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och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 16  
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• Nettoomsättningen minskade med 12 % (-3 % valutajusterat) till 158 MSEK (180) i 

Q2 och minskade med 3 % (+8 % valutajusterat) till 329 MSEK (338) i H1. 

• EBITDA-marginalen uppgick till 25 % (32 %) i Q2 och 26 % (26 %) i H1. 

• Nytt partnerskap med Oriflame och lansering av produkt baserad på Probi 

Digestis®. 

• Nytt långsiktigt forskningssamarbete med fokus på vaginal hälsa med estniska 

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS. 

• Antalet aktier och röster har minskats genom indragning av de 250 000 egna 

aktierna i enlighet med årsstämmans beslut den 7 maj 2021. Antalet aktier och 

röster i Probi uppgår till 11 394 125. 

• Investering av cirka 9 MNZD (cirka 56 MSEK) i nyemitterade aktier i 

nyazeeländska Blis Technologies, motsvarande ett ägande om 13 %, i samband 

med långsiktigt strategiskt partnerskap.  

 Apr-jun Jan-jun Helår 

MSEK 2021 2020 2021 2020 RTM 2020 

Nettoomsättning 158,0 180,0 329,3 337,8 708,7 717,2 

Nettoomsättningstillväxt, % -12,2 % -0,2 % -2,5 % 6,1 % -1,2 % 14,5 % 

Valutajusterad nettoomsättningstillväxt, % -3,1 % -2,2 % 7,9 % 3,6 % 6,8 % 16,9 % 

Bruttomarginal, % 40,9 % 45,0 % 42,2 % 42,2 % 43,2 % 43,2 % 

EBITDA 39,0 58,1 86,1 87,9 194,7 196,5 

EBITDA-marginal, % 24,7 % 32,3 % 26,2 % 26,0 % 27,5 % 27,4 % 

Rörelseresultat (EBIT) 21,1 38,9 51,2 49,8 125,1 123,7 

Rörelsemarginal, % 13,4 % 21,6 % 15,6 % 14,8 % 17,7 % 17,2 % 

Periodens resultat 15,8 27,0 38,4 37,7 93,4 92,7 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1,39 2,37 3,37 3,31 8,20 8,14 

 
 Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS 
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Efter en stark inledning på året var andra kvartalet inte 

i nivå med våra förväntningar. Den valutajusterade 

tillväxten blev -3 % och nominellt minskade 

nettoomsättningen med 12 % i kvartalet. EBITDA-

marginalen uppgick till 25 %, vilket var sämre än det 

ovanligt starka andra kvartalet föregående år. Det är 

huvudsakligen lägre försäljningsvolymer som ligger 

bakom den svagare EBITDA-marginalen i kvartalet.  

 

Region Americas förklarar en stor del av utvecklingen i 

kvartalet. Nettoomsättningen minskade med 17 %  

(-5 % valutajusterat) och förklaras huvudsakligen av ett 

fåtal av våra större kunder där försäljningen har 

uteblivit. Detta berodde på senareläggning av ordrar, 

men även på förändringar i kunders produktportföljer. 

Vi har haft en fortsatt positiv utveckling med vår största 

kund i regionen efter deras uppgradering av sitt 

produktsortiment under förra året och vi ser potential 

för ytterligare tillväxt med dem framöver. 

 

Den positiva utvecklingen fortsatte i region EMEA som 

tangerade rekordnivån från första kvartalet och visade 

en tillväxt på 7 % trots ett starkt kvartal föregående år. 

Perrigos utrullning går enligt plan och bidrog starkt till 

utvecklingen i regionen. Vi har även inlett ett 

spännande samarbete med Oriflame med en 

gemensam produkt som lanseras inom deras Wellness-

kategori. Under kvartalet tecknade vi också avtal med 

en ny kund i Italien avseende Probi Ferrosorb® och 

potentialen ser lovande ut.  

 

I region APAC går utvecklingen i rätt riktning. 

Lageruppbyggnaden i kundledet föregående år gör att 

jämförelsesiffrorna var tuffa i kvartalet men sett över 

de senaste tre åren var det ett av våra starkaste kvartal 

i regionen. Det är särskilt glädjande att vi har tecknat 

ett treårsavtal med en stor koreansk kund, vilket 

förväntas bidra med en nettoomsättning om cirka 10 

MSEK redan under innevarande år. 

 

Vi har en fortsatt stark ambition att växa såväl 

organiskt som genom förvärv. Efter kvartalets utgång 

genomförde vi investeringen i det nyazeeländska 

bolaget Blis Technologies. Investeringen är en del i ett 

långsiktigt strategiskt partnerskap och en viktig 

pusselbit för att växa inom nya hälsoområden och höja 

lönsamheten genom ökat kapacitets-utnyttjande av 

våra produktionsresurser. Genom Blis får vi tillgång till 

en portfölj av kliniskt dokumenterade bakteriestammar 

inom öron, näsa och hals, vilket är områden som är 

relativt obearbetade för Probi. Utöver det 

kommersiella avtalet kommer vi att samarbeta inom 

FoU för att utvärdera nya attraktiva produkter. Blis är 

noterat på den nyazeeländska börsen NZX och vi 

kommer att vara en aktiv ägare bland annat genom 

styrelserepresentation.  

 

Vi är fullt fokuserade på att nå våra långsiktiga 

finansiella mål och kommer att intensifiera vår 

kundbearbetning under andra halvåret då våra säljare 

förväntas kunna börja resa igen. Samtidigt kommer 

många av de viktiga avtal och strategiska samarbeten vi 

har fått på plats under första halvåret få synbar 

utväxling först 2022. 

 

Efter ett utmanande år präglat av pandemin börjar vi 

se en normalisering på flera plan. Vi kan träffa våra 

kunder och konsumenterna kan åter handla på apotek 

och i butiker. Den underliggande efterfrågan på våra 

produkter är fortsatt stark och det kommer vi självklart 

att dra nytta av. 

 

Tom Rönnlund  

VD 
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Under kvartalet uppgick nettoomsättningen till totalt 

158,0 MSEK (180,0), vilket motsvarade en minskning 

med 22,0 MSEK eller 12 %. Justerat för 

valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 

174,5 MSEK motsvarande en minskning om 3 %. 

 

Minskning om 22,0 MSEK förklaras av en lägre 

försäljning i Americas som minskade med 21,4 MSEK 

(-17 %). Rensat för valuta uppgick minskningen till 6,0 

MSEK (-5 %). EMEA ökade med 2,2 MSEK (7 %) och 

APAC minskade med 2,8 MSEK (-15 %). 

 
Americas andel av den totala nettoomsättningen i 

kvartalet uppgick till 68 %. EMEA utgör 22 % och 

APAC 10 % av den totala nettoomsättningen.  

 

Nettoomsättningen uppgick till 329,3 MSEK (337,8), vilket motsvarade en minskning om 3 %. Justerat för 

valutakurser motsvarade detta en ökning om 8 %. Minskningen förklaras huvudsakligen av ett fåtal större kunder i 

Americas där försäljningen har uteblivit beroende på senareläggning av ordrar, men även på förändringar i 

kunders produktportföljer. Region Americas minskade med totalt 14,0 MSEK (-6 %). EMEA har haft en stark 

utveckling under första halvåret drivet bland annat av Perrigos produktlanseringar och försäljningen ökade med 

7,7 MSEK (12 %). Försäljningen i APAC minskade med 2,1 MSEK (-7 %), som en följd av att jämförelseperioden 

innehöll en lageruppbyggnad i samband med pandemins inledning. 

 

 

 
 Apr-jun  

 Jan-jun  

MSEK 2021 2020 Δ % 2021 2020 Δ % 

Americas 107,4 128,8 -16,6% 229,7 243,7 -5,7% 

EMEA 35,0 32,8 6,7% 70,2 62,5 12,3% 

APAC 15,6 18,4 -15,2% 29,4 31,5 -6,7% 

Nettoomsättning 158,0 180,0 -12,2% 329,3 337,8 -2,5% 

 

  

68 %

22 %

10 %

Americas EMEA APAC
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Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 21,1 MSEK (38,9), vilket motsvarar en minskning om 17,8 MSEK 

eller 46 %. Justerat för valutaeffekter uppgick rörelseresultatet till 24,6 MSEK. Det minskade rörelseresultatet 

berodde till största delen på lägre försäljningsvolymer.   

Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna uppgick till 22,2 MSEK (21,5). Ökningen förklaras av ökade 

kundaktiviteter i kvartalet i samband med att det återigen blev möjligt att resa i några regioner.  

Forsknings- och utvecklingskostnaderna var marginellt högre än föregående år och uppgick till 8,7 MSEK (8,0).  

Administrationskostnaderna låg i nivå med föregående år och uppgick till 12,5 MSEK (12,8).  

 
 Apr-jun  

 Jan-jun  

MSEK 2021 2020 Δ % 2021 2020 Δ % 

Bruttovinst Americas 35,8 53,2 -32,7 % 82,3 88,9 -7,4 % 

Bruttovinst EMEA 18,8 18,4 2,2 % 39,0 36,8 6,0 % 

Bruttovinst APAC 9,9 9,4 5,3 % 17,6 16,9 4,1 % 

Bruttovinst 64,5 81,0 -20,4 % 138,9 142,6 -2,6 % 

Försäljnings- och 

marknadsföringskostnader 
-22,2 -21,5 3,3 % -44,1 -47,1 -6,4 % 

Forsknings- och utvecklingskostnader -8,7 -8,0 8,7 % -18,4 -17,3 6,4 % 

Administrationskostnader -12,5 -12,8 -2,3 % -25,3 -28,6 -11,5 % 

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,2 - 0,1 0,2 -63,1 % 

Rörelseresultat (EBIT) 21,1 38,9 -45,8 % 51,2 49,8 2,8 % 

 

Det finansiella resultatet i koncernen för andra kvartalet uppgick till -0,8 MSEK (-3,3). 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. Ett valutakursresultat om -0,3 MSEK (-2,7) uppkom i andra kvartalet till följd av en 

svagare svensk krona.

 

Periodens resultat för andra kvartalet uppgick till 15,8 MSEK (27,0). Skattekostnaden uppgick till 4,6 MSEK (8,6). 

 

Resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till 1,39 SEK (2,37). 
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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).  

 

Nettoomsättningen i Americas minskade med 17 % 

och uppgick till 107,4 MSEK. Den valutajusterade 

nettoomsättningen uppgick till 122,8 MSEK, 

motsvarande en minskning på 5 %.  

 

Den minskade nettoomsättningen förklaras 

huvudsakligen av ett fåtal större kunder i regionen 

där försäljningen har uteblivit beroende på 

senareläggning av ordrar, men även på förändringar 

i kunders produktportföljer. Den underliggande 

efterfrågan är fortsatt god i regionen. Fluktuationer 

mellan kvartalen förväntas fortsatt vara relativt stora 

under året.  

 

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 33,3 % (41,3 

%). Den minskade bruttomarginalen beror 

huvudsakligen på lägre nettoomsättning men även 

på en ofördelaktig produktmix.

 
  Apr-jun   Jan-jun  

MSEK 2021 2020 Δ % 2021 2020 Δ % 

Nettoomsättning 107,4 128,8 -16,6 % 229,7 243,7 -5,8 % 

Kostnad för sålda varor -71,6 -75,6 -5,4 % -147,4 -154,8 -4,8 % 

Bruttovinst 35,8 53,2 -32,7 % 82,3 88,9 -7,4 % 

Bruttomarginal 33,3 % 41,3 % -8,0 ppt 35,8 % 36,5 % -0,7 ppt 

 

 

Nettoomsättningen i EMEA steg med 7 % i andra 

kvartalet till 35,0 jämfört med 32,8 MSEK föregående 

år. Utvecklingen i regionen är fortsatt stark och drivs 

bland annat av nya kundavtal.  

 

Utrullningen av Perrigos lansering går enligt plan 

vilket bidrar till det starka kvartalet. Under kvartalet 

mottogs första ordern från Oriflame med en 

gemensamt framtagen produkt baserad på Probi 

Digestis®. Lanseringen av det probiotiska 

kosttillskottet kommer att ske under Oriflames 

segment ”Wellness” och är en helt ny produkt för 

bolaget. I Italien tecknades vidare ett avtal med en ny 

kund avseende Probi Ferrosorb® där lanseringen 

startat väl. 

  

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 53,7 % 

(56,1 %). Den något lägre marginalen är relaterad till 

produktmix. 

  Apr-jun   Jan-jun  

MSEK 2021 2020 Δ % 2021 2020 Δ % 

Nettoomsättning 35,0 32,8 6,7 % 70,2 62,5 12,3 % 

Kostnad för sålda varor -16,2 -14,4 13,2 % -31,2 -25,7 21,4 % 

Bruttovinst 18,8 18,4 2,2 % 39,0 36,8 6,0 % 

Bruttomarginal 53,7 % 56,1 % -2,4 ppt 55,6 % 58,9 % -3,3 ppt 
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Utvecklingen i regionen fortsätter att stärkas.  

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 15,6 MSEK, 

vilket var en minskning med 15 % mot föregående år. 

Andra kvartalet 2020 var dock starkt präglat av 

lageruppbyggnad i kundledet, vilket innebär ett högt 

jämförelsetal.   

 

Under kvartalet mottogs första ordern från 

Sinopharm Foreign Trade avseende Probi 

Defendum® och Probi® Osteo.  

I Sydkorea tecknades avtal med två nya kunder varav 

den ena beräknas innebära en nettoomsättning för 

innevarande år på cirka 10 MSEK.  

 
Bruttomarginalen var betydligt högre än föregående 

år och uppgick till 63,5 % (51,1 %). Den förbättrade 

bruttomarginalen beror på en fördelaktig 

produktmix.

 
  Apr-jun   Jan-jun  

MSEK 2021 2020 Δ % 2021 2020 Δ % 

Nettoomsättning 15,6 18,4 -15,2 % 29,4 31,5 -6,7 % 

Kostnad för sålda varor -5,7 -9,0 -36,7 % -11,8 -14,6 -19,2 % 

Bruttovinst 9,9 9,4 5,3 % 17,6 16,9 4,1 % 

Bruttomarginal 63,5 % 51,1 % 12,4 ppt 59,9 % 53,7 % 6,2 ppt 

 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital minskade till 39,7 MSEK (57,0) i 

kvartalet som följd av ett lägre rörelseresultat.   

Rörelsekapitalet minskade under kvartalet som en följd av ett minskat varulager och minskade kundfordringar och 

kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,6 MSEK (-14,5). Jämförelseperioden påverkades negativt 

av en lageruppbyggnad i samband med en produktuppgradering för en större kunds räkning.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -10,9 MSEK (-11,6) och utgjordes av investeringar i 

immateriella och materiella anläggningstillgångar.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -15,3 MSEK (-15,2), där den största delen utgjordes av utdelning 

om -12,5 MSEK (-11,4) och där den resterande delen utgjordes av huvudsakligen amortering av leasingskulder.   

Periodens kassaflöde uppgick till 14,3 MSEK (-47,8) och likvida medel uppgick till 261,0 MSEK (187,5). 

 

Under andra kvartalet uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 1,5 MSEK (3,2) varav 1,0 MSEK 

(1,1) avser patent, 0,3 MSEK (2,1) avser utvecklingsutgifter som har aktiverats och 0,2 MSEK (-) avser IT-system. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9,4 MSEK (8,4), vilket framförallt avser investeringar i 

tillverkningsenheten i Redmond.  

 

Probi hade vid periodens utgång 178 (169) anställda, varav 52 % (52 %) kvinnor. Medelantalet anställda under årets 

andra kvartal uppgick till 181 (167).
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Under det andra kvartalet redovisade Probi 0,2 MSEK (1,0) i intäkter från dess största ägare Symrise och 

kostnaderna uppgick 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 andra kvartalet uppgick moderbolagets rörelseintäkter till 67,4 MSEK (76,2). Periodens resultat uppgick till 

53,8 MSEK (17,2) och förbättringen avsåg till största delen utdelning från dotterbolag. Investeringar i materiella och 

immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,8 MSEK (4,4). Under perioden har de två vilande dotterbolagen 

Probi Feed AB och Probi Food AB avvecklats. I övrigt hänvisas till informationen för koncernen. 

  

Delårsrapport Q3 2021 22 oktober 2021 

Bokslutskommuniké 2021 2 februari 2022  

 

Probis delårsrapport för det andra kvartalet 2021 offentliggjordes den 16 juli 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 53 (PIN: 39394326#). 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 

 

 



 

 
 
 

  

Delårsrapport april-juni 2021   

 

8 (17) 

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 16 juli 2021 

 

 

 
Jean-Yves Parisot 

Styrelseordförande 

Jörn Andreas  

Styrelseledamot 

 

 

 
Irène Corthésy Malnoë  

Styrelseledamot 

Charlotte Hansson 

Styrelseledamot 

 

 

 
Malin Ruijsenaars  

Styrelseledamot 

Tom Rönnlund 

VD 
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Revisors granskningsrapport 

Probi Aktiebolag org.nr 556417-7540 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 

Probi Aktiebolag per 30 juni 2021 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 

34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 

översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 

Översiktlig 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 en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna 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. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att 

anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Malmö den 16 juli 2021 

Ernst & Young AB 

 

Peter Gunnarsson 

Auktoriserad revisor 
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  Apr-jun Jan-jun 

TSEK Noter 2021 2020 2021 2020 

        

Nettoomsättning 2 157 962 179 983 329 275 337 750 

Kostnad för sålda varor 3 -93 422 -99 011 -190 407 -195 196 

Bruttovinst  64 540 80 972 138 868 142 554 
        

Försäljnings- och marknadsföringskostnader  -22 196 -21 549 -44 140 -47 089 

Forsknings- och utvecklingskostnader  -8 678 -7 958 -18 373 -17 282 

Administrationskostnader  -12 582 -12 810 -25 197 -28 568 

Övriga rörelseintäkter  35 210 76 210 

Rörelseresultat (EBIT)  21 119 38 865 51 234 49 825 
        

Finansiella intäkter  36 16 62 219 

Finansiella kostnader  -475 -537 -918 -1 206 

Valutakursresultat från finansieringsverksamheten 4 -334 -2 738 112 334 

Finansiellt resultat  -773 -3 259 -744 -653 
        

Resultat före skatt  20 346 35 606 50 490 49 172 
        

Skatt  -4 556 -8 586 -12 067 -11 484 

Periodens resultat  15 790 27 020 38 423 37 688 
        

Övrigt totalresultat        

Poster som kommer att omklassificeras till 

resultaträkning 
       

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 

verksamheter 
-23 230 -74 000 32 983 2 946 

Kassaflödessäkringar  — 1 012 — -380 

Skatt att betala på dessa komponenter  — -217 — 81 

Summa övrigt totalresultat  -23 230 -73 205 32 983 2 647 

Summa totalresultat för perioden  -7 440 -46 185 71 406 40 335 
        

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

Antal aktier i genomsnitt  11 394 125 11 394 125 11 394 125 11 394 125 

Resultat per aktie  1,39 2,37 3,37 3,31 

 

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.   
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TSEK 30 juni 2021 
31 december 

2020 

TILLGÅNGAR    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 36 472 39 620 

Kundrelationer 237 313 239 482 

Teknologier och övriga immateriella tillgångar 113 193 116 604 

Goodwill 289 065 278 238 

Byggnader, Inventarier, verktyg och installationer 72 462 60 058 

Nyttjanderätter 59 845 43 019 

Andelar i andra företag 53 032 53 032 

Uppskjuten skattefordran 41 28 

Anläggningstillgångar 861 423 830 081 

    

Varulager 98 830 98 396 

Kundfordringar 73 160 89 339 

Övriga kortfristiga fordringar 14 296 6 525 

Likvida medel 261 034 215 552 

Omsättningstillgångar 447 320 409 812 

Summa tillgångar 1 308 743 1 239 893 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Summa eget kapital 1 174 075 1 115 203 

    

Uppskjuten skatteskuld 7 471 3 906 

Avsättningar 7 471 3 906 

    

Långfristiga leasingskulder 46 183 30 575 

Övriga långfristiga skulder 4 468 4 299 

Långfristiga skulder 50 651 34 874 

    

Leverantörsskulder 32 704 39 922 

Kortfristiga leasingskulder 15 842 13 873 

Övriga kortfristiga skulder 28 000 32 115 

Kortfristiga skulder 76 546 85 910 

Summa skulder 134 668 124 690 

Summa eget kapital och skulder 1 308 743 1 239 893 
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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 — — — — 37 688 37 688 

Övrigt totalresultat — — 2 946 -299 — 2 647 

Summa totalresultat — — 2 946 -299 37 688 40 335 

Utdelning — — — — -11 394 -11 394 

Summa transaktioner med 

aktieägare 
— — — — -11 394 -11 394 

Utgående balans 2020-06-30 58 221 600 205 62 915 -82 459 808 1 181 067 

       

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 — — — — 38 423 38 423 

Övrigt totalresultat — — 32 983 — — 32 983 

Summa totalresultat — — 32 983 — 38 423 71 406 

Utdelning — — — — -12 534 -12 534 

Summa transaktioner med 

aktieägare 
— — — — -12 534 -12 534 

Utgående balans 2021-06-30 58 221 600 205 -25 051 — 540 700 1 174 075 
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 Apr-jun Jan-jun 

TSEK 2021 2020 2021 2020 

Periodens resultat 15 790 27 020 38 423 37 688 

Differenser mellan periodens resultat och kassaflöde från  

löpande verksamhet 
      

Skatt 4 556 8 586 12 067 11 484 

Ränteresultat 412 493 792 813 

Avskrivningar och nedskrivningar 17 879 19 203 34 909 38 109 

Övriga ej kassaflödespåverkande intäkter och kostnader 1 016 1 700 1 580 2 599 

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 39 653 57 002 87 771 90 693 
       

Förändringar i kundfordringar och övriga kortfristiga tillgångar 18 027 -38 102 17 453 -33 438 

Förändring av varulager 10 270 -36 227 3 035 -27 983 

Förändringar i leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder -16 171 8 177 -12 653 10 113 

Betald skatt -8 172 -5 338 -15 226 -22 360 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 607 -14 488 80 380 17 025 
       

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 502 -3 209 -4 063 -5 229 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -9 401 -8 415 -14 124 -13 464 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar — — — 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 903 -11 624 -18 187 -18 693 
       

Betald ränta -31 -329 -837 -827 

Erhållen ränta — 0 — 96 

Betalda leasingåtaganden -2 781 -3 509 -6 109 -6 840 

Utdelning -12 534 -11 394 -12 534 -11 394 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 346 -15 232 -19 480 -18 965 
       

Periodens kassaflöde 17 358 -41 344 42 713 -20 633 

Effekt från förändrade valutakurser -3 025 -6 235 2 769 1 123 

Förändring av likvida medel 14 333 -47 579 45 482 -19 510 
       

Likvida medel vid periodens början 246 701 235 029 215 552 206 960 

Likvida medel vid periodens slut 261 034 187 450 261 034 187 450 
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 Apr-jun Jan-jun 

TSEK 2021 2020 2021 2020 

Rörelsens intäkter 67 394 76 159 146 725 156 133 

Kostnad för sålda varor -23 267 -25 499 -45 162 -54 506 

Bruttovinst 44 127 50 660 101 563 101 627 

Rörelseresultat (EBIT) 14 941 24 050 40 717 39 498 

Resultat från finansiella intäkter och kostnader 42 037 -2 084 42 472 949 

Resultat före skatt 56 978 21 966 83 189 40 447 

Periodens resultat 53 834 17 194 74 563 31 607 

     

  Apr-jun Jan-jun 

TSEK 2021 2020 2021 2020 

Periodens resultat 53 834 17 194 74 563 31 607 

Kassaflödessäkringar - 1 011 - -381 

Skatt att betala på dessa komponenter - -216 - 82 

Summa övrigt totalresultat - 795 - -299 

Summa totalresultat för perioden 53 834 17 989 74 563 31 308 

     

TSEK 30 juni 2021 
31 december 

2020 
    

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar 1 018 224 1 026 553     

Omsättningstillgångar 227 301 170 698     

Summa tillgångar 1 245 525 1 197 251     
        

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
     

Eget kapital 1 220 370 1 158 341     

Summa långfristiga skulder - 4 035     

Kortfristiga skulder 25 155 34 875    
Summa eget kapital och skulder 1 245 525 1 197 251 
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Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och årsredovisningslagen. 

Delårsrapportens finansiella rapporter i sammandrag omfattar sidorna 10–17. 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: 

 
 Apr-jun 2021 Apr-jun 2020 

TSEK Americas EMEA APAC Totalt Americas EMEA APAC Totalt 

Varor 105 708 31 859 15 543 153 110 127 284 32 032 18 411 177 727 

Royalty 1 672 3 180 — 4 852 1 492 764 0 2 256 

Nettoomsättning 107 380 35 039 15 543 157 962 128 776 32 796 18 411 179 983 

 

 
 Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 

TSEK Americas EMEA APAC Totalt Americas EMEA APAC Totalt 

Varor 226 831 61 321 29 393 317 545 240 417 61 363 31 500 333 280 

Royalty 2 841 8 889 — 11 730 3 283 1 169 18 4 470 

Nettoomsättning 229 672 70 210 29 393 329 275 243 700 62 532 31 518 337 750 
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I tabellen nedan visas valutakursresultaten från den löpande verksamheten som har redovisats under kostnad för 

sålda varor: 
 Apr-jun Jan-jun 

TSEK 2021 2020 2021 2020 

Valutavinster från den löpande verksamheten 195 296 1 059 4 577 

Valutaförluster från den löpande verksamheten -461 -1 467 -960 -4 167 

Valutaresultat från den löpande verksamheten -266 -1 171 99 410 

 

 

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

resultatet: 
 Apr-jun Jan-jun 

TSEK 2021 2020 2021 2020 

Valutavinster från den finansiella verksamheten 187 0 721 3 215 

Valutaförluster från den finansiella verksamheten -521 -2 738 -609 -2 881 

Valutaresultat från den finansiella verksamheten -334 -2 738 112 334 

 

 

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. 
 Apr-jun Jan-jun 

TSEK 2021 2020 2021 2020 

Periodens resultat 15 790 27 020 38 423 37 688 

Skatt 4 556 8 586 12 067 11 484 

Finansiellt resultat 773 3 259 744 653 

Rörelseresultat (EBIT) 21 119 38 865 51 234 49 825 

 

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

bolagets lönsamhet.  
 Apr-jun Jan-jun 

TSEK 2021 2020 2021 2020 

Rörelseresultat (EBIT) 21 119 38 865 51 234 49 825 

Avskrivningar och nedskrivningar 17 879 19 203 34 909 38 109 

EBITDA 38 998 58 068 86 143 87 934 
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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 

   


