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_________________________________________________________ 
 
Delårsrapport  
januari – september 2018  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 

Perioden juli – september i sammandrag 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 74 procent till 9 206 (5 286) tkr. 
 
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)* uppgick till 1 747 (-1 299) tkr. 

 
• Periodens totalresultat förbättrades med 1 983 till 342 (-1 641) tkr. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,04 kr till 0,01 (-0,03) kr. 

 
 

 
• Genovis utökade sälj- och marknadsorganisationen på huvudkontoret i Lund och anställde Rob 

Horsefield som Sales & Business Development Manager. 
 

• Genovis lanserarde FabRICATOR®-HPLC för kvalitetsanalys av antikroppar i automatiserade 
analyssystem. Produkten baseras på Genovis FabRICATOR-teknologi och kan användas i redan 
existerande analyssystem för snabb analys utan manuell provhantering.  

 
 
 
 
 
 

 
* Genovis har valt att förtidstillämpa IFRS 16, samt förenklingsregeln avseende korttidslease. Detta kommer 
därför inte ge någon effekt på 2017 års redovisade siffror. Kostnader för hyra och leasingavtal redovisas till följd 
av detta under avskrivningar och påverkar fr.o.m. 2018 inte EBITDA i koncernen.  Läs vidare under 
redovisningsprinciper sid 10. 
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Finansiellt sammandrag 2018 2017 2018 2017 2017 
 (tkr) juli - sep juli - sep jan - sep jan - sep helår 
Nettoomsättning 9 206 5 286 24 031 15 893 22 867 

Bruttoresultat 8 797 4 882 22 858 14 899  21 841 

Bruttomarginal* (%) 91 90 90 88       90 

Rörelseresultat 418 -1 654 -2 874 -6 690 -7 835 

Periodens totalresultat 342 -1 641 -2 846 -6 856 -8 112 

Totalresultat per aktie** 0,01 -0,03 -0,05 -0,12    -0,14 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 928 -1 474 -1 016 -6 919 -8 355 

Likvida medel vid periodens slut 10 236 6 490 10 236 6 490 4 918 
*Exkl. övriga intäkter och lager färdigställda varor. 
** Resultat per aktie är framräknat genom att totalresultatet divideras med ett vägt genomsnitt av antalet aktier under året.    
Någon utspädningseffekt föreligger inte. 
 
 
 
 
Perioden januari - september i sammandrag 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 51 procent till 24 031 (15 893) tkr. 

 
• Bruttoresultatet förbättrades med 7 959 tkr till 22 858 (14 899) tkr. 
 
• Rörelseresultatet förbättrades med 3 816 tkr till -2 874 (-6 690) tkr. 

 
• Periodens totalresultat förbättrades med 4 010 tkr till -2 846 (-6 856) tkr. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,07 kr till -0,05 (-0,12) kr. 
 
 
 
 
Händelser efter periodens utgång 
 
Genovis blev certifierat enligt ISO 9001:2015. Kvalitetscertifieringen innebär att ledningssystemet 
lever upp till de krav som ställs i den Internationella standarden ISO 9001:2015. Certifieringen 
omfattar produktutveckling, produktion och försäljning.  

Genom att utforma ett kvalitetsledningssystem med starkt kundfokus där samtliga processer och 
rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard säkerställer Genovis 
att man fortsätter att leverera produkter och tjänster i enlighet med de krav marknaden efterfrågar. 
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Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  
 

Fortsatt stark försäljningsutveckling i 
tredje kvartalet 
 

Försäljningstillväxten i tredje kvartalet var stark, 74 
procent, och påverkades i positiv riktning av 
valutaeffekter. Valutajusterad organiskt tillväxt var 
ca 60 procent.  
 
I tredje kvartalet nådde vi ett delmål på vår 
tillväxtresa när vi för första gången kan visa ett 
positivt resultat och kassaflöde från den löpande 
verksamheten i ett enskilt kvartal.  För 
niomånadersperioden ser vi tillväxt över hela 
produktportföljen och samtliga geografiska 
marknader, Nordamerika, Europa och Asien. Vårt 
mål att ha partner på prioriterade marknader i Asien 
i närtid ligger fast. 
 

Försäljningsutveckling av produkter lanserade de senaste två åren fortsätter att utvecklas starkt både 
på vår huvudmarknad inom Biopharma och de tidiga forskningsapplikationerna inom industri och 
akademi. Framförallt vår strategi med nya produkter som förbättrar och förenklar analysmetoder för  
O-glykaner har uppskattats av våra kunder vilket återspeglas i tillväxten inom detta produktsegment. 
  
Under kvartalet lanserade vi FabRICATOR-HPLC som är en ”value added” produkt avsedd att knyta 
vårt FabRICATOR enzym närmare automatiserade analyser för processutveckling och produktion av 
antikroppsläkemedel. Försäljningen inleddes i samband med lanseringen och jag bedömer att 
intäkterna, i likhet med övriga nya produkter, kommer vara begränsade i inledningsskedet men ta fart 
efterhand som produkten utvärderas och valideras av marknaden. 
 
Utvecklingen och resultatet i tredje kvartalet är naturligtvis stärkande och ett kvitto på att våra 
strategier fungerar väl. Samtidigt är det är viktigt att vi fortsätter att fokusera högts upp i 
resultaträkningen. Genovis är ett tillväxtbolag med bra momentum i verksamheten och den positiva 
utvecklingen kommer att öppna för nya affärsmöjligheter framöver. 
 
Vi ser en fortsatt positiv tillväxttrend i inledningen av fjärde kvartalet. Den underliggande efterfrågan på 
enzym och nya analytiska verktyg på våra huvudmarknader inom biologiska läkemedel och 
proteinanalys kvarstår vilket gör att jag ser med tillförsikt på Genovis framtida utveckling. 
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Genoviskoncernen i sammandrag 
 

 
Genovis enzymer befinner sig på en 
marknad som omfattar hela life science 
och biotech supply industrin. 
Moderbolaget i Lund hanterar 
försäljningen på den europeiska 
marknaden och dotterbolaget Genovis 
Inc. hanterar försäljningen på den 
nordamerikanska marknaden. I Asien 

arbetar Genovis både med direktförsäljning och med distributörer som har god kännedom 
om den lokala marknaden.  
 
 
Genovis affärsmodell har ett långsiktigt och hållbart fokus då den bygger på två 
huvudsakliga strategier som tillsammans driver bolagets framgång: 
 

• Fortsätta att lansera nya unika produkter och därmed växa produktportföljen.  
 

• Målmedvetet arbeta för att kunderna ska använda Genovis produkter i flera steg 
längre fram i värdekedjan för läkemedelsutveckling.  

 
Bolaget ska vara kreativt och utveckla nya unika produkter som har ett högt värde för 
kunden. Nya produkter riktar sig främst till kunder som arbetar i upptäcktsfas eller i preklinisk 
utveckling. I denna fas är de flesta av bolagets kunder både nyfikna och angelägna om att 
testa nya analysmetoder eftersom det finns tydliga behov och utmaningar att analysera 

biologiska läkemedel. Genovis får snabbt omsättning på nylanserade produkter, vilket är en 
tydlig kvalitetsstämpel på att bolaget bidrar med innovation. Genovis arbetar också med att 
introducera befintliga produkter till kunder i andra delar av värdekedjan, framförallt inom 
produktion och kvalitetskontroll inom klinisk användning. 
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Resultat 
  Koncernens resultat i sammandrag 

 

 2018 2017 2018 2017 2017 
(tkr) juli - sep juli - sep jan - sep jan – sep helår 
Nettoomsättning 9 206 5 286 24 031 15 893  22 867 

Förändring lager 
färdiga varor 617 114 1 126 881 1 317 

Övriga rörelseintäkter* -160 0 53 0 23 

Råvaror och 
förnödenheter -866 -518 -2 352 -1 875 -2 366 

Bruttoresultat 8 797 4 882 22 858  14 899  21 841 

Bruttoresultat exkl. 
övriga rörelseintäkter 8 957 4 882 22 805 14 899  21 818 

Bruttomarginal** (%) 91 90 90 88       90 
*Juli-september avser kursförluster, januari-september avser kursvinster. 
**Exkl. Övriga rörelseintäkter och ”Förändring lager färdiga varor”. 

 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 24 031 (15 893) tkr vilket innebar en 
försäljningsökning om ca 51 procent. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 9 206  
(5 286) tkr vilket innebar en försäljningsökning om ca 74 procent. 
 
 
Försäljning per kvartal 2015-2018 
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Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
För perioden uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 1 135 (-5 651). För tredje kvartalet 
uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 1 747 (-1 299). Genovis har valt att förtidstillämpa  
IFRS 16. Såsom effekt av övergången till IFRS 16 kommer bolagets övriga externa kostnader att 
minska, avskrivningar och finansiella kostnader samt balansomslutningen kommer att öka. Koncernen 
tillämpar IFRS 16 retroaktivt samt förenklingsregeln avseende korttidslease. Detta kommer därför inte 
generera någon omräkning januari - september 2017. Läs vidare under redovisningsprinciper sid 10. 

 
Rörelseresultat (EBIT) 
För perioden uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till -2 874 (-6 690) tkr motsvarande en 
förbättring med 3 816 tkr. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till  
418 (-1 654) motsvarande en förbättring med 2 072 tkr. 
 
Totalresultat 
Totalresultat för perioden förbättrades med 4 010 tkr till -2 846 (-6 856) tkr. Resultat per aktie baserat 
på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier förbättrades med 0,07 kr till -0,05 (-0,12) kr. För 
tredje kvartalet förbättrades totalresultatet med 1 983 tkr till 342 (-1 641) tkr. Resultat per aktie baserat 
på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier förbättrades med 0,04 kr till 0,01 (-0,03) kr. 

 

 
Kostnader 

Koncernens totala kostnader under perioden ökade med 4 620 tkr till -28 084 (-23 464) tkr. 
Kostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter som ökade med 477 tkr till -2 352 (-1 875) tkr, 
personalkostnader som ökade med 2 434 tkr till -11 710 (-9 276) tkr, övriga externa kostnader som 
minskade med 873 tkr till -10 013 (-10 886) tkr och övriga rörelsekostnader som minskade med 388 tkr 
till 0 (-388) tkr. Personalkostnaderna ökade delvis till följd av de nyanställningar som gjorts för att 
stärka sälj och marknad globalt samt att styrelsearvodena för 2018 utbetalas som lön och redovisas 
under personalkostnader, delar av kostnadsökningen är av engångskaraktär. Till följd av övergången 
till IFRS 16 minskar övriga externa kostnader och avskrivningar samt finansiella kostnader ökar. 
Avskrivningarna under perioden ökade med 2 970 tkr till -4 009 (-1 039) tkr. 

För tredje kvartalet ökade kostnaderna med 2 191 tkr till -9 245 (-7 054). Kostnaderna fördelar sig på 
råvaror och förnödenheter -866 (-518) tkr, personalkostnader -3 651 (-2 675) tkr, övriga externa 
kostnader -3 399 (-3 325) tkr och övriga rörelsekostnader 0 (-181) tkr. Avskrivningarna under tredje 
kvartalet uppgick till -1 329 (-355) tkr. 
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Investeringar  
Koncernens nettoinvesteringar för perioden uppgick till 1 233 (1 627) tkr varav 662 (431) tkr är 
hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och  
571 (1 196) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För tredje kvartalet uppgick 
nettoinvesteringarna till 309 (230) tkr varav 276 (0) tkr avser materiella anläggningstillgångar och  
33 (230) tkr avser immateriella anläggningstillgångar. 

 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 24 786 (19 444) 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 0,40 (0,33) kr. Koncernens soliditet vid periodens slut var 63 (78) 
procent.  
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 10 236 (6 490) tkr. Med beaktande av den 
riktade emissionen i april 2018 vilken tillförde bolaget ca 10,1 Mkr före emissionskostnader samt 
förväntade intäkter bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva 
bolaget den kommande tolvmånadersperioden.  
Koncernens kassaflöde för periodens uppgick till 5 318 (2 209) tkr. Kassaflöde från finansierings-
verksamheten uppgick till 7 567 (10 755) tkr. För tredje kvartalet uppgick koncernens kassaflöde till  
-57 (-1 704) tkr och kassaflöde från finansieringsverksamheten till -626 (0) tkr. 
 
Räntebärande skulder finns endast i koncernen, där skulder till kreditinstitut i sin helhet avser 
nuvärdesberäknade framtida leasingavgifter, däri ingår även hyra för lokaler. 
  
Skulder till kreditinstitut 

Långfristiga räntebärande skulder   
Förfaller mellan 1 och 4 år  7 457 450 
  
Kortfristiga räntebärande skulder  

Förfaller inom 1 år  625 893 
 
 
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 sep 2018 var antalet anställda i koncernen tjugotvå personer jämfört med samma period 
föregående år då antalet anställda i koncernen var sjutton personer. Tjugoen personer är anställda i 
moderbolaget i Lund och en person är anställd i dotterbolaget Genovis Inc. i USA. 

 
Aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 15 775 000 kr och totalt antal aktier uppgick till  

63 100 000 med ett kvotvärde på 0,25 kr. Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm, 
bolagets kortnamn är GENO.  
First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad avsedd för små och växande företag, med en 
mindre omfattande regelbok än huvudmarknaden. 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, inklusive förändring lager färdiga varor, uppgick till 20 614 (13 536) tkr varav  
19 435 (12 655) tkr utgör intäkter från försäljning och 53 (0) tkr utgör övriga intäkter. Övriga intäkter för 
perioden utgörs av valutakursvinster. Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 7 638 (4 461) tkr 
varav 7 181 (4 347) utgör intäkter från försäljning och -160 (0) tkr utgör övriga intäkter. Övriga intäkter 
avser under det tredje kvartalet en övrig rörelsekostnad då det utgörs av kursförluster. 
 
Kostnader 
Rörelsens totala kostnader för perioden uppgick till -23 422 (-20 271) tkr och för tredje kvartalet 
uppgick de totala kostnaderna till -7 264 (-5 932) tkr.  
 
Resultat 
Periodens resultat uppgick till -2 810 (-6 735) tkr och för tredjekvartalet uppgick resultatet till  
374 (-1 471) tkr.  
 
Investeringar 

Nettoinvesteringar för perioden uppgick till 1 233 (1 627) tkr varav 663 (431) tkr är hänförliga till 
materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 571 (1 196) tkr avser 
investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För tredje kvartalet uppgår nettoinvesteringarna till 
309 (230) tkr varav 33 (0) avser materiella anläggningstillgångarna och 276 (230) avser 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 8 340 tkr. Underskottsavdraget förväntas kunna 
utnyttjas inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till  
161 (119) mkr. 
 
 

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 
19,80 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 956 tkr. 
Styrelseordförande Mårten Winge har utfört konsulttjänster under perioden vilket uppgår till 69,7 tkr. 

 

 

Valberedning 
Valberedningen inför årsstämman 2019 består av: 
Mikael Lönn 
Leif Olsson 
Erik Wallldén 
Torbjörn Fridh 
 
Valberedningen har haft sitt första möte där Mikael Lönn utsågs till valberedningens ordförande. 
Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen bör göra detta 
senast den 1 mars 2019 via e-post till info@genovis.com eller via brev till Genovis AB, 
Valberedningen, Box 790, 220 07 Lund. 
 
 

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. 
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Riskfaktorer 
Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte 
förändrats sedan den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis 
väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat 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 2017 sidan 54.  

 
 

Kommande rapporttillfällen 2019 

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december   26 februari  
Kvartalsrapport  1 januari - 31 mars    8 maj 
Årsstämma   23 maj, tid och plats meddelas senare 
Halvårsrapport  1 januari - 30 juni    28 augusti 
Delårsrapport  1 januari – 30 september   21 november 
 
 
Rapporter kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Genovis webbplats: 
 
www.genovis.com.  
 
Genovis AB, Box 790  

SE-220 07 Lund  

Tel: 046-10 12 30  

Fax: 046-12 80 20 

 

 

 
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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IFRS 9 – Finansiella instrument 
Under 2018 har koncernen börjat tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument. Effekterna av detta har 
beskrivits i den senaste årsredovisningen. 

 

IFRS 15 - Intäktsredovisning 
IFRS 15 reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge 

användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade 
upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter 
kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En 
intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten 
och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 
Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den  
1 januari 2018. Införandet av IFRS 15 kommer inte att materiellt påverka hur koncernen redovisar 
intäkter och följaktligen blir någon övergångsmetod inte aktuell. 
 
IFRS 16 - Finansiella instrument 
Genovis har valt att tillämpa IFRS 16 från och med den 1 januari 2018. IFRS 16 ersätter de IFRS 
standarder som reglerar redovisning av leasing – närmare bestämt IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 och  
SIC-27. Utmaningen med IFRS 16 är att det nu är en betydligt större mängd avtal som omfattas av 
dessa uppskattningar och bedömningar däribland hyresavtal som aktiveras som tillgång och skuld i 
balansräkningen, med tillhörande effekt att kostnaden i resultaträkningen fördelas på avskrivningar i 
rörelseresultatet och räntekostnader i finansnettot. Bolaget tillämpar förenklad övergångsmetod.  
Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, 
redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet 
att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna 
rättighet. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från räntekostnader hänförliga till 
leasingskulden. Införandet av IFRS 16 har påverkat koncernens balansräkning genom att totala 
anläggningstillgångar har ökat med 8 137 tkr, skulder till kreditinstitut har ökat med 8 083 tkr 
(kortfristiga med 626 tkr och långfristiga med 7 457 tkr). I resultaträkningen har omföring skett från 
råvaror och förnödenheter (356 tkr) och övriga externa kostnader (1 689 tkr) till avskrivningar  

(1 898 tkr) och finansiella kostnader (144 tkr). Detta får som följd att EBITDA ökar från -909 till 1 135. 
Koncernen tillämpar IFRS 16 retroaktivt samt förenklingsregeln avseende korttidslease. Detta kommer 
därför inte generera någon omräkning av 2017. 
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Koncernens rapport över totalresultat 
 

  2018 2017 2018 2017 2017 
(tkr) juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår 
Nettoomsättning 9 206 5 286 24 031 15 893 22 867 
Förändring lager färdiga varor 617 114 1 126 881 1 317 
Övriga rörelseintäkter -160 0 53 0 23 
Råvaror och förnödenheter -866 -518 -2 352 -1 875 -2 366 
Bruttoresultat 8 797 4 882 22 858 14 899 21 841 
            
Personalkostnader -3 651 -2 675 -11 710 -9 276 -13 230 
Övriga externa kostnader -3 399 -3 325 -10 013 -10 886 -14 630 
Övriga rörelkrostnader 0 -181 0 -388 -207 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 1 747 -1 299 1 135 -5 651 -6 226 
            
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -1 329 -355 -4 009 -1 039 -1 609 
Rörelseresultat (EBIT) 418 -1 654 -2 874 -6 690 -7 834 
            
Finansnetto -46 -12 -146 -27 -91 
Resultat efter finansiella poster  372 -1 666 -3 020 -6 717 -7 926 
            
Skatt 0 57 -0 4 -22 
Periodens resultat efter skatt 372 -1 609 -3 020 -6 713 -7 948 
      
Poster som senare kan  
omklassificeras till resultaträkningen      
Omräkning av utländskt dotterbolag -30 -32 174 -143 -164 
Periodens totalresultat 342 -1 641 -2 846 -6 856 -8 112 
-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 342 -1 641 -2 846 -6 856 -8 112 

  
  

   

 2018 2017 2018 2017 2017 

Resultat per aktie (kr)* juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår 
Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier före och efter utspädning* 0,01 -0,03 -0,05 -0,12 -0,14 
Antal aktier      
Vägt genomsnitt under perioden 63 100 000 60 294 162 61 545 837 58 156 616 58 692 491 
Antal aktier vid periodens början 63 100 000 60 294 162 60 294 162 55 294 162 55 294 162 
Antal aktier vid periodens slut 63 100 000 60 294 162 63 100 000 60 294 162 60 294 162 
Börskurs vid periodens slut, kr 7,06 4,00 7,06 4,00 3,24 
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Koncernens balansräkning i sammandrag  
(tkr) 2018 2017 2017 
Tillgångar 30 sep 30 sep 31 dec 
Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   2 878 4 081 4 042 
Materiella anläggningstillgångar 9 264 1 029 3 022 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 15 107 11 654 12 606 

Likvida medel 10 236 6 490 4 918 
Summa tillgångar 39 203 24 972 26 306 
       

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 24 786 19 444 18 188 
Långfristiga skulder 7 457 0 2 067 
Kortfristiga skulder 6 960 5 528 6 051 
Summa eget kapital och skulder 39 203 24 972 26 306 
     

Koncernens förändring i eget kapital   2018 2017 2017 
(tkr) jan-sep jan-sep jan-dec  

Belopp vid periodens ingång 18 188 15 545 15 545 
Nyemission 9 444 10 755 10 755 
Valutadifferens 174 -143 -164 
Periodens resultat -3 020 -6 713 -7 948 
Belopp vid periodens utgång 24 786 19 444 18 188 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 24 786 19 444 18 188 
     

 2018 2017 2017 
Finansiella nyckeltal 30 sep 30 sep 31 dec 
Soliditet (%) 63 78 69 
Eget kapital per aktie vid periodens slut* (kr) 0,40 0,33 0,31 

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

 
2018 2017 2018 2017 2017 

(tkr) juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår 
Kassaflöde från rörelsen 418 -1 654 -2 874 -6 691 -7 938 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 1 329 323 4 009 896 1 281 
Förändring av rörelsekapital -773 -131 -2 005 -1 097 -1 698 
Finansnetto -46 -12 -146 -27 0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 928 -1 474 -1 016 -6 919 -8 355 
Investeringsverksamheten -309 -230 -1 233 -1 627 -1 763 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten 619 -1 704 -2 249 -8 546 -10 118 
Finansieringsverksamheten -626 0 -1 878 0 0 
Nyemission -50 0 9 445 10 755 10 755 
Periodens kassaflöde -57 -1 704 5 318 2 209 637 
            
Likvida medel vid periodens början 10 293 8 194 4 918 4 281 4 281 
Likvida medel vid periodens slut 10 236 6 490 10 236 6 490 4 918 
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Moderbolaget 
  

  
   

Resultaträkning i sammandrag    
 

 2018 2017 2018 2017 2017 
(tkr) juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår 
Rörelsens intäkter inkl. förändring lager 
färdigställda varor 7 638 4 461 20 614 13 536 19 499 
Rörelsens kostnader -7 264 -5 932 -23 422 -20 271 -27 739 
Rörelseresultat 374 -1 471 -2 808 -6 735 -8 240 
Finansnetto 0 0 -2 0 0 
Periodens resultat 374 -1 471 -2 810 -6 735 -8 240 

 

Balansräkning i sammandrag   

(tkr) 2018 2017 2017 
Tillgångar 30 sep 30 sep 31 dec 
Anläggningstillgångar 5 823 6 860 6 702 
Omsättningstillgångar 16 196 13 269 12 243 
Likvida medel 7 843 4 218 4 032 
Summa tillgångar 29 862 24 347 22 977 
    

      

Eget kapital och skulder (tkr) 2018 2017 2017 
Eget kapital 30 sep 30 sep helår 
Bundet eget kapital 15 775 15 074 15 074 

Fritt eget kapital 8 551 4 123 2 618 

Skulder       
Kortfristiga skulder 5 536 5 150 5 285 

Summa eget kapital och skulder 29 862 24 347 22 977 

    
       

Förändring i eget kapital 2018 2017 2017 
(tkr) jan-sep jan-sep helår 
Belopp vid periodens ingång 17 692 15 177 15 177 
Nyemission 9 444 10 755 10 755 
Periodens resultat -2 810 -6 735 -8 240 
Belopp vid periodens utgång 24 326 19 197 17 692 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 24 326 19 197 17 692 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 2018 2017 2018 2017 2017 
(tkr) juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår 
Kassaflöde från rörelsen 374 -1 471 -2 809 -6 735 -8 240 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 696 338 2 112 986 1 281 
Förändring av rörelsekapital -935 -350 -3 703 -1 214 -53 
Finansnetto 0 0 -1 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 135 -1 483 -4 401 -6 963 -7 012 
Investeringsverksamheten -309 -230 -1 233 -1 627 -1 764 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -174 -1 713 -5 634 -8 590 -8 776 
Finansieringsverksamheten -50 0 9 445 10 755 10 755 
Periodens kassaflöde -224 -1 713 3 811 2 165 1 979 
            
Likvida medel vid periodens början 8 067 5 931 4 032 2 053 2 053 
Likvida medel vid periodens slut 7 843 4 218  7 843 4 218 4 032 

 
 

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 översiktligt granskats av  bolagets revisor. 
 
Lund den 27 november 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 27 november 2018. 
 
This information is also available in English. 
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Revisorns granskningsrapport 

Genovis AB, org nr. 556574-5345 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Genovis AB per 30 september 2018 och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna finansiella delårsinformation 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 ISA 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 27 november 2018 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Sofia Götmar Blomstedt 
Auktoriserad revisor 

 


