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_________________________________________________________ 
 
Halvårsrapport  
januari – juni 2017  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 

Perioden april – juni i sammandrag 
 
• Genovis utökade produktportföljen med fem nya produkter: 

FabALACTICA™, ett unikt enzym för antikroppsanalys. Enzymet är framförallt intressant för 
läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel inom det växande segmentet 
immunoterapi. 
  
Tre unika enzym för analys av glykaner. OpeRATOR™, ett helt unikt proteas som delar 
proteiner exakt vid stället för en viss typ av glykan. OglyZOR™ och SialEXO™, båda 
produkterna har förbättrad prestanda jämfört med liknande enzym på marknaden och ger 
tillsammans med OpeRATOR ett unikt och spetsigt erbjudande inom glykananlys.  
 
GlyCLICK™, en produkt för specifik märkning av antikroppar för bl.a. utveckling av biologiska 
läkemedel. 

 
• Genovis genomförde en riktad emission som tillförde bolaget 11,5 MSEK.  

 
• Nettoomsättningen ökade med ca 26 procent till 5 812 (4 595) tkr. 

 
• Bruttoresultatet uppgick till 5 887 (4 036) tkr. 
 
• Bruttomarginalen uppgick till 86 (92) procent. 
 
• Rörelseresultatet förbättrades till -1 978 (-7 953) tkr. 

 
• Periodens totalresultat förbättrades med 5 976 tkr till -2 145 (-8 121) tkr. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,17 kr till -0,04 (-0,21) kr. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 662 (-8 499) tkr. 
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Finansiellt sammandrag 2017 2016 2017 2016 2016 
 (tkr) april - juni april - juni jan - juni jan - juni helår 
Nettoomsättning 5 812 4 595 10 607 8 403 18 542 
Övriga rörelseintäkter* 0 0 0 5 296 5 798 
Bruttoresultat 5 887 4 036  10 017 12 802  23 281 
Bruttomarginal** (%) 86 92 87       91       92 
Rörelseresultat -1 978 -7 953 -5 037 -11 402 -14 769 
Periodens totalresultat -2 145 -8 121 -5 215 -11 574 -15 018 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,04 -0,21 -0,09 -0,31    -0,32 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 662 -8 499 -5 445 -10 997 -16 075 
Likvida medel vid periodens slut 8 194 10 011 8 194 10 011 4 281 

*Övriga intäkter utgörs till största delen av försäkringsersättning som erhållits i den avslutade patenttvisten. 
**Exkl. övriga intäkter och lager färdigställda varor. 

 
 
 

Halvåret i sammandrag 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 26 procent till 10 607 (8 403) tkr. 

 
• Bruttoresultatet uppgick till 10 017 (12 802) tkr. 
 
• Bruttomarginalen uppgick till 87 (91) procent. 
 
• Rörelseresultatet förbättrades till -5 037 (-11 402) tkr. 

 
• Periodens totalresultat förbättrades med 6 359 tkr till -5 215 (-11 574) tkr. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,22 kr till -0,09 (-0,31) kr. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 445 (-10 997) tkr. 
 
 
 

 
Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  
 

Fem produktlanseringar under det första halvåret 
Genovis har haft en fortsatt stark organisk försäljningsutveckling under 
2017. Det andra kvartalet ökade försäljningen med 26 procent till 5,8 
miljoner kronor. Det innebär att omsättningen för det första halvåret 
uppgår till 10,6 miljoner kronor vilket även det motsvarar en ökning med 
26 procent. Försäljningen har därmed vuxit starkt i inte mindre än elva 
kvartal i rad och marginalerna ligger fortsatt på en hög tillfredställande 
nivå.  

Kvartalet kännetecknas framförallt av en intensiv produktutveckling och 
en mycket hög lanseringstakt. Vi har lanserat inte mindre än fem unika 
produkter i det andra kvartalet och har med råge överträffat vårt mål om 
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att lansera tre nya produkter per år. Under april lanserades ett nytt tillskott i vår enzymfamilj med fokus 
på antikroppsanalys FabALACTICA™. Vi lanserade även GlyCLICK™ som är en ny teknologi för 
märkning av antikroppar där utvecklingen skett i samarbete med Life Technologies. Dessutom har vi 
utvecklat en ny enzymfamilj med tre produkter inriktad på analys av glykaner, speciellt för 
läkemedelsbolag och forskare som utvecklar biologiska läkemedel inom det växande området 
glycomics.  

Försäljningen av de nya produkterna har på kort sikt utvecklats mycket positivt vilket bekräftar ett 
behov på marknaden och att Genovis har förmågan att adressera detta. Den goda starten bådar gott 
och jag förväntar att bidraget från de nya produkterna blir ytterligare en viktig pusselbit för vår fortsatta 
tillväxt framöver.  

De nya produkterna bidrar definitivt till att stärka vårt varumärke och position på marknaden. Den 
positiva feedback som vi fått från våra kunder säger mycket om vår kapacitet, kunskap och förmåga 
att ta fram rätt produkter. Under hösten kommer exempelvis en industriell kund att publicera en 
vetenskaplig artikel baserad på FabALACTICA™. Dessutom är GlyCLICK™ finalist till priset 
”Innovation of the Year 2017” på världens största konferens inom imaging, WMIC (World Molecular 
Imaging Congress). Det är speciellt stärkande när en världsledande vetenskaplig organisation som 
WMIS (World Molecular Imaging Society) bekräftar att GlyCLICK är ett viktigt tillskott på marknaden. 
De nya enzymen för glycomicsområdet har också genererat mycket positiv feedback från kunder som 
redan köpt och testat produkterna i ett första utvärderingssteg. 

Lanseringarna under det andra kvartalet har påverkat våra kostnader i kvartalet. Det rör sig främst om 
ökade kostnader för nya patent, marknadsföring och produktion, vilket är en naturlig följd av ett högt 
lanseringstempo. Vi är övertygade om att dessa kostnader är kloka investeringar inför framtiden. 
 
Ansträngningarna att identifiera samarbetspartners eller distributörer på de viktiga marknaderna i 
Asien är fortsatt prioriterat och följer planen. Målet att ha en partner på plats innan årets slut står fast. 
 
När jag blickar framåt ser jag att bidraget från våra nya produkter kommer att bli en viktig hörnpelare 
tillsammans med de redan etablerade produkterna för en fortsatta stark försäljningstillväxt. Vår 
organisation i kombination med de nära kundrelationerna är en väsentlig del av vår framgång. Med 
fem nya produkter i vår produktportfölj är jag övertygad om att vi ytterligare stärkt vår position som 
innovativ kunskapspartner på den globala marknaden för biologiska läkemedel.  
 

 
 
 
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 
samarbetspartner 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 
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producerar nya 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 är sannolikheten stor att enzymet följer med ända till 
frisläppning av ett nytt läkemedel, eftersom läkemedelsbolagen inte gärna ändrar en inarbetad 
analysmetod. Kunderna i preklinisk- och klinisk fas är färre men med betydligt högre ordervärden. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENOVIS IDAG

DISCOVERY PREKLINISK FAS KLINISK (FAS I/II/III) GODKÄNT LÄKEMEDEL

GENOVIS KAN
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Resultat 
  Koncernens resultat i sammandrag 

 

 2017 2016 2017 2016 2016 
(tkr) april - juni april - juni jan - juni jan - juni helår 
Nettoomsättning 5 812 4595 10 607  8 403  18 542 

Förändring lager 
färdiga varor 911 -187 767 -161 422 

Övriga rörelseintäkter* 0 0 0 5 296 5 798 

Råvaror och 
förnödenheter -836 -372 -1 357 -736 -1 481 

Bruttoresultat 5 887 4 036  10 017 12 802 23 281 

Bruttoresultat exkl. 
övriga rörelseintäkter 5 887 4 036  10 017 7 506  17 483 

Bruttomarginal** (%) 86 92 87      91       92 
*Övriga intäkter utgörs till största delen av försäkringsersättning som erhållits i den avslutade patenttvisten. 
**Exkl. övriga intäkter och ”Förändring lager färdiga varor”. 

 

Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 10 607 (8 403) tkr vilket innebär en 

försäljningsökning om 26 procent. För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 5 812 (4 595) tkr 

vilket också innebär en försäljningsökning om 26 procent. 

 

Bruttoresultat 

Det försämrade bruttoresultat för perioden 10 017 (12 802) tkr är en följd av att Genovis under 2016 

erhöll försäkringsersättningar redovisade under övriga intäkter. Exklusive övriga intäkter förbättrades 

resultat med 33 procent. Under andra kvartalet förbättrades bruttoresultatet med 46 procent 5 887  

(4 036) tkr.   

 

Bruttomarginal 

Bruttomarginalen för perioden exklusive övriga rörelseintäkter och förändring färdigställda varor 

uppgick till 87 (91) procent och för andra kvartalet 86 (92) procent. Produktionsvolymen varierar 

mellan kvartalen och Genovis har därför valt att redovisa bruttomarginalen utan posten ”Förändring 

lager färdiga varor”. 

 

Rörelseresultat (EBIT) 

För perioden uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till -5 037 (-11 402) tkr motsvarande en 

förbättring med 6 365 tkr. För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till  

-1 978 (-7 953) motsvarande en förbättring med 5 975 tkr. 
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Totalresultat 

Totalresultat för perioden uppgick till -5 215 (-11 574) tkr. Resultat per aktie baserat på ett vägt 

genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,09 (-0,31) kr. För andra kvartalet uppgick 

totalresultatet till -2 145 (-8 121) tkr. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet 

utestående aktier uppgick till -0,04 (-0,21) kr. 

 

Kostnader 

Koncernens totala kostnader under perioden minskade med 8 529 tkr till -16 411 (-24 940) tkr. För 

andra kvartalet minskade kostnaderna med 3 660 tkr till -8 701 (-12 361). I övriga externa kostnader 

för perioden 2016 redovisas advokatkostnader vilka härrör till patenttvisten som avslutades i juni 2016. 

 

Investeringar  
Koncernens nettoinvesteringar för perioden uppgick till 1 397 (854) tkr varav 431(10) tkr är hänförliga 

till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 966 (844) tkr avser 

investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För andra kvartalet uppgår nettoinvesteringarna till 

704 (632) tkr och avser i sin helhet investeringar i immateriella anläggningstillgångar. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens kassaflöde för periodens uppgick till 3 913 (7 959) tkr. Kassaflöde från finansierings-

verksamheten uppgick till 10 755 (19 810) tkr. För andra kvartalet uppgick koncernens kassaflöde till  

6 389 (6 679) tkr och kassaflöde från finansieringsverksamheten till 10 755 (15 810) tkr. 
 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 8 194 (10 011) 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.  

 

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 21 085 (19 057) 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 0,37 (0,50) kr. Koncernens soliditet vid periodens slut var 80 (72) 

procent.  

 

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

periodens utgång till 1 718 (1 718) tkr. 
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Anställda 
Den 30 juni 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 periodens 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 

Intäkterna för perioden uppgick till 9 076 (11 860) tkr varav 9 076 (6 564) tkr utgör intäkter från extern 

försäljning och 0 (5 296) tkr utgör övriga intäkter. Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 5 374  

(3 525) tkr och utgör intäkter från försäljning.  

 
Kostnader 

Rörelsens totala kostnader för perioden uppgick till -14 341 (-22 943) tkr och för andra kvartalet 

uppgick de totala kostnaderna till -7 758 (-11 292) tkr. I övriga externa kostnader för perioden 2016 

redovisas advokatkostnader vilka härrör till patenttvisten som avslutades i juni 2016.  

 
Resultat 

Periodens resultat uppgick till -5 265 (-11 212) tkr och för andra kvartalet uppgick resultatet till -2 384 

(-7 896) tkr.  

 
Investeringar 

Moderbolagets nettoinvesteringar för perioden uppgick till 1 397 (854) tkr varav 431(10) tkr är 

hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 966 (844) 

tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För andra kvartalet uppgår netto-

investeringarna till 704 (632) tkr och avser i sin helhet investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar. 
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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  

161 119 tkr. 

 

Dotterbolaget Genovis Inc. 
Dotterbolaget Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden. 

 

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 perioden köpt emissions- och analystjänster från Redeye AB för totalt 795 tkr.  

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

 

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 2017. 

 

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.  
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Kommande rapporttillfällen  
 

Delårsrapport   1 januari-30 september 27 november 2017 

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 26 februari 2018 

 

 

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.  

 

 

 

 

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 2016 
(tkr) april-juni april-juni  jan-juni jan-juni helår 
Nettoomsättning 5 812 4 595 10 607 8 403 18 542 
Förändring lager färdiga varor 911 -187 767 -161 422 
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 5 296 5 798 
Råvaror och förnödenheter -836 -372 -1 357 -736 -1 481 
Bruttoresultat 5 887 4 036 10 017 12 802 23 281 
       

 
  

Personalkostnader -3 453 -2 722 -6 601 -5 437 -10 750 
Övriga externa kostnader -3 980 -8 924 -7 561 -18 109 -26 006 
Övriga rörelkrostnader -78 -18 -208 -18 0 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) -1 624 -7 628 -4 353 -10 762 -13 475 
           
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -354 -325 -684 -640 -1 294 
Rörelseresultat (EBIT) -1 978 -7 953 -5 037 -11 402 -14 769 
           
Finansnetto -14 -130 -15 -130 -132 
Resultat efter finansiella poster  -1 992 -8 083 -5 052 -11 532 -14 901 
            
Skatt -45 -60 -52 2 -130 
Periodens resultat efter skatt -2 037 -8 143 -5 104 -11 530 -15 031 
Övrigt totalresultat -108 22 -111 -44 13 
Periodens totalresultat -2 145 -8 121 -5 215 -11 574 -15 018 
-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB -2 145 -8 121 -5 215 -11 574 -15 018 

  
  

   

 2017 2016 2017 2016 2016 

Resultat per aktie (kr)* april-juni april-juni  jan-juni jan-juni helår 
Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier före och efter utspädning* -0,04 -0,21 -0,09 -0,31 -0,32 
Antal utestående aktier   

   Vägt genomsnitt under perioden 58 889 668 38 820 524 57 081 871 37 836 181 46 589 486 
Antal aktier vid periodens början 55 294 162 36 862 775 55 294 162 36 862 775 36 862 775 
Antal aktier vid periodens slut 60 294 162 55 294 162 60 294 162 55 294 162 55 294 162 
Börskurs vid periodens slut, kr 3,05 1,54 3,05 1,54 2,55 
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Koncernens balansräkning i sammandrag  
(tkr) 2017 2016 2016 
Tillgångar 30 juni 30 juni 31 dec 
Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 4 046 3 178 3 438 

Materiella anläggningstillgångar 1 189 1 414 1 084 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 11 200 9 993 11 330 

Likvida medel 8 194 10 011 4 281 
Summa tillgångar 26 347 26 314 21 851 
       

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 21 085 19 057 15 545 
Långfristiga skulder 0 135 0 
Kortfristiga skulder 5 262 7 122 6 306 
Summa eget kapital och skulder 26 347 26 314 21 851 
     

Koncernens förändring i eget kapital  2017 2016 2016 
(tkr) jan-juni jan-juni helår  

Belopp vid periodens ingång 15 545 8 822 8 822 
Nyemission 10 755 21 810 21 741 
Valutadifferens -111 -45 12 
Periodens resultat -5 104 -11 530 -15 030 
Belopp vid periodens utgång 21 085 19 057 15 545 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 21 085 19 057 15 545 
     

 2017 2016 2016 
Finansiella nyckeltal 30 juni 30 juni 31 dec 
Soliditet (%) 80 72 71 
Eget kapital per aktie vid periodens slut* (kr) 0,37 0,50 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 2016 
(tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår 
Kassaflöde från rörelsen -1 977 -7 952 -5 037 -11 402 -14 770 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 354 347 684 596 1 307 
Förändring av rörelsekapital -2 025 -764 -1 077 -61 -2 480 
Finansnetto -14 -130 -15 -130 -132 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 662 -8 499 -5 445 -10 997 -16 075 
Investeringsverksamheten -704 -632 -1 397 -854 -1 437 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -4 366 -9 131 -6 842 -11 851 -17 512 
Finansieringsverksamheten 0 -1 500 0 2 500 2 500 
Nyemission 10 755 17 310 10 755 17 310 17 241 
Periodens kassaflöde 6 389 6 679 3 913 7 959 2 229 
            
Likvida medel vid periodens början 1 805 3 332 4 281 2 052 2 052 
Likvida medel vid periodens slut 8 194 10 011 8 194 10 011 4 281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kvartalsrapport januari-juni 2017 13 

Moderbolaget 
  

 	  

	Resultaträkning i sammandrag    
	 2017 2016 2017 2016 2016 

(tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår 
Rörelsens intäkter inkl. förändring lager 
färdigställda varor 5 374 3 525 9 076 11 860 20 415 
Rörelsens kostnader -7 758 -11 292 -14 341 -22 943 -35 595 
Rörelseresultat -2 384 -7 767 -5 265 -11 083 -15 180 
Finansnetto 0 -129 0 -129 -129 
Resultat före skatt -2 384 -7 896 -5 265 -11 212 -15 309 
Periodens resultat -2 384 -7 896 -5 265 -11 212 -15 309 

 

Balansräkning i sammandrag   
(tkr) 2017 2016 2016 
Tillgångar 30 juni 30 juni 31 dec 
Anläggningstillgångar 6 968 6 256 6 219 
Omsättningstillgångar 12 416 11 527 12 496 
Likvida medel 5 931 8 220 2 053 
Summa tillgångar 25 315 26 003 20 768 
    

  
    
Eget kapital och skulder (tkr) 2017 2016 2016 
Eget kapital 30 juni 30 juni helår 
Bundet eget kapital 15 074 13 824 13 824 

Fritt eget kapital 5 593 5 519 1 353 

Skulder   
 

  

Kortfristiga skulder 4 648 6 660 5 591 

Summa eget kapital och skulder 25 315 26 003 20 768 

    
      

 
Förändring i eget kapital 2017 2016 2016 
(tkr) jan-juni jan-juni helår 
Belopp vid periodens ingång 15 177 8 745 8 745 
Nyemission 10 755 21 810 21 741 
Periodens resultat -5 265 -11 212 -15 309 
Belopp vid periodens utgång 20 667 19 343 15 177 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 20 667 19 343 15 177 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 2017 2016 2017 2016 2016 
(tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår 
Kassaflöde från rörelsen -2 187 -7 767 -5 264 -11 083 -15 180 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 337 307 649 606 1 225 
Förändring av rörelsekapital -2 723 -533 -865 1 254 -3 361 
Finansnetto 0 -129 0 -129 -129 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 573 -8 122 -5 480 -9 352 -17 445 
Investeringsverksamheten -704 -1 592 -1 397 -3 432 -1 437 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -5 277 -9 714 -6 877 -12 784 -18 882 
Finansieringsverksamheten 10 755 15 810 10 755 19 810 19 741 
Periodens kassaflöde 5 478 6 096 3 878 7 026 859 
       

 
  

Likvida medel vid periodens början 453 2 124 2 053 1 194 1 194 
Likvida medel vid periodens slut 5 931 8 220 5931 8 220 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 ej varit föremål för särskild granskning av   bolagets revisorer. 

 

Lund den 28 augusti 2017 

 

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 augusti 2017. 
 

This information is also available in English. 


