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_________________________________________________________ 
 
Halvårsrapport  
januari – juni 2019  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
April – juni i sammandrag 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 34 procent till 11 509 (8 578) tkr. 
 
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 2 986 tkr till 2 390 (-596) tkr. 

 
• Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 3 553 tkr till 1 628 (-1 925) tkr. 

 
• Periodens totalresultat förbättrades med 3 173 tkr till 1 380 (-1 793) tkr. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,05 kr till 0,02 (-0,03) kr. 

 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 145 (80) tkr. 

 
 
• Genovis har ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för att utveckla nya metoder 

för automatiserad provhantering och analys av biologiska läkemedel baserat på kromatografiska 
och mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS).  

 
• Genovis har tecknat ett distributionsavtal med FUJIFILM Wako Pure Chemical för marknaderna 

Japan, Singapore och Taiwan. Avtalet inkluderar distribution av nuvarande och kommande 
SmartEnzymesä.  

 
• Genovis lanserade SialEXO® 23 för förbättrad glykananalys. SialEXO 23 är ett specifikt enzym 

som kan användas för att studera glykanprofiler på biologiska läkemedel.   
 
• Genovis har anställt Johny Humaloja som CFO. Humaloja tillträdde sin tjänst i augusti och 

ansvarar för Genovis ekonomistyrning samt den löpande ekonomiska rapporteringen.  
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Finansiellt sammandrag 2019 2018 2019 2018 2018 
 (tkr) april - juni april - juni jan - juni jan - juni helår 
Nettoomsättning 11 509 8 578 23 440 14 825 34 568 
Bruttoresultat 12 168 7 696  23 309  14 062 33 816 
Rörelseresultat (EBIT) 1 628 -1 925 3 571 -3 292 -960 
Periodens totalresultat 1 380 -1 793 2 971 -3 189 -1 560 
Totalresultat per aktie* 0,02 -0,03 0,05 -0,05 -0,03 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 145 80 2 855 -1 944 -1 250 
Likvida medel vid periodens slut  8 921 10 293 8 921 10 293 9 581 

 

* Totalresultat per aktie är framräknat genom att totalresultatet divideras med ett vägt genomsnitt av antalet aktier under året. 
Någon utspädningseffekt föreligger inte. 
 
 
 
 
Halvåret i sammandrag 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 58 procent till 23 440 (14 825) tkr. 

 
• Bruttoresultatet förbättrades med 9 247 tkr till 23 309 (14 062) tkr. 
 
• Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 6 863 tkr till 3 571 (-3 292) tkr. 

 
• Halvårets totalresultat förbättrades med 6 160 tkr till 2 971 (-3 189) tkr. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,10 kr till 0,05 (-0,05) kr. 
 
 
 
 
Händelser efter halvårets utgång 
Genovis har fått en order på SmartEnzymesTM som ska användas i tillverkningsprocessen för ett 
biologiskt läkemedel. Ordern uppgår till ca 13 miljoner kronor. Detta är ett nytt applikationsområde för 
bolagets produkter. Ordern är ett resultat av ett positivt utfall från den utvärderingsstudie som 
genomfördes hos ett globalt biopharmabolag under inledningen av 2019. Kunden avser nu 
implementera Genovis enzym för produktion av en läkemedelskandidat för en klinisk fas 1 studie.  
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Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  
 

 
Under andra kvartalet fortsatte bolagets starka 
tillväxt. Försäljningen ökade med 34 procent 
jämfört med samma period föregående år. 
Rörelseresultat fortsatte att utvecklas positivt och 
förbättrades med ca 3,5 miljoner kronor jämför 
med andra kvartalet 2018. Över rullande 12 
månader har försäljningsvolymen passerat 43 
miljoner kronor och rörelseresultatet uppgår under 
samma period till ca 6 miljoner kronor.  
 
Vi har haft hög aktivitet i marknadsorganisation, 
produktion och produktutveckling samtidigt som vi 
under andra kvartalet lyckats exekvera på flera 
viktiga milstolpar för Genovis utveckling framöver. 
 
Vårt samarbetsavtal med Thermo Fisher har 
genererat aktiviteter både i vår marknads-
organisation och i vår produktutveckling under 
andra kvartalet. Bland annat har vi deltagit i flera 

marknadsföringsaktiviteter som organiserats av Thermo Fisher där vi fått möjlighet visa upp våra 
produkter och vi har tillsammans startat produktutvecklingsprojekt med huvudsaklig inriktning mot 
automatiserad kvalitetsanalys. Detta har bland annat inneburit att vi under sommaren fått 

instrumentering från Thermo Fisher installerade i Lund för att kunna hålla tempo i projekten och 
utveckla nya lösningar för effektiv kvalitetsanalys för biopharmamarknaden. 
 
Under perioden inledde vi samarbete med Fujifilm för sälj, marknadsföring och distribution av våra 
produkter för Japan, Singapore och Taiwan. Material finns nu i deras marknadsorganisation och jag 
ser med tillförsikt på våra möjligheter att fortsätta växa på de asiatiska marknaderna framöver. 
 
Operativt har kvartalet präglats av fortsatt expansion i verksamhetens alla delar. Ett viktigt steg togs i 
samband med att vi utökade vår produktionsanläggning med nya moderna lokaler vilka tagits i bruk 
under andra kvartalet. Vi har investerat i ny modern produktionsutrustning som kommer erbjuda ökad 
produktivitet och flexibilitet med bibehållen hög produktkvalitet till våra kunder. Vi kommer att investera 
ytterligare i vår produktionsanläggning under kommande kvartal för att möta den ökade efterfrågan på 
vår nuvarande produktportfölj samt framtida produktlanseringar. Investeringarna har planenligt 
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påverkat vårt kassaflöde under andra kvartalet. Under inledningen av tredje kvartalet har vi 
expanderat vår totala lokalyta ytterligare för att möjliggöra fortsatt expansion av vår verksamhet. 
 
I augusti erhöll vi vår största enskilda order hittills. Ordern är kopplad till den tidigare kommunicerade 
utvärderingen av Genovis enzym inom ett nytt applikationsområde. Vår produkt utvärderades som ett 
processteg inom tillverkning av ett biologiskt läkemedel och ordern är ett resultat av en framgångsrik 
utvärderingsstudie som genomförts hos ett globalt biopharmabolag. Till skillnad från vår nuvarande 

huvudmarknad inom kvalitetsanalys, där våra enzym används för att avgöra om ett läkemedel har 
önskade eller förväntade egenskaper, kommer vår produkt nu användas som ett steg i själva 
tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel i fas 1. Detta innebär att det ställs allt högre 
kvalitetskrav på vår produkt men även att produktionskapaciteten behöver höjas eftersom volymbehov 
och säkerhet är av central betydelse i en bioprocessapplikation. Vi har skaffat oss nödvändig kapacitet 
för denna inledande order och om affärsområdet inom bioprocess fortsätter att utvecklas i positiv 
riktning kommer ytterligare investeringar i produktionskapacitet att göras. 
 
Jag är både stolt och glad över mina kollegors arbete med att under många år bygga Genovis 
varumärke och en hel rad kvalitetsprodukter som nu visar sig ha högt kundvärde även inom 
produktion av biologiska läkemedel. 
 
Vi har visat kontinuerlig stark årlig försäljningstillväxt på tolvmånadersbasis under snart fem år med 
bibehållna marginaler och vi har nu visat positivt rörelseresultat fyra kvartal i rad. Jag ser fram mot att 
tillsammans med mina fantastiska kollegor hjälpa våra kunder i deras strävan att utveckla framtida 
läkemedel och fortsätta bygga Genovis inför framtiden. 
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Genoviskoncernen i sammandrag 
 
Genovis ska genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa 
verktyg för utveckling av framtidens läkemedel 

 
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 i att analysera 
biologiska läkemedel.  
En del av Genovis kunder använder produkterna längre fram i värdekedjan för utveckling av 
biologiska läkemedel och har förtroende för Genovis som leverantör av högkvalitativa och 
innovativa produkter.  
Genovis kommer fortsätta lansera innovativa produkter som får ett allt snabbare upptag på 
marknaden i takt med att varumärket stärks och kundbasen kontinuerligt växer och breddas. 
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Resultat 
  Koncernens resultat i sammandrag 

 

 2019 2018 2019 2018 2018 
(tkr) april - juni april - juni jan - juni jan - juni helår 
Nettoomsättning 11 509 8 578 23 440 14 825 34 568 

Förändring lager 
färdiga varor 1 397 -177 1 405 509 2 529 

Övriga rörelseintäkter* 99 155 388 213 81 

Råvaror och 
förnödenheter -837 -860 -1 924 -1 485 -3 362 

Bruttoresultat 12 168 7 696 23 309  14 062 33 816 

Periodens totalresultat 1 380 -1 793 2 971 -3 189  -1 560 
* Övriga rörelseintäkter avser kursvinster. 

 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för halvåret uppgick till 23 440 (14 825) tkr vilket innebar en 
försäljningsökning om ca 58 procent. I nettoomsättningen ingår en order från ett globalt 
biopharmabolag om ca 2 miljoner kronor som redovisades under första kvartalet. 
Justerat för valutakurseffekter uppgår nettoomsättningen för halvåret till 21 708 tkr vilket motsvarar en 

försäljningsökning om ca 46 procent.  
För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 11 509 (8 578) tkr vilket innebar en 
försäljningsökning om ca 34 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för 
valutakurseffekter uppgår nettoomsättningen för kvartalet till 10 927 tkr vilket motsvarar en 
försäljningsökning om ca 27 procent. 
 
Försäljning per kvartal 2016-2019 
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Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
För halvåret förbättrades rörelseresultatet före avskrivningar med 5 697 till 5 086 (-611). Den slutliga 
regleringen av Genovis fordran på försäkringsbolaget för kostnader hänförliga till förlikningsprocessen 
mot Promega, är ännu inte avslutad. Återstående bokförd fordran uppgår till ca 3,4 miljoner kronor. 
För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 2 390 (-596).  
 
Rörelseresultat (EBIT) 

För halvåret uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 3 571 (-3 292) tkr motsvarande en 
förbättring med 6 863 tkr. För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till  
1 628 (-1 925) motsvarande en förbättring med 3 553 tkr. 

 
 
Totalresultat 
Totalresultat för halvåret förbättrades med 6 160 tkr till 2 971 (-3 189) tkr. Resultat per aktie baserat på 
ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier förbättrades med 0,10 kr till 0,05 (-0,05) kr. För andra 
kvartalet förbättrades totalresultatet med 3 173 tkr till 1 380 (-1 793) tkr. Resultat per aktie baserat på 
ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier förbättrades med 0,05 kr till 0,02  
(-0,03) kr. 

 
Kostnader 

Koncernens totala kostnader under halvåret ökade med 2 823 tkr till -21 662 (-18 839) tkr. 
Kostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter som ökade med 439 tkr till -1 924 (-1 485) tkr, 
personalkostnader som ökade med 1 937 tkr till -9 996 (-8 059) tkr, övriga externa kostnader som 
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ökade med 1 613 tkr till -8 227 (-6 614) tkr. Personalkostnaderna ökade till följd av de nyanställningar 
som gjordes under halvåret. Avskrivningarna under halvåret minskade med 1 166 tkr till -1 515  
(-2 681) tkr. 
För andra kvartalet ökade kostnaderna med 896 tkr till -11 377 (-10 481). Kostnaderna fördelar sig på 
råvaror och förnödenheter -837 (-860) tkr, personalkostnader -5 214 (-4 610) tkr, övriga externa 
kostnader -4 564 (-3 682) tkr och övriga rörelsekostnader 0 (0) tkr. Avskrivningarna under andra 
kvartalet uppgick till -762 (-1 329) tkr. 

 

Investeringar  
Koncernens nettoinvesteringar för halvåret uppgick till 2 434 (924) tkr varav 2 254 (629) tkr är 
hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 180  
(295) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För andra kvartalet uppgick 
nettoinvesteringarna till 1 708 (328) tkr varav 1 661 (265) tkr avser materiella anläggningstillgångar 
och 47 (63) tkr avser immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna i materiella 
anläggningstillgångar avser till största delen de investeringar som gjorts i den utbyggda 
produktionsenheten. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 29 042 (24 494) tkr efter beaktande av halvårets resultat. 
Eget kapital per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter 
utspädning vid halvårets slut var 0,46 (0,40) kr. Koncernens soliditet vid halvårets slut var 68 (57) 
procent.  
Koncernens likvida medel uppgick vid halvårets slut till 8 921 (10 293) tkr. Styrelsen bedömer att det 
befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadershalvåret.  
 
Koncernens kassaflöde för halvåret uppgick till -660 (5 375) tkr. Kassaflöde från finansierings-
verksamheten uppgick till 1 081 (8 243) tkr. För andra kvartalet uppgick koncernens kassaflöde till  
-2 103 (8 621) tkr och kassaflöde från finansieringsverksamheten till -540 (8 869) 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 5 år  2 940 424 
  
Kortfristiga räntebärande skulder  

Förfaller inom 1 år  1 150 015 
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Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid 
halvårets utgång till 1 718 (1 718) tkr. 
 
Anställda 
Den 30 juni 2019 var antalet anställda i koncernen tjugoen personer jämfört med samma period 
föregående år då antalet anställda i koncernen var nitton personer. Tjugo personer är anställda i 

moderbolaget i Lund och en person är anställd i dotterbolaget Genovis Inc. i USA. 

 

Aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets 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, 
certifiedadviser@penser.se, 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 halvåret, inklusive förändring lager färdiga varor, uppgick till 19 278 (12 975) tkr varav  
17 484 (12 253) tkr utgjorde intäkter från försäljning och 389 (213) tkr utgör övriga intäkter. Under 
andra kvartalet uppgick intäkterna inklusive förändring lager färdiga varor till 10 210 (7 203) tkr varav  
8 714 (7 048) utgjorde intäkter från försäljning och 99 (155) tkr utgör övriga intäkter.  
 
Kostnader 

Rörelsens totala kostnader för halvåret uppgick till -17 317 (-16 161) tkr och för andra kvartalet 
uppgick de totala kostnaderna till -9 184 (-8 763) tkr. Kostnadsökningen är dels en följd av den 
utbyggda produktionsenheten som togs i bruk under andra kvartalet samt de ökade personalkostnader 
till följd av de nyrekryteringar som gjorts under halvåret.  
 
Resultat 
Halvårets resultat uppgick till -1 960 (-3 187) tkr och för andra kvartalet uppgick resultatet till  
1 025 (-1 561) tkr.  
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Investeringar 

Nettoinvesteringar för halvåret uppgick till 2 434 (924) tkr varav 180 (629) tkr är hänförliga till 
materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 2 254 (295) tkr avser 
investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För andra kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till 
1 708 (328) tkr varav 1 661 (265) tkr avser materiella anläggningstillgångar och 47 (63) tkr avser 
immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar avser till största 
delen de investeringar som gjorts i den utbyggda produktionsenheten. 

 
 
Skatt 
Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid kvartalets utgång till 1 718  
(1 718) tkr, motsvarande ett underskottsavdrag på 8 028 tkr. Det är styrelsens bedömning att framtida 
skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade skattemässiga 
förlusterna kan utnyttjas. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till  
171 (169) miljoner kronor. 
 
 

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 
15,83 procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye AB där Mikael Lönn också är styrelseledamot. 
Genovis har under halvåret 2019 köpt analystjänster från Redeye AB för totalt 210 tkr.  
 
 

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 2019. 
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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 2018 sidan 57.  
 
 

Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport  1 januari - 30 september    21 november 
Bokslutsrapport  1 januari - 31 december   26 februari 2020 
Kvartalsrapport  1 januari - 31 mars 2020   7 maj 2020 
Halvårsrapport  1 januari - 30 juni     20 augusti 2020 
 
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.  

 
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.  
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IFRS 16 - Leasingavtal 
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.  
 

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.  
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Koncernens rapport över totalresultat 
 

  2019 2018 2019 2018 2018 
(tkr) april-juni april-juni  jan-juni jan-juni helår 
Nettoomsättning 11 509 8 578 23 440 14 825 34 568 
Förändring lager färdiga varor 1 397 -177 1 405 509 2 529 
Övriga rörelseintäkter 99 155 388 213 81 
Råvaror och förnödenheter -837 -860 -1 924 -1 485 -3 362 
Bruttoresultat 12 168 7 696 23 309 14 062 33 816 
            
Personalkostnader -5 214 -4 610 -9 996 -8 059 -16 148 
Övriga externa kostnader -4 564 -3 682 -8 227 -6 614 -13 577 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 2 390 -596 5 086 -611 4 091 
            
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -762 -1 329 -1 515 -2 681 -5 051 
Rörelseresultat (EBIT) 1 628 -1 925 3 571 -3 292 -960 
            
Finansnetto -110 -47 -220 -100 -640 
Resultat efter finansiella poster  1 518 -1 972 3 351 -3 392 -1 600 
            
Skatt -165 50 -433 -0 -110 
Periodens resultat efter skatt 1 353 -1 922 2 918 -3 392 -1 710 
Poster som senare kan  
omklassificeras till resultaträkningen      
Omräkning av utländskt dotterbolag 27 129 53 203 150 
Periodens totalresultat 1 380 -1 793 2 971 -3 189 -1 560 
-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 1 380 -1 793 2 971 -3 189 -1 560 

  
  

   

 2019 2018 2019 2018 2018 

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 0,02 -0,03 0,05 -0,05 -0,03 
Antal utestående aktier      
Vägt genomsnitt under halvåret 63 100 000 61 239 950 63 100 000 60 764 414 61 935 460 
Antal aktier vid halvårets början 63 100 000 60 294 162 63 100 000 60 294 162 60 294 162 
Antal aktier vid halvårets slut 63 100 000 63 100 000 63 100 000 63 100 000 63 100 000 
Börskurs vid halvårets slut, kr 19,70 3,80 19,70 3,80 6,92 

 

 

 



Halvårsrapport januari-juni 2019 14 

Koncernens balansräkning i sammandrag  
(tkr) 2019 2018 2018 
Tillgångar 30 juni 30 juni 31 dec 
Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 2 611 3 183 2 611 
Materiella anläggningstillgångar 7 268 12 215 6 349 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 22 274 15 310 17 567 

Likvida medel 8 921 10 293 9 581 
Summa tillgångar 42 792 42 719 37 826 
       

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 29 042 24 494 26 071 
Långfristiga skulder 2 940 9 694 2 940 
Kortfristiga skulder 10 810 8 531 8 815 
Summa eget kapital och skulder 42 792 42 719 37 826 
     

Koncernens förändring i eget kapital   2019 2018 2018 
(tkr) jan-juni jan-juni jan-dec  

Belopp vid periodens ingång 26 071 18 188 18 187 
Nyemission 0 9 495 9 444 
Valutadifferens 53 203 150 
Periodens resultat 2 918 -3 392 -1 710 
Belopp vid periodens utgång 29 042 24 494 26 071 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 29 042 24 494 26 071 
     

 2019 2018 2018 
Finansiella nyckeltal 30 juni 30 juni 31 dec 
Soliditet (%) 68 57 69 
Eget kapital per aktie vid halvårets slut* (kr) 0,46 0,40 0,42 

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

 
2019 2018 2019 2018 2018 

(tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår 
Kassaflöde från rörelsen 1 628 -1 300 3 571 -2 042 -960 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 762 697 1 515 1 416 5 051 
Förändring av rörelsekapital -2 135 730 -2 011 -1 218 -4 701 
Finansnetto -110 -47 -220 -100 -640 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 145 80 2 855 -1 944 -1 250 
Investeringsverksamheten -1 708 -328 -2 434 -924 -1 829 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -1 563 -248 421 -2 868 -3 079 
Finansieringsverksamheten -540 -626 -1 081 -1 252 -1 703 
Nyemission 0 9 495 0 9 495 9 445 
Periodens kassaflöde -2 103 8 621 -660 5 375 4 663 
            
Likvida medel vid periodens början 11 024 1 672 9 581 4 918 4 918 
Likvida medel vid periodens slut 8 921 10 293 8 921 10 293 9 581 
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Moderbolaget 
  

  
   

Resultaträkning i sammandrag    
 

 2019 2018 2019 2018 2018 
(tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår 
Rörelsens intäkter inkl. förändring lager 
färdigställda varor 10 210 7 203 19 278 12 975 29 863 
Rörelsens kostnader -9 184 -8 763 -17 317 -16 161 -31 563 
Rörelseresultat 1 026 -1 560 1 961 -3 186 -1 700 
Finansnetto -1 -1 -1 -1 0 
Periodens resultat 1 025 -1 561 1 960 -3 187 -1 700 

 

Balansräkning i sammandrag   

(tkr) 2019 2018 2018 
Tillgångar 30 juni 30 juni 31 dec 
Anläggningstillgångar 7 758 6 210 5 719 
Omsättningstillgångar 20 938 15 236 16 662 
Likvida medel 7 075 8 067 8 597 
Summa tillgångar 35 771 29 513 30 978 
    

      

Eget kapital och skulder (tkr) 2019 2018 2018 
Eget kapital 30 juni 30 juni helår 
Bundet eget kapital 15 775 15 775 15 775 

Fritt eget kapital 11 621 8 225 9 661 

Skulder       

Kortfristiga skulder 8 375 5 513 5 542 

Summa eget kapital och skulder 35 771 29 513 30 978 

    
       

Förändring i eget kapital 2019 2018 2018 
(tkr) jan-juni jan-juni helår 
Belopp vid periodens ingång 25 436 17 692 17 692 
Nyemission 0 9 495 9 444 
Periodens resultat  1 960 -3 187 -1 700 
Belopp vid periodnes utgång 27 396 24 000 25 436 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 27 396 24 000 25 436 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 2019 2018 2019 2018 2018 
(tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår 
Kassaflöde från rörelsen 1 018 -1 602 1 961 -3 185 -1 700 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 202 697 395 1 416 2 812 
Förändring av rörelsekapital -1 608 -1 032 -1 443 -2 766 -4 163 
Finansnetto -1 -1 -1 -1 0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -389 -1 938 912 -4 536 -3 051 
Investeringsverksamheten -1 708 -328 -2 434 -924 -1 829 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -2 097 -2 266 -1 522 -5 460 -4 880 
Finansieringsverksamheten 0 9 495 0 9 495 9 445 
Periodens kassaflöde -2 097 7 229 -1 522 4 035 4 565 
            
Likvida medel vid periodens början 9 172 838 8 597 4 032 4 032 
Likvida medel vid periodens slut 7 075 8 067 7 075 8 067  8 597 

 
 

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 2019 
 
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 2019. 
 
This information is also available in English. 


