisas i valutakursresultat från 

finansieringsverksamheten. En valutakursvinst om 0,4 MSEK (3,1) uppkom i första kvartalet till följd av en svagare 

svensk krona.

 

Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 22,6 MSEK (10,7). Skattekostnaden uppgick till 7,5 MSEK (2,9). 

 

Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till 1,99 SEK (0,94). 
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Probis rörelsesegment är baserade på en geografisk indelning och utgörs av Americas (Nord- och Sydamerika), 

EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) samt APAC (Asien och Stillahavsområdet).  

 

Americas inledde året med en nettoomsättning som 

ökade med 6 % från 115 MSEK till 122 MSEK. Den 

valutajusterade nettoomsättningen uppgick till 22 %.  

 

Efterfrågan är fortsatt god i regionen och tillväxten 

kommer från såväl nya som befintliga kunder. 

Fluktuationer mellan kvartalen förväntas fortsatt 

vara relativt stora under året.  

 

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 38 % (31 %). 

Jämförelseperioden innehöll en driftstörning i 

produktionen som temporärt påverkade 

tillverkningskostnaderna negativt. 

 
  Jan-mar  

MSEK 2021 2020 Δ % 

Nettoomsättning 122,3 114,9 6,4 % 

Kostnad för sålda varor -75,8 -79,1 -4,2 % 

Bruttovinst 46,5 35,8 29,9 % 

Bruttomarginal 38,0 % 31,2 % 6,8 ppt 

 

 

Nettoomsättningen i EMEA steg med 19 % i första 

kvartalet till 35,2 jämfört med 29,7 MSEK föregående 

år. Detta var ett rekordstarkt kvartal för region EMEA.  

 

Under kvartalet offentliggjordes Probis avtal med 

Perrigo som innebär en lansering av tre nya 

probiotiska produkter i 14 europeiska länder. För 

Perrigo är detta ett steg in i det probiotiska området. 

Avtalet omfattar två av Probis ClinBac-koncept 

(immunhälsa och maghälsa). Lansering är planerad 

under 2021 och första ordern levererades under 

första kvartalet.  

 
Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 57 % (62 %). 

Den lägre marginalen förklaras av ökade kostnader i 

samband med produktlanseringar under kvartalet. 

  Jan-mar  

MSEK 2021 2020 Δ % 

Nettoomsättning 35,2 29,7 18,5 % 

Kostnad för sålda varor -15,0 -11,3 32,7 % 

Bruttovinst 20,2 18,4 9,8 % 

Bruttomarginal 57,4 % 62,0 % -4,6 ppt 
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Efter ett svagt andra halvår 2020 redovisade region 

APAC en nettoomsättning på 13,1 MSEK i första 

kvartalet, en ökning med 5 % mot föregående år. 

Första halvåret föregående år präglades av utbrottet 

av covid-19 och lageruppbyggnad hos Probis kunder, 

vilket skapade stora fluktuationer mellan kvartalen. 

Fluktuationerna mellan kvartalen förväntas fortsatt 

vara relativt stora även under 2021. 

 
Under första kvartalet offentliggjordes Probis avtal 

med China National Pharmaceutical Foreign Trade 

Corporation (Sinopharm Foreign Trade), ett av Kinas 

största läkemedelsbolag. Avtalet omfattar tre av 

koncepten inom ClinBac (immunhälsa, benhälsa 

och järnabsorption). Produkterna kommer att 

lanseras som ett nytt varumärke och komplettera 

Sinopharm Foreign Trades probiotikaportfölj i Kina. 

Avtalet är ett viktigt steg för att öka försäljningen i 

Kina och hela APAC. Lanseringen förväntas att 

inledas under 2021. 

 

Bruttomarginalen var ungefär i nivå med föregående 

år och uppgick till 56 % (57 %). 

 
  Jan-mar  

MSEK 2021 2020 Δ % 

Nettoomsättning 13,8 13,1 5,3 % 

Kostnad för sålda varor -6,1 -5,7 8,8 % 

Bruttovinst 7,7 7,4 4,1 % 

Bruttomarginal 55,8 % 56,5 % -0,7 ppt 

 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital ökade till 48,1 MSEK (33,7) i kvartalet 

som följd av ett högre rörelseresultat.   

Rörelsekapitalet ökade något under kvartalet som en följd av ett ökat varulager och kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till 36,8 MSEK (31,5). 

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -7,3 MSEK (-7,1) och utgjordes av investeringar i immateriella 

och materiella anläggningstillgångar.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -4,1 MSEK (-3,7), vilket i huvudsak utgjordes av amortering av 

leasingskulder.   

Periodens kassaflöde uppgick till 31,1 MSEK (28,1) och likvida medel uppgick till 246,7 MSEK (235,0). 

 

Under första kvartalet uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 2,6 MSEK (2,7) varav 1,0 MSEK 

(1,2) avser patent, 1,6 MSEK (0,8) avser utvecklingsutgifter som har aktiverats och 0,0 MSEK (-) avser IT-system. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,7 MSEK (5,0), vilket framförallt avser investeringar i 

tillverkningsenheten i Redmond.  

 

Probi hade vid periodens utgång 183 (165) anställda, varav 50 % (48 %) kvinnor. Medelantalet anställda under årets 

första kvartal uppgick till 181 (163).
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Under det första kvartalet redovisade Probi 0,1 MSEK (2,2) i intäkter från dess största ägare, Symrise. Under det 

första kvartalet uppgick Probis kostnader från Symrise, till ett belopp om 0,0 MSEK (-). Inga övriga transaktioner 

med närstående förekom under rapportperioden.  

 

I samband med covid-19 är det framförallt riskerna kring förändrade konsumenttrender och bolagets 

varuförsörjning som har aktualiserats. Dessa risker, tillsammans med övriga risker och osäkerhetsfaktorer som 

Probis verksamhet exponeras för, beskrivs på sidorna 46–47 i årsredovisningen för 2020. 

 

Under första kvartalet uppgick moderbolagets rörelseintäkter till 79,3 MSEK (80,0). Periodens resultat uppgick till 

20,7 MSEK (14,4). Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,7 MSEK (2,7). I 

övrigt hänvisas till informationen för koncernen. 

Årsstämma 2020 7 maj 2021 

Delårsrapport Q2 2021 16 juli 2021 

Delårsrapport Q3 2021 22 oktober 2021 

Bokslutskommuniké 2021 2 februari 2022  

 

Probis delårsrapport för det första kvartalet 2021 offentliggjordes den 23 april 2021 klockan 8.00. Samma dag 

klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar 

rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 55 83 56. Presentationen finns tillgänglig på 

www.probi.com och www.financialhearings.com. 

 

Tom Rönnlund, VD 

Telefon: +46 (0)46 286 89 40  

E-mail: trd@probi.com 

Henrik Lundkvist, CFO  

Telefon: +46 (0)46 286 89 41 

E-mail: henrik.lundkvist@probi.com 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. 

 
Lund den 23 april 2021 

 

 
Jean-Yves Parisot 

Styrelseordförande 

Jörn Andreas  

Styrelseledamot 

Irène Corthésy Malnoë  

Styrelseledamot 

Charlotte Hansson 

Styrelseledamot 

Malin Ruijsenaars  

Styrelseledamot 

Tom Rönnlund 

VD 

 

   

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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  Jan-mar 

TSEK Noter 2021 2020 

     

Nettoomsättning 2 171 313 157 767 

Kostnad för sålda varor 3 -96 985 -96 185 

Bruttovinst  74 328 61 582 
     

Försäljnings- och marknadsföringskostnader  -21 944 -25 540 

Forsknings- och utvecklingskostnader  -9 695 -9 324 

Administrationskostnader  -12 615 -15 759 

Övriga rörelseintäkter  42 0 

Rörelseresultat (EBIT)  30 116 10 959 
     

Finansiella intäkter  26 203 

Finansiella kostnader  -443 -669 

Valutakursresultat från finansieringsverksamheten 4 446 3 072 

Finansiellt resultat  29 2 606 
     

Resultat före skatt  30 145 13 565 
     

Skatt  -7 511 -2 897 

Periodens resultat  22 634 10 668 
     

Övrigt totalresultat     

Poster som kommer att omklassificeras till resultaträkning     

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter  56 213 76 946 

Kassaflödessäkringar  - -1 392 

Skatt att betala på dessa komponenter  - 298 

Summa övrigt totalresultat  56 213 75 852 

Summa totalresultat för perioden  78 847 86 520 
     

Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång  11 394 125 11 394 125 

Antal aktier i genomsnitt  11 394 125 11 394 125 

Resultat per aktie  1,99 0,94 

 

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Någon utspädningseffekt förekommer inte, då 

bolaget inte har några utestående konverteringslån eller teckningsoptioner.  

Probi genomförde under 2011 återköp av egna aktier och ägde vid rapportperiodens slut 250 000 egna aktier vilket motsvarar 2,1 % av det totala 

antalet aktier. Kvotvärdet per aktie är 5,00 SEK.  
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TSEK 
31 mars  

2021 

31 december 

2020 

TILLGÅNGAR    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 38 798 39 620 

Kundrelationer 249 203 239 482 

Teknologier och övriga immateriella tillgångar 118 990 116 604 

Goodwill 296 246 278 238 

Byggnader, Inventarier, verktyg och installationer 67 075 60 058 

Nyttjanderätter 45 620 43 019 

Andelar i andra företag 53 032 53 032 

Uppskjuten skattefordran 20 28 

Anläggningstillgångar 868 984 830 081 

    

Varulager 111 756 98 396 

Kundfordringar 94 002 89 339 

Övriga kortfristiga fordringar 8 493 6 525 

Likvida medel 246 701 215 552 

Omsättningstillgångar 460 952 409 812 

Summa tillgångar 1 329 936 1 239 893 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Summa eget kapital 1 194 050 1 115 203 

    

Uppskjuten skatteskuld 6 218 3 906 

Avsättningar 6 218 3 906 

    

Långfristiga leasingskulder 32 197 30 575 

Övriga långfristiga skulder 4 580 4 299 

Långfristiga skulder 36 777 34 874 

    

Leverantörsskulder 46 722 39 922 

Kortfristiga leasingskulder 15 171 13 873 

Övriga kortfristiga skulder 30 998 32 115 

Kortfristiga skulder 92 891 85 910 

Summa skulder 135 886 124 690 

Summa eget kapital och skulder 1 329 936 1 239 893 

  



 

 
 
 

  

Delårsrapport januari-mars 2021   

 

11 (16) 

 

TSEK Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Ackumulerade 

omräknings-

differenser 

Reserver 
Balanserat 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående balans 2020-01-01 58 221 600 205 59 969 217 433 514 1 152 126 

Periodens resultat — — — — 10 668 10 668 

Övrigt totalresultat — — 76 946 -1 094 — 75 852 

Summa totalresultat — — 76 946 -1 094 10 668 86 520 

Utdelning — — — — — — 

Summa transaktioner med 

aktieägare 
— — — — — — 

Utgående balans 2020-03-31 58 221 600 205 136 915 -877 444 182 1 238 646 

       

TSEK Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Ackumulerade 

omräknings-

differenser 

Reserver 
Balanserat 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående balans 2021-01-01 58 221 600 205 -58 034 — 514 811 1 115 203 

Periodens resultat — — — — 22 634 22 634 

Övrigt totalresultat — — 56 213 — — 56 213 

Summa totalresultat — — 56 213 — 22 634 78 847 

Utdelning — — — — — — 

Summa transaktioner med 

aktieägare 
— — — — — — 

Utgående balans 2021-03-31 58 221 600 205 -1 821 — 537 445 1 194 050 
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 Jan-mar 

TSEK 2021 2020 

Periodens resultat 22 634 10 668 

Differenser mellan periodens resultat och kassaflöde från  

löpande verksamhet 
   

Skatt 7 511 2 897 

Ränteresultat 380 320 

Avskrivningar och nedskrivningar 17 029 18 907 

Övriga ej kassaflödespåverkande intäkter och kostnader 565 899 

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 48 119 33 691 
    

Förändringar i kundfordringar och övriga kortfristiga tillgångar -575 4 663 

Förändring av varulager -7 235 8 244 

Förändringar i leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 3 518 1 937 

Betald skatt -7 054 -17 022 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 773 31 513 
    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 562 -2 020 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 723 -5 049 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar — 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 285 -7 069 
    

Betald ränta -806 -498 

Erhållen ränta — 95 

Betalda leasingåtaganden -3 328 -3 331 

Utdelning — — 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 134 -3 734 
    

Periodens kassaflöde 25 354 20 710 

Effekt från förändrade valutakurser 5 795 7 359 

Förändring av likvida medel 31 149 28 069 
    

Likvida medel vid periodens början 215 552 206 960 

Likvida medel vid periodens slut 246 701 235 029 

  



 

 
 
 

  

Delårsrapport januari-mars 2021   

 

13 (16) 

 Jan-mar 

TSEK 2021 2020 

Rörelsens intäkter 79 331 79 974 

Kostnad för sålda varor -21 895 -29 006 

Bruttovinst 57 436 50 968 

Rörelseresultat (EBIT) 25 776 15 448 

Resultat från finansiella intäkter och kostnader 435 3 033 

Resultat före skatt 26 211 18 481 

Periodens resultat 20 729 14 413 

   

  Jan-mar 

TSEK 2021 2020 

Periodens resultat 20 729 14 413 

Kassaflödessäkringar - -1 392 

Skatt att betala på dessa komponenter - 298 

Summa övrigt totalresultat - -1 094 

Summa totalresultat för perioden 20 729 13 319 

   

TSEK 
31 mars  

2021 

31 december 

2020 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 1 024 948 975 332 

Omsättningstillgångar 192 217 191 590 

Summa tillgångar 1 217 165 1 166 922 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

Eget kapital 1 179 070 1 121 253 

Summa långfristiga skulder 4 035 4 035 

Kortfristiga skulder 34 060 41 634 

Summa eget kapital och skulder 1 217 165 1 166 922 
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Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och årsredovisningslagen. 

Delårsrapportens finansiella rapporter i sammandrag omfattar sidorna 9–16. Upplysningar enligt IAS 34 

Delårsrapportering lämnas såväl här som på annan plats i delårsrapporten. ESMAs riktlinjer för alternativa 

nyckeltal tillämpas. 

 

Redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats har tillämpats konsekvent för 

alla presenterade perioder, om inte annat anges. Fullständiga redovisningsprinciper återfinns på sidorna 63–66 i 

den tryckta årsredovisningen för 2020. 

 

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK) som också är rapporteringsvalutan för såväl 

moderbolaget som koncernen. Samtliga belopp som anges är avrundade till närmaste tusental SEK om inget annat 

anges.  

 

Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Belopp är 

uttryckta i svenska kronor (SEK), tusental (TSEK) eller miljontal (MSEK) kronor i enlighet med vad som angivits. 

 

Moderbolaget tillämpar motsvarande redovisningsprinciper som koncernen med undantag för IFRS 16 Leasing 

samt med de undantag och tillägg som framgår av ”RFR 2 Redovisning för juridiska personer”. Delårsrapporten 

följer årsredovisningslagen. 

 

 

Nedan följer en uppdelning per kategori av koncernens nettoomsättning från avtal med kunder: 

 
 Jan-mar 2021 Jan-mar 2020 

TSEK Americas EMEA APAC Totalt Americas EMEA APAC Totalt 

Varor 121 124 29 462 13 849 164 435 113 133 29 331 13 089 155 553 

Royalty 1 169 5 709 - 6 878 1 791 405 18 2 214 

Nettoomsättning 122 293 35 171 13 849 171 313 114 924 29 736 13 107 157 767 
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I tabellen nedan visas valutakursresultaten från den löpande verksamheten som har redovisats under kostnad för 

sålda varor: 
 Jan-mar 

TSEK 2021 2020 

Valutavinster från den löpande verksamheten 863 4 281 

Valutaförluster från den löpande verksamheten -498 -2 700 

Valutaresultat från den löpande verksamheten 365 1 581 

 

 

I tabellen nedan visas valutakursresultaten från den finansiella verksamheten som har redovisats i det finansiella 

resultatet: 
 Jan-mar 

TSEK 2021 2020 

Valutavinster från den finansiella verksamheten 534 3 215 

Valutaförluster från den finansiella verksamheten -88 -143 

Valutaresultat från den finansiella verksamheten 446 3 072 

 

 

Bolaget presenterar vissa finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att 

dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. Eftersom inte alla 

företag beräknar alternativa nyckeltal på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med nyckeltal som används 

av andra företag. Dessa mått ska emellertid inte betraktas som en ersättning för finansiella nyckeltal som krävs i 

enlighet med IFRS. Följande alternativa nyckeltal redovisas i delårsrapporten: 

 

Rörelseresultat (EBIT) definieras som periodens resultat före finansiella intäkter och kostnader samt skatt för 

perioden och används för att mäta bolagets lönsamhet. 
 Jan-mar 

TSEK 2021 2020 

Periodens resultat 22 634 10 668 

Skatt 7 511 2 897 

Finansiellt resultat -29 -2 606 

Rörelseresultat (EBIT) 30 116 10 959 

 

EBITDA definieras som rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar och används för att mäta 

bolagets lönsamhet.  
 Jan-mar 

TSEK 2021 2020 

Rörelseresultat (EBIT) 30 116 10 959 

Avskrivningar och nedskrivningar 17 029 18 907 

EBITDA 47 145 29 866 
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Probi® är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och 

livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är 

dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget 

grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 

400 patent över hela världen. Probi omsatte 717 MSEK under 2020. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. och 

hade cirka 4 200 aktieägare den 31 december 2020.  

   

Bruttomarginal Definieras som bruttoresultat 

dividerat med nettoomsättning 

 

Används för att mäta 

produktlönsamheten 

EBITDA-marginal Definieras som EBITDA dividerat 

med nettoomsättning 

 

Används för att mäta bolagets 

lönsamhetsgrad före av- och 

nedskrivningar av materiella och 

immateriella tillgångar 

 

Valutajusterad 

nettoomsättningstillväxt 

Definieras som årets 

nettoomsättning omräknad till 

föregående års valutakurser 

dividerat med föregående års 

nettoomsättning 

 

Används för att mäta underliggande 

nettoomsättningstillväxt  

RTM Rullande tolv månader. Anger  

helårssiffra för de senaste fyra  

kvartalen 

 

Ger en indikation av utvecklingen 

utan att behöva invänta jämförande 

period nästkommande år 

Rörelsemarginal Definieras som rörelseresultat 

dividerat med nettoomsättning 

 

Används till att mäta bolagets 

lönsamhetsgrad 

   


