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HALVÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2022 
 
April - juni 2022     

• Nettoomsättningen uppgick till 21 093 (19 535) tkr med en tillväxt på 8%. Justerat för 
valutaeffekter är tillväxten -4%.  

• Bruttoresultatet ökade med 28% och uppgick till 22 155 (17 365) tkr. 

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 109 (2 793) tkr.  

• Rörelseresultatet minskade med 1 129 tkr och uppgick till 221 (1 350) tkr. 

• Periodens totalresultat uppgick till 811 (1 033) tkr. 

• Totalresultatet per aktie* uppgick till 0,01 (0,02) kr.  

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 184 (-1 747) tkr. 

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 77 369 (41 730) tkr. 

Januari - juni 2022     

• Nettoomsättningen uppgick till 53 667 (35 258) tkr med en tillväxt på 52%. Justerat för 
valutaeffekter är tillväxten 37%.  

• Bruttoresultatet ökade med 59% och uppgick till 51 575 (32 282) tkr. 

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 827 (4 751) tkr.  

• Rörelseresultatet ökade med 8 426 tkr och uppgick till 10 327 (1 901) tkr. 

• Periodens totalresultat uppgick till 13 896 (2 640) tkr. 

• Totalresultatet per aktie* uppgick till 0,21 (0,04) kr.  

• Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -1 437 (1 765) tkr. 

Försäljning per kvartal 2019 – 2022  
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Händelser efter periodens utgång 
 
Service analytics 
Genovis AB och evitria AG har ingått ett avtal för att erbjuda evitrias kunder snabb LC-MS 
analys av rekombinanta antikroppar med hjälp av Genovis enzymplattform. evitria AG är en 
världsledande leverantör av antikroppar uttryckta i CHO celler och har huvudkontor i Zürich, 
Schweiz. Genom avtalet expanderar Genovis sitt kunderbjudande till att även omfatta automatiserad 
LC-MS analys av rekombinanta antikroppar. Genom kombinationen av Genovis kompetens och 
SmartEnzymes kan vi erbjuda analyser som gör avancerade LC-MS data tillgänglig för fler 
antikroppsbolag. Avtalet med evitria utgör en startpunkt för Genovis ambitioner att också kunna 
erbjuda automatiserad LC-MS analys som service till kunder inom biopharma industrin där den 
underliggande trenden att outsourca forsknings- och utvecklingsaktiviteter fortsätter att växa. 
 
Bioprocess 
Genovis har tecknat ett flerårigt licens- och leveransavtal med ett USA-baserat biotechbolag för 
leverans av enzym som ska användas för processutveckling och tillverkning av ett biologiskt 
läkemedel. Avtalet är tecknat med en ny kund och är Genovis andra partner inom applikationsområdet 
bioprocess. Den nya kunden kommer inledningsvis använda Genovis enzym i preklinisk utveckling 
och uppskalning av tillverkningsprocessen för att stödja den regulatoriska ansökan inför de fortsatta 
kliniska utvecklingsfaserna. Den initiala prekliniska delen av projektet uppskattas pågå under cirka 12 
månader och generera cirka 4 MSEK i intäkter. Avtalslängden återspeglar projektets omfattning från 
preklinisk processutveckling, klinisk utveckling till kommersiell produktion. Det slutliga målet är 
etablering av en plattform för utveckling av nya biologiska läkemedel för patienter som idag saknar 
behandlingsalternativ.    
 



 VD HAR ORDET 

3 

 

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör 
 

För andra kvartalet ökade försäljningen med cirka 8%. Den 

dämpade tillväxten under kvartalet ska ses i ljuset av försäljning till 

genterapi om cirka 3 miljoner kronor motsvarande kvartal 

föregående år. Intäkter inom genterapi och bioprocess är av volatil 

karaktär i ett kort perspektiv med en förväntan om mer jämn 

fördelning över enskilda kvartal i takt med att fler projekt 

ackumuleras över tid. Försäljningen i kärnaffären inom Analytics 

fortsatte visa god tillväxttakt och ökade med 31 procent. Även i 

antikroppsaffären ökade försäljningsintäkterna och vi ser en ökad 

aktivitet i serviceaffären där inflödet av projekt ökar igen efter 

perioden med dämpad kundaktivitet till följd av pandemin. 

 

Under kvartalet har vi lanserat fyra nya produkter på marknaden inom olika delar av våra erbjudande 

till kunderna. Vi har expanderat vår antikroppsmärkningsteknologi med ytterligare en produkt för 

kvantitativ och specifik märkning av antikroppar. Under avslutningen av kvartalet lanserade vi två nya 

enzymprodukter för både glykan- och proteinanalys, samt en ny antikroppsprodukt för användning 

inom genterapi tillsammans med vårt Xork enzym. Vi bedriver ett aktivt affärsutvecklingsarbete inom 

flera genterapiapplikationer för Xork tillsammans med vår partner Selecta Biosciences. 

 

Kvartalet och första halvåret har präglats av fortsatt expansion av vår sälj-och marknadsorganisation 

samt en efterlängtad återgång till fysiska marknadsföringsaktiviteter såsom vetenskapliga konferenser 

och mässor. Expansionen i säljorganisation och intensifierade marknadsaktiveter följer vår plan med 

förväntad ökning i kostnadsmassa jämfört med motsvarande period förra året. Tillsammans med 

framgångsrika produktlanseringar som skapat ett bredare kunderbjudande, utgör investeringarna i vår 

säljorganisation en viktig del i vår tillväxtstrategi och förväntade tillväxt.   

 

Nyligen har vi också ingått ett serviceavtal med evitria som är en ledande aktör inom framtagning av 

rekombinanta antikroppar för biopharma marknaden. Genom avtalet expanderar vi vår verksamhet till 

att även omfatta en serviceaffär som erbjuder snabb och kostnadseffektiv LC-MS analys av 

antikroppar, baserat på automation i kombination med våra unika enzym. Vi ser avtalet med evitria 

som en startpunkt för att erbjuda automatiserad LC-MS analys som service till kunder inom biopharma 

industrin där den underliggande trenden att outsourca forsknings- och utvecklingsaktiviteter fortsätter 

att växa. 

 

Vi har också nyligen tecknat ett flerårigt licens- och leveransavtal med en ny kund inom vår 

bioprocessaffär för användning av vår enzymteknologi under utveckling- och tillverkning av ett nytt 

biologiskt läkemedel. Avtalet stärker oss ytterligare i våra ambitioner inom bioprocessaffären och vi är 

tacksamma för det förtroende som våra kunder har för oss som leverantör ny teknologi till 

biopharmaindustrin.  

 

Under avslutningen av kvartalet upplevde vi vissa utmaningar i råvaruförsörjning till delar av 

produktsortimentet, vilket temporärt kan påverka vår leveransförmåga. Även om geopolitiska 

omvärldsfaktorer för närvarande utgör ett osäkerhetsmoment är vår nuvarande bedömning att våra 

affärsmöjligheter samt operationella förmåga är god och inledningen av tredje kvartalet visar bra 

kundaktivitet och fortsatt tillväxt.  

 

Jag vill rikta ett varmt tack till mina kollegor på Genovis, som förutom att utveckla fyra nya produkter 

och sett till att vår växande produktportfölj finns tillgänglig för snabb leverans, välkomnat och integrerat 

nya medarbetar till vårt växande team.
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Genoviskoncernen i sammandrag 
Genovis ska genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för 

utveckling av framtidens läkemedel  
Koncernens enzymer och antikroppar befinner 

sig på en marknad som omfattar hela life 

science och biotech-supply industrin. Totalt 

marknadsför bolaget 22 enzym i olika 

produktformat under det gemensamma 

varumärket SmartEnzymes™.  

 

Moderbolaget i Lund hanterar försäljning & 

marknadsföring på marknader utanför 

Nordamerika och här finns utveckling, 

applikation & support samt produktion av SmartEnzymes™. I Asien arbetar Genovis även med 

distributörer som har god kännedom om den lokala marknaden. Genovis har expanderat lokala 

närvaron med produktspecialister i Danmark/Tyskland, Storbritannien och Kina under 2022. 

Dotterbolaget Genovis Inc i USA hanterar marknadsföring och försäljning av SmartEnzymes™ i 

Nordamerika samt försäljning, marknadsföring och produktion av antikroppar för forsknings- och 

diagnostikmarknaden. 

 

Centrala funktioner styrs från Genovis AB vars affärsmodell har ett långsiktigt och hållbart fokus då 

den bygger på två huvudsakliga strategier som tillsammans driver bolagets framgång: 

 

• Fortsätta lansera nya unika produkter och därmed expandera kunderbjudandet för 

fortsatt god tillväxt.  

• Målmedvetet arbeta för att kunderna ska använda Genovis produkter hela vägen till 

frisläppning och godkännande av nya biologiska läkemedel.  

 

Koncernen ska ha ett kreativt fokus och utveckla nya unika produkter som har ett högt värde för 

kunden. Nya produkter riktar sig främst till kunder som arbetar i upptäcktsfas, preklinisk utveckling 

eller inom diagnostik. I denna fas är de flesta av koncernens kunder både nyfikna och angelägna om 

att testa nya koncept och analysmetoder eftersom det finns tydliga behov och utmaningar i att förstå, 

diagnostisera och analysera biologiska läkemedel. Allt fler av Genovis kunder inom biopharma-

industrin använder nu produkterna längre fram i värdekedjan för utveckling av biologiska läkemedel 

och har förtroende för Genovis som leverantör av högkvalitativa innovativa produkter. En central del i 

Genovis tillväxtstrategi är att fortsätta lansera innovativa produkter i takt med att varumärket stärks 

och kundbasen växer och breddas.  
 

Koncernens resultat i sammandrag  
apr-jun jan-jun helår 

 (tkr) 2022 2021 2022 2021 2021 

Nettoomsättning 21 093 19 535 53 667 35 258 93 018 

Bruttoresultat 22 155 17 365 51 575 32 282 85 600 

Rörelseresultat (EBIT) 221 1 350 10 327 1 901 24 543 

Periodens totalresultat 811 1 033 13 896 2 640 24 777 

Resultat per aktie* (kronor) 0,01 0,02 0,21 0,04 0,41 

Kassaflöde från den löpande verksamheten** 184 -1 747 -1 437 1 765 45 919 

Likvida medel vid periodens slut 77 369 41 730 77 369 41 730 81 315 
* Resultat per aktie är framräknat genom att totalresultatet divideras med ett vägt genomsnitt av antalet aktier under året.    
Någon utspädningseffekt föreligger inte. 
** Förändringen i kassaflödet för halvåret kommer till största delen ifrån minskning av förutbetalda intäkter relaterat till 
licensavtalet med Selecta Biosciences 2021 samt ökade kundfordringar.
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Finansiell översikt 
 

Intäkter 
Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 21 093 (19 535) tkr vilket innebar en 

försäljningsökning om 8%. Justerat för valutakurseffekter är tillväxten -4%. Förändring lager färdiga 

varor uppgick till -411 (-1 338) tkr och övriga intäkter uppgick till 3 887 (1 714) tkr. Övriga intäkter 

avser valutakursvinster och bidrag. 

 

Koncernens nettoomsättning för halvåret uppgick till 53 667 (35 258) tkr vilket innebar en 

försäljningsökning om 18 409 tkr motsvarande 52%. Ca 10 mkr avser intäkter från licensavtalet 2021 

med Selecta Biosciences, vilket motsvarar 1/3 av den betalning som Genovis erhöll 2021. Justerat för 

valutakurseffekter är tillväxten 37%. Förändring lager färdiga varor uppgick till -1 618 (-277) tkr och 

övriga intäkter uppgick till 5 275 (1 909) tkr. Övriga intäkter avser valutakursvinster och bidrag. 

 

Försäljningsintäkter, 12 månader rullande (2019 – 2022) 

 
 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 2 109 (2 793) tkr motsvarande en 

minskning med 684 tkr. 

 

För halvåret uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 13 827 (4 751) tkr motsvarande en ökning 

med 9 076 tkr, vilket till stor del beror på intäkten från avtalet med Selecta Biosciences 2021 

 

 

Rörelseresultat (EBIT) 
För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 221 (1 350) tkr motsvarande en 

minskning med 1 129 tkr.  

 

För halvåret uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 10 327 (1 901) tkr motsvarande en ökning 

med 8 426 tkr. 
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Rörelseresultat (EBIT) rullande 12 månader 

 

 

Totalresultat 
Totalresultat för andra kvartalet uppgick till 811 (1 033) tkr motsvarande en minskning med 222 tkr. 

Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till 0,01 (0,02) 

kr.  

 

För halvåret uppgick totalresultatet till 13 896 (2 640) tkr motsvarande en ökning med 11 256 tkr. 

Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till 0,21 (0,04) 

kr. 

 

 

Kostnader 

Koncernens kostnader i andra kvartalet uppgick till 24 348 (18 561) tkr. Kostnaderna fördelar sig på 

råvaror och förnödenheter 2 414 (2 546) tkr, personalkostnader 10 508 (8 310) tkr, övriga externa 

kostnader 6 876 (5 633) tkr och övriga rörelsekostnader 2 662 (629) tkr. Ökningarna av 

personalkostnader och övriga externa kostnader är till stora delar drivna av ökade sälj- och 

marknadsaktiviteter samt geografisk expansion. Övriga rörelsekostnader avser valutakursförluster. 

Avskrivningar för kvartalet uppgick till 1 888 (1 443) tkr. 

 

För halvåret uppgick kostnaderna till 46 997 (34 989) tkr. Kostnaderna fördelar sig på råvaror och 

förnödenheter 5 749 (4 508) tkr, personalkostnader 20 283 (16 135) tkr, övriga externa kostnader  

13 899 (10 601) tkr, övriga rörelsekostnader 3 566 (895) tkr och avskrivningar 3 500 (2 850) tkr. 

 

 

Investeringar  
Koncernens nettoinvesteringar i andra kvartalet uppgick till 384 (1 189) tkr varav 105 (551) tkr är 

hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 279 (638) tkr avser 

investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

 

För halvåret uppgick nettoinvesteringar till 811 (2 120) tkr varav 260 (1 421) tkr är hänförliga till 

materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 551 (699) tkr avser investeringar i 

immateriella anläggningstillgångar.  
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Kassaflöde och finansiell ställning 
Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 127 890 (89 805) 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 1,95 (1,37) kr. Koncernens soliditet vid periodens slut var 86 

(84) procent.  

 

Koncernens kassaflöde för andra kvartalet uppgick till -750 (-4 199) tkr. Förändringen i kassaflödet 

kommer till största delen ifrån ökade kundfordringar. Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

uppgick till –550 (-1 263) tkr.  

 

För halvåret uppgick koncernens kassaflöde till -3 946 (-2 388) tkr. Förändringen i kassaflödet kommer 

till största delen ifrån minskning av förutbetalda intäkter relaterat till licensavtalet med Selecta 

Biosciences 2021 samt ökade kundfordringar. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -

1 698 (-2 033) tkr.  

 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 77 369 (41 730) tkr. Med beaktande av 

förväntade intäkter bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva 

bolaget den kommande tolvmånadersperioden.  
 

Räntebärande skulder finns endast i koncernen, dessa avser i sin helhet nuvärdesberäknade framtida 

leasingavgifter, däri ingår även hyra för lokaler. 

 

Leasingskulder (tkr) 

Långfristiga leasingskulder   

Förfaller mellan 1 och 4 år  5 697 

  

Kortfristiga leasingskulder  

Förfaller inom 1 år  317 

 

 

Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran om 9 494 (5 972) tkr varav 1 718 (1 718) tkr härrör från 

moderbolaget och resterande avser en uppskjuten skatt på internvinst i varulager om 7 776 (4 254) 

tkr. Det är styrelsens bedömning att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot 

vilka de outnyttjade skattemässiga förlusterna kan utnyttjas. 

 

 

Anställda 
Den 30 juni 2022 var antalet anställda i koncernen 39 (35) personer. I moderbolaget i Lund är 31 (26) 

personer anställda och 8 (9) personer är anställda i dotterbolaget Genovis Inc. i USA. 

 

 

Aktiekapital och aktien 
Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets slut till 16 366 428 kr och totalt antal aktier uppgick till 

65 465 714 med ett kvotvärde på 0,25 kr.  

 

Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market, bolagets kortnamn är GENO. First North 

är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad avsedd för tillväxtföretag.  

 

 

Certified adviser 
Erik Penser Bank, +46 (0)8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se. 
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Moderbolaget 
Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; 

försäljning av produkter och/eller av forskningsbaserade innovationer.  

 

Intäkter  
Intäkterna för det andra kvartalet, inklusive förändring lager färdiga varor, uppgick till 18 115 (13 523) 

tkr varav 14 495 (12 645) tkr utgör intäkter från försäljning, -264 (-836) tkr förändring lager färdiga 

varor och 3 884 (1 714) tkr utgör övriga intäkter. För halvåret uppgick intäkterna till 48 785 (23 209) tkr 

varav 44 736 (21 076) tkr utgör intäkter från försäljning, -1 225 (224) tkr förändring lager färdiga varor 

och 5 274 (1 909) tkr utgör övriga intäkter. Övriga intäkter avser valutakursvinster och bidrag. 

 

Kostnader 

Moderbolagets kostnader för andra kvartalet uppgick till 16 583 (11 947) tkr. För halvåret uppgick 

kostnaderna till 31 922 (22 257) tkr. 

 

Resultat 

Resultatet för det andra kvartalet uppgick till 1 532 (1 576) tkr och för halvåret uppgick resultatet  

till 16 861 (1 162) tkr.  

 

Investeringar 

Nettoinvesteringarna i andra kvartalet uppgick till 377 (1 189) tkr varav 98 (551) tkr är hänförliga till 

materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 279 (638) tkr avser investeringar i 

immateriella anläggningstillgångar.  För halvåret uppgick nettoinvesteringarna till 735 (2 120) tkr varav 

184 (1 421) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 551 

(699) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. 

 

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. 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 116 (143) mkr. 

 

 

Dotterbolaget Genovis Inc. 
Dotterbolaget Genovis Inc. hanterar all försäljning av SmartEnzymes™ på den nordamerikanska 

marknaden samt säljer, producerar och utvecklar nya antikroppar för forskning, diagnostik och 

läkemedelsutveckling. Bolaget erbjuder också kundanpassade antikroppstjänster till akademin och 

industrin.  
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Övrig information 
 

Transaktioner med närstående 
Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 

15,26 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 105 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. 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 under 2022. Under avslutningen av andra kvartalet upplevde vi 

vissa utmaningar i råvaruförsörjning till delar av produktsortimentet vilket temporärt kan påverka vår 

leveransförmåga. Även om geopolitiska omvärldsfaktorer för närvarande utgör ett osäkerhetsmoment 

är vår nuvarande bedömning att våra affärsmöjligheter samt operationella förmåga är god och 

inledningen av tredje kvartalet visar bra kundaktivitet och fortsatt tillväxt.  

 

 

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 2021 sidan 63.  

 

 

Revisorns granskning 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

 

Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022  15 november 2022  
Bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2022  15 februari 2023 

Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2023   16 maj 2023 

 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter
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Framtidsinriktad information 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Genovis koncernlednings 

nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 

framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att 

visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som 

framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar 

avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och 

variationer i valutakurser. 

 

 

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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Finansiell information - Koncernen 

 
Rapport över totalresultat 
  apr-jun jan-jun helår 

(tkr) 2022 2021 2022 2021 2021 

Nettoomsättning 21 093 19 535 53 667 35 258 93 018 

Förändring lager färdiga varor -411 -1 338 -1 618 -277 -1 077 

Övriga rörelseintäkter* 3 887 1 714 5 275 1 909 4 311 

Råvaror och förnödenheter -2 414 -2 546 -5 749 -4 508 -10 652 

Bruttoresultat 22 155 17 365 51 575 32 382 85 600 

            

Personalkostnader -10 508 -8 310 -20 283 -16 135 -30 883 

Övriga externa kostnader -6 876 -5 633 -13 899 -10 601 -21 966 

Övriga rörelsekostnader* -2 662 -629 -3 566 -895 -2 437 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 109 2 793 13 827 4 751 30 314 

            

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -1 888 -1 443 -3 500 -2 850 -5 771 

Rörelseresultat (EBIT) 221 1 350 10 327 1 901 24 543 

            

Finansnetto -10 -67 -65 122 60 

Resultat efter finansiella poster  211 1 283 10 262 2 023 24 603 

            

Skatt 461 -237 2 729 -307 174 

Periodens resultat efter skatt 672 1 046 12 991 1 716 24 777 

            

Poster som senare kan    
  

      

omklassificeras till resultaträkningen         

Omräkning av utländskt dotterbolag 139 -13 905 924 2 051 

Periodens totalresultat** 811 1 033 13 896 2 640 26 828 

* Övriga rörelseintäkter/kostnader avser främst valutakursförändringar. 

**Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 

  apr-jun jan-jun helår 

  2022 2021 2022 2021 2021 

Resultat per aktie (kr)* 0,01 0,02 0,21 0,04 0,41 

Antal aktier           

Vägt genomsnitt under perioden 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714 

Antal aktier vid periodens början 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714 

Antal aktier vid periodens slut 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714 65 465 714 

Börskurs vid periodens slut, kr 43,05 44,00 43,05 44,00 73,00 

* Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning 
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Balansräkning i sammandrag 
  30 jun 30 jun 31 dec 

(tkr) 2022 2021 2021 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 17 774 16 236 16 476 

Materiella anläggningstillgångar 12 267 11 340 9 604 

Finansiella anläggningstillgångar 9 581 6 044 6 818 

Omsättningstillgångar       

Omsättningstillgångar 32 332 31 317 27 537 

Likvida medel 77 369 41 730 81 315 

Summa tillgångar 149 323 106 667 141 750 

        

Eget kapital och skulder       

Eget kapital 127 890 89 805 113 994 

Uppskjuten skatt 2 536 2 381 2 387 

Långfristiga skulder 5 697 1 285 1 123 

Kortfristiga skulder 13 200 13 196 24 246 

Summa eget kapital och skulder 149 323 106 667 141 750 

 
Förändring i eget kapital 
  30 jun 30 jun 31 dec 

(tkr) 2022 2021 2021 

Ingående balans 113 994 87 165 87 165 

Valutadifferens 905 924 2 051 

Periodens resultat 12 991 1 716 24 778 

Belopp vid periodens slut 127 890 89 805 113 994 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 127 890 89 805 113 994 

        

  30 jun 30 jun 31 dec 

Finansiella nyckeltal 2022 2021 2021 

Soliditet (%) 86 84 80 

Eget kapital per aktie vid periodens slut* (kr) 1,95 1,37 1,74 

* Baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning. 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
  apr-jun jan-jun helår 

(tkr) 2022 2021 2022 2021 2021 

Periodens rörelseresultat 221 1 350 10 327 1 901 24 543 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 1 888 1 242 3 500 2 649 5 771 

Förändring av rörelsekapital -1 915 -4 172 -15 199 -2 807 15 756 

Finansnetto -10 -167 -65 22 -151 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 -1 747 -1 437 1 765 45 919 

Investeringsverksamheten -384 -1 189 -811 -2 120 -4 491 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -200 -2 936 -2 248 -355 41 428 

Finansieringsverksamheten -550 -1 263 -1 698 -2 033 -4 231 

Periodens kassaflöde -750 -4 199 -3 946 -2 388 37 197 

            

Likvida medel vid periodens början 78 119 45 929 81 315 44 118 44 118 

Likvida medel vid periodens slut 77 369 41 730 77 369 41 730 81 315 

 
 

Finansiell information – Moderbolaget  
 
Resultaträkning i sammandrag 
  apr-jun jan-jun helår 

(tkr) 2022 2021 2022 2021 2021 

Rörelsens intäkter inkl. förändring lager 
färdigställda varor 

18 115 13 523 48 785 23 209 72 856 

Rörelsens kostnader -16 583 -11 947 -31 922 -22 257 -46 826 

Rörelseresultat  1 532 1 576 16 863 952 26 030 

Finansnetto 0 0 -2 210 207 

Periodens resultat efter skatt 1 532 1 576 16 861 1 162 26 237 

 
Balansräkning i sammandrag 

  30 jun 30 jun 31 dec 

(tkr) 2022 2021 2021 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar 31 654 31 996 31 687 

Omsättningstillgångar 52 494 41 290 40 378 

Likvida medel 73 041 39 098 77 973 

Summa tillgångar 157 189 112 384 150 038 

        

Eget kapital och skulder       

Bundet eget kapital 16 366 16 366 16 366 

Fritt eget kapital 129 833 87 897 112 972 

Skulder       

Kortfristiga skulder 10 990 8 121 20 700 

Summa eget kapital och skulder 157 189 112 384 150 038 
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Förändring i eget kapital 

  30 jun 30 jun 31 dec 

(tkr) 2022 2021 2021 

Ingående balans 129 338 103 101 103 101 

Periodens resultat 16 861 1 162 26 237 

Belopp vid periodens slut 146 199 104 263 129 338 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 146 199 104 263 129 338 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

  apr-jun jan-jun helår 

(tkr) 2022 2021 2022 2021 2021 

Periodens rörelseresultat 1 532 1 576 16 863 952 26 030 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 383 408 768 767 1 596 

Förändring av rörelsekapital -4 462 -5 075 -21 826 405 15 561 

Finansnetto 0 -1 -2 210 207 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 547 -3 092 -4 197 2 334 43 394 

Investeringsverksamheten -377 -1 189 -735 -2 120 -4 305 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -2 924 -4 281 -4 932 214 39 089 

Periodens kassaflöde -2 924 -4 281 -4 932 214 39 089 

            

Likvida medel vid periodens början 75 965 43 379 77 973 38 884 38 884 

Likvida medel vid periodens slut 73 041 39 098 73 041 39 098 77 973 
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Styrelsens och verkställande direktörens intygande 
 

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.  

 

 

Lund den 12 augusti 2022 

Genovis AB (publ.) 

 

 

 

För styrelsen Fredrik Olsson 

Verkställande direktör 

 

 

För ytterligare information  
Ytterligare information om bolaget finns på bolagets hemsida: genovis.com 

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta: Fredrik Olsson, vd och koncernchef,  

tel: 0702-276 46 56. E-post: fredrik.olsson@genovis.com 

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 12 augusti 2022. 

This information is also available in English. Please visit; https://investor.genovis.com/en/ 
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