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_________________________________________________________ 
Delårsrapport  
januari – september 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Perioden juli – september i sammandrag 
 
• Nettoomsättningen ökade med 164 procent till 24 279 (9 206) tkr. 

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 987 (1 747) tkr. 

• Periodens totalresultat förbättrades med 7 131 tkr till 7 473 (342) tkr. 

• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,11 kr till 0,12 (0,01) kr. 

 

• Genovis levererade en order på SmartEnzymesTM om 13,5MSEK för användning i 

tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel. Detta är ett nytt applikationsområde för bolagets 

produkter. Kunden avser att implementera Genovis enzym för produktion av en 

läkemedelskandidat för en klinisk fas 1 studie. 

 
 

Finansiellt sammandrag juli - september  januari - september helår 

 (tkr) 2019 2018 2019 2018 2018 

Nettoomsättning 24 279 9 206 47 719 24 031 34 568 

Bruttoresultat 20 814 8 797 44 123 22 858 33 816 

Rörelseresultat (EBIT) 7 019 418 10 589 -2 874 -960 

Periodens totalresultat 7 473 342 10 444 -2 846 -1 560 

Totalresultat per aktie* (kr) 0,12 0,01 0,17 -0,05 -0,03 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 448 928 10 302 -1 016 -1 250 

Likvida medel vid periodens slut 15 303 10 236 15 303 10 236 9 581 
* 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 99 procent till 47 719 (24 031) tkr. 

• Bruttoresultatet förbättrades med 21 265 tkr till 44 123 (22 858) tkr. 

• Rörelseresultatet förbättrades med 13 463 tkr till 10 589 (-2 874) tkr. 

• Periodens totalresultat förbättrades med 13 290 tkr till 10 444 (-2 846) tkr. 

• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,22 kr till 0,17 (-0,05) kr. 
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Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  

 
Tredje kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin sett både till 

försäljning och rörelseresultat. Försäljningen ökade med  

164 procent och justerat för valutaeffekter uppgick tillväxten 

till 147 procent. Den starka tillväxten drevs framförallt av vår 

enskilt största order för en bioprocessapplikation och utgjorde 

13,5 MSEK av omsättningen. Justerat för denna enskilda 

order, ökade tillväxten med 17 procent i tredje kvartalet och 

för perioden är försäljningstillväxten 34 procent. 

 

Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med att 

producera och leverera storordern av enzym som ska 

användas i tillverkningsprocessen av ett biologiskt läkemedel 

för en fas 1 studie. Jag är både stolt och glad över att mina 

kollegors hårda arbete resulterat i att vi lyckats möta 

utmanande volym- och kvalitetskrav samt att ordern efter 

önskemål levererades i sin helhet under kvartal tre. Ordern har tillfälligt krävt omfördelningar av 

labresurser till produktion men vi har nu återupptagit det operativa arbetet i våra utvecklingsprojekt. 

Samma sak gäller för genomförande av våra planer för långsiktiga investeringar i ökad 

produktionskapacitet av enzymer för analys. De kommer slutföras under det fjärde kvartalet och 

beräknas uppgå till ca 2 MSEK, i enlighet med plan. 

  

Rörelseresultat som uppgick till 7,0 MSEK påverkades negativt av en nedskrivning på 3,5 MSEK. 

Nedskrivningen är en försiktighetsåtgärd som hänför sig till en fordran på vårt försäkringsbolag i 

samband med en legal tvist 2016. Vi kommer dock fortsatt att driva kravet på ersättning. 

  

Kostnaderna ökade under kvartalet jämfört med föregående år och det är främst kopplat till ökade 

råvaru- och personalkostnader till följd av bioprocessordern. Vi har också expanderat vår lokalyta 

under kvartalet för att möjliggöra fortsatt tillväxt och välkomnat ytterligare två medarbetare till vårt 

växande team.  

  

Vi går in i fjärde kvartalet med starkt kassaflöde från föregående kvartal och förstärkt likviditet. De 

överskott vi nu genererar planerar vi initialt att investera i produktutvecklingsprojekt för att öka 

lanseringsfrekvensen av nya produkter under 2020. 

  

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till mina medarbetare som under kvartalet genomfört ett av 

våra mest utmanande projekt på allra bästa sätt! Det har gett oss ett stärkt självförtroende och 

värdefulla erfarenheter som kommer bidra till Genovis fortsatta tillväxt och expansion. 
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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. Allt fler av Genovis  

kunder inom biopharmaindustrin använder nu produkterna längre fram i värdekedjan för utveckling av 

biologiska läkemedel och har förtroende för Genovis som leverantör av högkvalitativa innovativa 

produkter. Genovis kommer fortsätta lansera innovativa produkter i takt med att varumärket stärks och 

kundbasen växer och breddas.  
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Resultat 

  Koncernens resultat i sammandrag 

 

 juli – september  januari - september helår 
(tkr) 2019 2018 2019 2018 2018 

Nettoomsättning 24 279 9 206 47 719 24 031 34 568 

Förändring lager färdiga 
varor -478 617 927 1 126 2 529 

Övriga rörelseintäkter* 289 -160 677 53 81 

Råvaror och förnödenheter -3 276 -866 -5 200 -2 352 -3 362 

Bruttoresultat 20 814 8 797 44 123 22 858 33 816 

Periodens totalresultat 7 473 342 10 444 -2 846 -1 560 

*Övriga rörelseintäkter avser valutakursvinster. 

 

Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 47 719 (24 031) tkr vilket innebar en 

försäljningsökning om 99 procent. Justerat för valutakurseffekter uppgår nettoomsättningen för 

perioden till 44 421 tkr vilket motsvarar en försäljningsökning om 85 procent. 

 

För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 24 279 (9 206) tkr vilket innebar en 

försäljningsökning om 164 procent. Justerat för valutakurseffekter uppgår nettoomsättningen för det 

tredje kvartalet till 22 712 tkr vilket motsvarar en försäljningsökning om 147 procent. I netto-

omsättningen ingår en order från ett globalt biopharmabolag om 13,5 miljoner kronor för produktion av 

läkemedel för en klinisk studie. 

 

Försäljning per kvartal 2016-2019 
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Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 

För perioden förbättrades rörelseresultatet före avskrivningar med 11 937 tkr till 13 072 (1 135) tkr.  

Den återstående bokförda fordran på försäkringsbolaget för bolagets kostnader hänförliga till 

förlikningsprocessen mot Promega har nu skrivits ned i sin helhet. Den bokförda fordran uppgick 

till 3,5 mkr. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 7 987 (1 747) tkr.   

 

 

Rörelseresultat (EBIT) 

För perioden uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 10 589 (-2 874) tkr vilket är en förbättring 

med 13 463 tkr. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 7 019 (418) tkr 

vilket är en förbättring med 6 601 tkr. 

 

Rörelseresultatet (EBIT) rullande 12 månader 

 

 

 

Totalresultat 

Totalresultat för perioden förbättrades med 13 290 tkr till 10 444 (-2 846) tkr. Resultat per aktie 

baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier förbättrades med 0,22 kr till 0,17 (-0,05) kr. 

För tredje kvartalet förbättrades totalresultatet med 7 131 tkr till 7 473 (342) tkr. Resultat per aktie 

baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier förbättrades med 0,11 kr till 0,12 (0,01) kr. 

 

 

Kostnader 

Koncernens totala kostnader under perioden ökade med 10 650 tkr till -38 734 (-28 084) tkr. 

Kostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter som ökade med 2 848 tkr till -5 200  

(-2 352) tkr, personalkostnaderna ökade med 3 930 tkr till -15 640 (-11 710) tkr, övriga externa 

kostnader ökade med 1 941 tkr till -11 954 (-10 013) tkr, övriga rörelsekostnader ökade med  
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3 457 tkr till -3 457 (0) tkr. Avskrivningar under perioden ökade med 1 526 till -2 483 tkr (-4 009) tkr. 

Personalkostnaderna ökade till följd av nyanställningar som gjorts inom försäljningsorganisationen 

samt inom administrationen. För tredje kvartalet ökade kostnaderna med 7 826 tkr till -17 071 (-9 245) 

tkr. Kostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter -3 276 (-866) tkr, personalkostnader -5 644 

(-3 651) tkr, övriga externa kostnader -3 726 (-3 399) tkr och övriga rörelsekostnader -3 457 (0) tkr. 

Övriga rörelsekostnader består av nedskrivning av fordran på försäkringsbolag. Avskrivningarna under 

tredje kvartalet uppgick till -968 (-1 329) tkr. 

 

 

Investeringar  

Koncernens nettoinvesteringar för perioden uppgick till 2 760 (1 233) tkr varav 2 570 (622) tkr är 

hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och  

190 (571) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För tredje kvartalet uppgick 

nettoinvesteringarna till 326 (309) tkr varav 316 (276) tkr avser materiella anläggningstillgångar och  

10 (33) tkr avser immateriella anläggningstillgångar. 

 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 36 515 (24 786) 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 0,58 (0,40) kr. Koncernens soliditet vid periodens slut var 67  

(63) procent.  

 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 15 303 (10 236) tkr. Styrelsen bedömer att det 

befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden.   

 

Koncernens kassaflöde för periodens uppgick till 5 722 (5 318) tkr. Kassaflöde från finansierings-

verksamheten uppgick till -1 820 (7 567) tkr. För tredje kvartalet uppgick koncernens kassaflöde till  

6 382 (-57) tkr och kassaflöde från finansieringsverksamheten till -740 (-626) 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 (tkr) 

Långfristiga räntebärande skulder   

Förfaller mellan 1 och 4 år  4 681 

  

Kortfristiga räntebärande skulder  

Förfaller inom 1 år  740  
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Skatt 

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

periodens utgång till 1 718 (1 718) tkr. 

 

 

Anställda 

Den 30 sep 2019 var antalet anställda i koncernen tjugotre personer jämfört med samma period 

föregående år då antalet anställda i koncernen var tjugotvå personer. Tjugtvå 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, 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 IFRS 8 inte uppfyllt varför något sekundärt 

segment inte finns. 

 
Intäkter  

Intäkterna för perioden, inklusive förändring lager färdiga varor, uppgick till 42 558 (20 614) tkr varav  

40 953 (19 435) tkr utgör intäkter från försäljning och 677 (53) tkr utgör övriga intäkter. Övriga intäkter 

för perioden utgörs av valutakursvinster. Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 23 280 (7 638) 

tkr varav 23 469 (7 181) tkr utgör intäkter från försäljning och 289 (-160) tkr utgör övriga intäkter.  

 

Kostnader 

Rörelsens totala kostnader för perioden uppgick till -32 399 (-23 422) tkr och för tredje kvartalet 

uppgick de totala kostnaderna till -15 082 (-7 264) tkr.  

 

Resultat 

Periodens resultat uppgick till 10 157 (-2 810) tkr och för tredje kvartalet uppgick resultatet till  

8 197 (374) tkr.  
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Investeringar 

Nettoinvesteringar för perioden uppgick till 2 760 (1 233) tkr varav 2 570 (663) tkr är hänförliga till 

materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 316 (571) tkr avser 

investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För tredje kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till 

190 (309) tkr varav 316 (33) tkr avser materiella anläggningstillgångar och 10 (276) tkr avser 

immateriella anläggningstillgångar. 

 

 

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. 

 

 

Händelser efter periodens utgång 

Inga övriga händelser har rapporterats efter periodens utgång. 

 

 

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 perioden köpt analystjänster från Redeye AB för totalt 315 tkr.  

 

 

Valberedning 

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av: 

Mikael Lönn 

Aktia Placeringsfonder representeras av Markus Lindqvist, Direktör Aktia Fondbolag AB 

Core ny teknik representeras av Erik Sprinchorn, Portföljförvaltare 

Andra AP-fonden representeras av Johan Sjöström, Portföljförvaltare 

 

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen bör göra detta 

senast den 1 mars 2020 via e-post till legal@genovis.com eller per post till: Genovis AB , Att: 

valberedningen, Box 790, 220 07 Lund. 

 

mailto:legal@genovis.com
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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. Huvuddelen av utvecklingsprojekten följer 

uppsatt plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt både vad det 

gäller nya produkter och försäljning.  

 

 

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 2018 sidan 57.  

 

 

Kommande rapporttillfällen  

Bokslutsrapport   1 januari - 31 december 2019   26 februari 2020 

Kvartalsrapport   1 januari - 31 mars 2020    7 maj 2020 

Halvårsrapport   1 januari - 30 juni 2020   20 augusti 2020 

Delårsrapport  1 januari – 30 september 2020  10 november 2020 

 

Rapporter kan hämtas på Genovis webbplats: 

https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter 

 

Eller rekvireras från bolaget per telefon alternativt brev: Genovis AB, Box 790,  

220 07 Lund. Tel: 046-10 12 30  

 

 

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. 

 

  

https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter
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Koncernens rapport över totalresultat 
 

  juli – september januari - september helår 

(tkr) 2019 2018 2019 2018 2018 

Nettoomsättning 24 279 9 206 47 719 24 031 34 568 

Förändring lager färdiga varor -478 617 927 1 126 2 529 

Övriga rörelseintäkter 289 -160 677 53 81 

Råvaror och förnödenheter -3 276 -866 -5 200 -2 352 -3 362 

Bruttoresultat 20 814 8 797 44 123 22 858 33 816 

       

Personalkostnader -5 644 -3 651 -15 640 -11 710 -16 148 

Övriga externa kostnader -3 726 -3 399 -11 954 -10 013 -13 577 

Övriga rörelsekostnader -3 457 0 -3 457 0 0 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 7 987 1 747 13 072 1 135 4 091 

            

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -968 -1 329 -2 483 -4 009 -5 051 

Rörelseresultat (EBIT) 7 019 418 10 589 -2 874 -960 

            

Finansnetto -89 -46 -309 -146 -640 

Resultat efter finansiella poster  6 930 372 10 280 -3 020 -1 600 

  
          

Skatt 353 0 -79 0 -110 

Periodens resultat efter skatt 7 283 372 10 201 -3 020 -1 710 

      
Poster som senare kan  
omklassificeras till resultaträkningen      

Omräkning av utländskt dotterbolag 190 -30 243 174 150 

Periodens totalresultat 7 473 342 10 444 -2 846 -1 560 

-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 7 473 342 10 444 -2 846 -1 560 

  

  

   

 juli - september januari - september helår 

Resultat per aktie (kr)* 2019 2018 2019 2018 2018 

Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier före och efter utspädning* 0,12 0,01 0,17 -0,05 -0,03 

Antal aktier      

Vägt genomsnitt under perioden 63 100 000 63 100 000 63 100 000 61 545 837 61 935 460 

Antal aktier vid periodens början 63 100 000 63 100 000 63 100 000 60 294 162 60 294 162 

Antal aktier vid periodens slut 63 100 000 63 100 000 63 100 000 63 100 000 63 100 000 

Börskurs vid periodens slut, kr 25,60 7,06 25,60 7,06 6,92 
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Koncernens balansräkning i sammandrag  

(tkr) 30 sep 31 dec 

Tillgångar 2019 2018 2018 

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 2 530 2 878 2 611 

Materiella anläggningstillgångar 8 777 9 264 6 349 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 26 283 15 107 17 567 

Likvida medel 15 303 10 236 9 581 

Summa tillgångar 54 611 39 203 37 826 

       

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 36 515 24 786 26 071 

Långfristiga skulder 4 681 7457 2 940 

Kortfristiga skulder 13 415 6 960 8 815 

Summa eget kapital och skulder 54 611 39 203 37 826 

      

Koncernens förändring i eget kapital  30 sep 31 dec 

(tkr) 2019 2018 2018  

Belopp vid periodens ingång 26 071 18 188 18 187 

Nyemission 0 9 444 9 444 

Valutadifferens 243 174 150 

Periodens resultat 10 201 -3 020 -1 710 

Belopp vid periodens utgång 36 515 24 786 26 071 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 36 515 24 786 26 071 

      

 30sep 31 dec 

Finansiella nyckeltal 2019 2018 2018 

Soliditet (%) 67 63 69 

Eget kapital per aktie vid periodens slut* (kr) 
0,58 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   

 
juli - september januari - september helår 

(tkr) 2019 2018 2019 2018 2018 

Kassaflöde från rörelsen 7 019 418 10 589 -2 874 -960 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 4 425 1 329 5 940 4 009 5 051 

Förändring av rörelsekapital -3 907 -773 -5 918 -2 005 -4 701 

Finansnetto -89 -46 -309 -146 -640 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 448 928 10 302 -1 016 -1 250 

Investeringsverksamheten -326 -309 -2 760 -1 233 -1 829 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 7 122 619 7 542 -2 249 -3 079 

Finansieringsverksamheten -740 -626 -1 820 -1 878 -1 703 

Nyemission 0 -50 0 9 445 9 445 

Periodens kassaflöde 6 382 -57 5 722 5 318 4 663 

           

Likvida medel vid periodens början 8 921 10 293 9 581 4 918 4 918 

Likvida medel vid periodens slut 15 303 10 236 15 303 10 236 9 581 
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Moderbolaget 
  

  
  

 
Resultaträkning i sammandrag    

 
 

juli - september januari - september helår 

(tkr) 2019 2018 2019 2018 2018 
Rörelsens intäkter inkl. förändring lager 
färdigställda varor 23 280 7 638 42 558 20 614 29 863 

Rörelsens kostnader -15 082 -7 264 -32 399 -23 422 -31 563 

Rörelseresultat 8 198 374 10 159 -2 808 -1 700 

Finansnetto -1 0 -2 -2 0 

Periodens resultat 8 197 374 10 157 -2 810 -1 700 
 

Balansräkning i sammandrag   

(tkr) 30 sep 31 dec 

Tillgångar 2019 2018 2018 

Anläggningstillgångar 7 848 5 823 5 719 

Omsättningstillgångar 26 180 16 196 16 662 

Likvida medel 13 337 7 843 8 597 

Summa tillgångar 47 365 29 862 30 978 

    

   
   

Eget kapital och skulder (tkr) 30 sep 31 dec 

Eget kapital 2019 2018 2018 

Bundet eget kapital 15 775 15 775 15 775 

Fritt eget kapital 19 818 8 551 9 661 

Skulder      

Kortfristiga skulder 11 772 5 536 5 542 

Summa eget kapital och skulder 47 365 29 862 30 978 

  
  

  
     

Förändring i eget kapital 30 sep 31 dec 

(tkr) 2019 2018 2018 

Belopp vid periodens ingång 27 396 17 692 17 692 

Nyemission 0 9 444 9 444 

Periodens resultat 10 157 -2 810 -1 700 

Belopp vid periodens utgång 35 593 24 326 25 436 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 35 593 24 326 25 436 
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Kassaflödesanalys i sammandrag juli - september januari - september helår 

(tkr) 2019 2018 2019 2018 2018 

Kassaflöde från rörelsen 8 198 374 10 159 -2 809 -1 700 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 3 693 696 4 088 2 112 2 812 

Förändring av rörelsekapital -5 302 -935 -6 745 -3 703 -4 163 

Finansnetto -1 0 -2 -1 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 588 135 7 500 -4 401 -3 051 

Investeringsverksamheten -326 -309 -2 760 -1 233 -1 829 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 6 262 -174 4 740 -5 634 -4 880 

Finansieringsverksamheten 0 -50 0 9 445 9 445 

Periodens kassaflöde 6 262 -224 4 740 3 811 4 565 

            

Likvida medel vid periodens början 7 075 8 067 8 597 4 032 4 032 

Likvida medel vid periodens slut 13 337 7 843 13 337  7 843  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 översiktligt granskats av bolagets revisor. 

 

Lund den 21 november 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 21 november 2019. 
 

 

This information is also available in English. 



 

Revisorns granskningsrapport 

Genovis AB (publ.) org nr 556574-5345 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för Genovis AB (publ.) per 30 september 2019 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 21 november 2019 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Sofia Götmar-Blomstedt   Neda Feher 
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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