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Geografisk expansion och fortsatt tillväxt under 2016   
 

 

Fjärde kvartalet  

 Nettoomsättningen ökade till 11,3 MSEK (11,1). 

 Resultat efter skatt uppgick till -17,6 MSEK (-11,2). 

 Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,45). 

 Likvida medel uppgick till MSEK 35,6 (8,1). 

 

Väsentliga händelser under kvartalet 

 Enzymatica tecknade exklusiva distributionsavtal för 

Australien, Nya Zeeland, Grekland och Cypern. 

 Enzymatica rapporterade resultat från en experimentell 

studie på friska frivilliga och från en studie som utvär-

derade sjukdagar hos äldrevårdpersonal. 

 Den 19 december 2016 valde en extra bolagsstämma en 

ny styrelse för bolaget. 

 

Helåret  

 Nettoomsättningen ökade till 36,5 MSEK (27,9). 

 Resultat efter skatt uppgick till -45,0 MSEK (-40,8). 

 Resultat per aktie uppgick till -0,69 SEK (-1,64). 

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

 Enzymatica tecknade distributionsavtal med STADA 

Arzneimittel AG avseende Tyskland 

 

 

 

 

 

Nyckeltal      

(MSEK) 
 Okt-dec 

2016 
Okt-dec 

2015 
Helår 
2016 

Helår 
2015 

Nettoomsättning  11,3 11,1 36,5 27,9 

Bruttomarginal, %  56 65 61 70 

Rörelseresultat   -18,5 -11,1 -46,2 -40,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4,2 -12,2 -39,8 -37,6 

Genomsnittligt antal anställda  22 17 21 16 

 

 

VD-kommentar: Starkare plattform för expansion 

Under 2016 ökade omsättningen med 31 procent till 36 MSEK jämfört 

med föregående år. Ökningen är ett resultat av bra utveckling på nya 

marknader i kombination med fortsatt god försäljning på den svenska 

marknaden, där ColdZyme behåller sin andel i försäljningsvärde på 4,6 

procent. Introduktionen av ColdZyme OneCold (7 ml) har fått den ut-

veckling vi hoppats på. Den försäljningsminskning av ColdZyme (20 ml) 

som vi inledningsvis såg efter introduktionen av ColdZyme OneCold 

(7ml) har upphört och vi ökar nu försäljningen på bägge produkterna. 

Det är också glädjande att Danmark och Finland följer de första årens 

utvecklingskurva i Sverige, med en mer än fördubblad försäljning under 

2016 jämfört med föregående år och att Spanien och Finland haft ett 

mycket spännande lanseringsår. Tillväxten i Norge och Storbritannien 

har stannat av som en konsekvens av att vi har dragit ner på marknads-

föringen i väntan på att finna lämpliga distributionspartners. Den till 

synes avtagande försäljningen under 4:e kvartalet beror på ojämn orde-

ringång mellan olika kvartal från svenska apotek, och från distributörer, 

varför rullande 12-månadersförsäljning ger en bättre bild av den långsik-

tiga tillväxten.  

 

  Under fjärde kvartalet tog vi ytterligare steg mot en international-

isering av ColdZyme genom att träffa två nya distributionsavtal.  I början 

av november ingick vi ett exklusivt distributionsavtal med Life NLB Ltd 

för de grekiska och cypriotiska marknaderna. Vi tecknade även ett 

exklusivt distributionsavtal med Symbion (Endeavour Consumer Health), 

Australiens största distributör till apoteken och den tredje största på Nya 

Zeeland. Då ColdZyme först måste registreras räknar vi med en lansering 

tidigast under 2018. Vi har fortsatt gjort stora ansträngningar inom 

kvalitets- och regulatoriska frågor och är väl framme i förberedelserna 

med att anpassa oss till de nya europeiska regelverk inom de medicin-

tekniska området som förväntas träda i kraft inom några månader.  

 Under december månad redovisade vi resultaten från två studier. 

Den experimentella förkylningsstudien Coldprev II nådde inte de statist-

iska målen och blev inte vad vi hade förväntat oss. Studien gav oss dock 

värdefull säkerhetsdata.  

Vår utvärdering av förkylningar och sjukdagar inom äldrevårdpersonal i 

Eksjö kommun, som publicerades in en vetenskaplig tidskrift i november 

2016, visade positiva resultat vid användning av ColdZyme.  Vi kommer 

att fortsätta göra studier på ColdZyme mot naturlig förkylning för att  
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Fördjupa vår kunskap och bredda våra produktpåståenden. 

 Vi är mycket nöjda med att vi nyligen ha tecknat ett exklusivt distribut-

ionsavtal med STADA Arzneimittel AG avseende den tyska marknaden. 

Avtalet med STADA är ett betydelsefullt nästa steg i vår international-

isering, men framför allt är det ett erkännande av vår teknologi att ett 

läkemedelsföretag av STADA’s storlek väljer att ingå avtal med Enzyma-

tica för försäljning av ColdZyme på en av världens största marknader för 

receptfria produkter – Tyskland.   

  

 Vi lägger ett både framgångsrikt och händelserikt 2016 bakom oss. Året 

har i många avseenden präglats av förvärvet av Zymetech, vars patent-

portfölj och produktion av marina enzymer från djuphavstorsken, gjort 

det möjligt att öppna upp en dialog med partners utanför Skandinavien. 

Förvärvet har också inneburit en högre kostnadsnivå för det konsolide-

rade bolaget, som härrör från produktion samt Forskning och Utveckling, 

något som vi får adressera under 2017. Vi har under året även genom-

fört två emissioner som tillfört bolaget 100 miljoner kronor före emiss-

ionskostnader, för att säkra realiseringen av vår expansionsplan och för 

att kunna visa potentiella partners att vi har en mer uthållig ekonomisk 

situation. 

 

 Vid en extra bolagsstämma den 19 december valdes en ny styrelse för 

bolaget vilken bättre ska spegla den ägarstruktur som vuxit fram under 

året. Ny styrelseordförande är Bengt Baron som har en gedigen erfaren-

het från olika chefsbefattningar inom svenskt näringsliv, inte minst 

avseende konsumentprodukter. 

 

 Vi går in i 2017 som ett starkare bolag med tillväxt i ryggen och goda 

möjligheter att framgångsrikt fortsätta vår geografiska expansion och nå 

ut med ColdZyme till nya marknader.  Även om det är glädjande att vi 

fortsätter att växa stabilt på våra hemmamarknader är det först nu, med 

steget ut på de större marknaderna, som vi får möjlighet att öka tillväxt-

takten. Jag ser med tillförsikt an ett nytt år som VD för detta spännande 

bolag. 

 

Fredrik Lindberg, VD 
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Kort om Enzymatica 
Enzymatica AB är ett Life Science-bolag vars affärsidé är att utveckla 

medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina 

enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har ut-

vecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten 

på sju marknader och under den gångna vintern nått en position som en 

av de mest sålda förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. 

Försäljning sker via egen säljorganisation i Skandinavien och Island samt 

genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt 

genom distributörer i Finland, Spanien och Grekland. 

 

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom infektioner i 

övre luftvägarna och oral hälsa. Enzym från djuphavsfisk är en central 

delkomponent i produktutvecklingen. 

 

Barriärteknologi med enzym från djuphavsfisk 

I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavsfisk en viktig 

delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier. 

Enzymet, kallat köldanpassat trypsin, bildas i torskens bukspottskörtel 

och blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud 

och slemhinnor. Tillsammans med glycerol bildar enzymet en tillfällig 

barriär på hud eller slemhinna. Barriären försvårar för virus och bakterier 

att lokalt binda in på celler och orsaka sjukdom.  

 

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan  

den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ColdZyme säljs både i egen regi och genom distributörer och partners i 

Sverige, Danmark, Norge, Finland, Grekland, Storbritannien och Spanien. 

Motsvarande produkt under varumärket PreCold säljs på Island genom 

det förvärvade bolaget Zymetech. 

 

Utvecklingen under kvartalet 
Under fjärde kvartalet har bolaget arbetat vidare efter strategin att 

utveckla ColdZyme och äga kontrollen på hemmamarknaden. För närva-

rande ligger fokus på att öka marknadsandelen på befintliga marknader 

och att så snabbt som möjligt expandera till nya marknader. ColdZyme 

kan säljas inom hela EU under nuvarande registrering. På marknader 

utanför EU måste produkten registreras utifrån nationella krav på varje 

marknad, vilket kan innebära en längre tid till marknads-introduktion. 

Under kvartalet ingick vi ett exklusivt avtal med Endeavour Consumer 

Health för Australien och Nya Zeeland. ColdZyme kommer sannolikt att 

registreras i en högre klass på dessa marknader och med en försäljnings-

lansering tidigast under 2018. Eftersom dessa marknader ligger på södra 

halvklotet får vi en säsongutjämning med positiv inverkan på vår intjäning 

under nuvarande lågsäsong.  

 

ColdZyme OneCold (7 ml) introducerades av strategiska skäl som en  

 

 

instegsprodukt. Inledningsvis såg vi en minskad försäljning av ColdZyme 

(20 ml) men denna utveckling har vänt under fjärde kvartalet. Försälj-

ningsvolymerna av båda produkterna ökar vilket indikerar att OneCold (7 

ml) når sitt syfte att finna nya ColdZyme användare. Från apotekens 

försäljningsstatistik kan vi glädjande konstatera att tillväxten i försäljning 

ut från svenska apotek under kvartalet är betydligt högre än vår egen 

orderingång, men också att det är svårt att prognosticera för enskilda 

kvartal. Danmark, Island och Finland följer utvecklingskurvan i Sverige och 

har mer än fördubblat försäljningen under 2016 jämfört med föregående 

år.  

 

I Spanien har Esteve under kvartalet börjat sin lansering av ColdZyme till 

apoteken. Lanseringsarbetet har gått bra och vi har redan fått de första 

påfyllnadsorderna.  

 

Utan marknadsföringsinsatser ligger försäljningen i Storbritannien kvar på 

en låg nivå men vi arbetar på att hitta en kraftfull distributör för denna 

viktiga marknad. 

 

Under december månad redovisade vi resultaten från två studier. Den 

experimentella förkylningsstudien Coldprev II nådde inte de statistiska 

målen och blev inte vad vi hade förväntat oss. På grund av en alltför mild 

förkylning var det inte möjligt att uppmäta några signifikanta skillnader 

mot placebogruppen. Studien gav oss dock värdefull säkerhetsdata. Vår 

utvärdering av förkylningar och sjukdagar hos äldrevårdpersonal i Eksjö 

kommun visade intressanta resultat. I försöksgruppen som erhöll 

ColdZyme var antal förekommande sjukdagar betydligt färre och sjuk-

domssymtomen mildare. Under perioden har vi även publicerat en ”Pati-

entfallsrapport” baserad på en utvärdering av ColdZyme´s förmåga att 

förebygga övre luftvägsinfektioner hos en patient med primär immun-

bristsjukdom med intressanta resultat. Vi kommer att fortsätta att göra 

studier på ColdZyme mot naturlig förkylning. 

 

Vårt huvudfokus är att genomföra den internationella utrullningen av 

våra ColdZyme produkter. Av denna anledning har vi beslutat att skjuta 

upp utvecklingsarbetet inom veterinärsegmentet. Som en konsekvens av 

detta har vi under kvartalet avslutat vår relation med Adartis, vår till-

tänkta distributör på den nordamerikanska marknaden. 

 

Förvärvet av Zymetech under året är av stor strategisk betydelse för 

Enzymatica och skapar förutsättningar för en snabbare international-

isering vilket distributionsavtalet med STADA bekräftar. Förvärvet av 

Zymetech innebär också att vi numera har kontroll över hela tillverk-

ningsprocessen. Under kvartalet har vi färdigställt och invigt vår nya 

produktionsanläggning på Island. Genom förvärvet har vi fått ökade 

möjligheter att genomföra vår expansionsplan och en kompetensför-

stärkning i organisationen men vi har också fått en ökad kostnadsbas. 

Detta tillsammans med de engångskostnader som tillkommit under året 

och avskrivningar har haft en negativ inverkan på vår bruttovinstmarginal 

och därmed även årets resultat.  

 

Omsättning, resultat och investeringar  

Fjärde kvartalet  

Nettoomsättningen för koncernen under fjärde kvartalet 2016 blev  

11,3 MSEK (11,1), en ökning med 2 % jämfört med samma period 2015.  

 

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 56 % (65). Enzymatica har 

variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket beror på 

fördelningen av försäljning i egen regi eller genom distributör, kampanj-

http://www.zymetech.com/
http://www.zymetech.com/
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erbjudanden, produktmixen (ColdZyme 20 ml respektive 7 ml) samt 

valutakurser.  

 

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 26,0 MSEK (18,7). 

Till följd av förvärvet av Zymetech och att vi har etablerat egen försäljning 

på flera marknader har våra kostnader ökat jämfört med föregående år.  

 

Koncernens rörelseresultat blev -18,5 KSEK (-11,1).  

 

Enzymatica aktiverar kontinuerligt utgifter för nyutveckling. Aktiverade 

utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under kvartalet till 0,8 MSEK 

(0,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helåret 2016 

Nettoomsättningen för koncernen under perioden januari-december 

2016 blev 36,5 MSEK (27,9), en ökning med 31 % jämfört med samma 

period 2014.  

 

Bruttomarginalen uppgick under helåret 2016 till 61 % (70). Introduktion-

en av ColdZyme OneCold 7 mL i Sverige 2015, med oväntat stor försälj-

ning även i början av 2016, drog ner bruttomarginalen tillsammans med 

de nya marknaderna där också 7 mL produkten hårdlanseras under 

introduktionsfasen. Utjämningen mellan den mindre och större produk-

ten under senare delen av 2016 i Sverige förväntas bestå under 2017, och 

likaledes uppträda i Spanien och Finland, med förbättrade bruttomargina-

ler på dessa marknader. Etableringen i Tyskland kommer å andra sidan att 

likaledes fokusera på 7 mL under det första året, vilket kommer att sätta 

press på bruttomarginalen under lanseringsfasen. 

 

De totala rörelsekostnaderna för perioden blev 77,3 MSEK (63,0).  

Ökningen av de totala omkostnaderna beror till stor del på förvärvet av 

Zymetech ehf.  

 

Koncernens rörelseresultat blev -46,2 MSEK (-40,5).  

 

Aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under helåret 

2016 till 7,6 MSEK (3,1).  

 

Säsongsvariationer 

Förkylningsprodukter har en säsongstopp på vinterhalvåret med utpla-

ning av försäljningen under sommarmånaderna.  

 

Forskning och utveckling 
Enzymatica bedriver ett systematiskt arbete med att integrera produktut-

veckling, kvalitetssystemförbättringar, och regulatorisk anpassning till 

skärpt europeisk lagstiftning inom medicinteknik, med de strategiska 

kommersiella målen. Syftet är att skapa stabil grund för vår internation-

ella expansion av ColdZyme, men också att stärka hela teknologiplattfor-

men kring marina enzymer för utveckling av nya produktlinjer. På kort sikt 

prioriteras produktutvecklingsprojekt kring ColdZyme, inklusive breddad 

klinisk dokumentation, medan helt nya indikationer för vår teknologi 

kommer att ske på medellång sikt. 

Med förvärvet av Zymetech under året följde en intressant portfölj av 

hudvårdsprodukter baserade på samma marina enzymteknologi som 

ColdZyme. Under 2017 kommer den kommersiella potentialen av denna 

produktlinje att utvärderas.  

 

Därtill pågår arbete med att certifiera bolaget enligt standarden ISO 

13485, ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter. 

 

Finansiering 
Koncernens disponibla medel vid periodens utgång uppgick till 37,2 MSEK 

(8,1), varav 35,6 MSEK (8,1) var i likvida medel och 1,6 MSEK (0) i outnytt-

jade krediter. Utöver ovanstående disponibla medel finns outnyttjad 

kredit på maximalt 9,8 MSEK via fakturabelåning i moderbolaget.  

 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-39,8 MSEK (-37,6). Fjärde kvartalets kassaflöde från den löpande verk-

samheten uppgick till -4,2 MSEK (-12,2).  

 

Årets totala kassaflöde blev 27,5 MSEK (-29,9).  

  

Moderbolaget 

Omsättningen i moderbolaget uppgick under helåret 2016 till 33,1 MSEK 

(27,9). Resultatet före skatt uppgick till -36,3 MSEK (-40,3).  

 

Moderbolagets omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 9,7 MSEK 

(11,1). Resultatet före skatt uppgick till -15,2 MSEK (-10,7).  

 

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar 

uppgick under perioden till 10,7 MSEK (3,1) och kassaflödet var  

24,1 MSEK (-24,9). Förvärvet av Zymetech påverkade kassaflödet med -

5,1 Mkr under året. 

 

I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. 

 

Personal 
Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 22 (16) vid 

periodens utgång. Av de anställda var 10 (9) män och 12 (7) kvinnor  
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Förvärv av Zymetech ehf 
Den 1 april 2016 förvärvade koncernen 99,5 procent av aktiekapitalet 

i Zymetech ehf genom en apportemission av 20 905 942 nya aktier 

och 3 982 084 nya teckningsoptioner i Enzymatica och fick därmed ett 

bestämmande inflytande i Zymetech ehf. Förvärvspriset är beräknat 

med utgångspunkt från Enzymaticas stängningskurs på Nasdaq First 

North per den 31 mars 2016, vilket var tidpunkten närmast före 

transaktionens genomförande. Stängningskursen var då 3,45 kr per 

aktie. Optionerna är värderade till 0,97 kr per option med tillämpning 

av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 31 mars 2016. 

Köpeskillingen för samtliga aktier i Zymetech uppgår därmed till 76 

343 tkr, då innehav utan bestämmande inflytande värderas till verk-

ligt värde. 

 

Förvärvet ger Enzymatica internationell ensamrätt till ett patentskyddat 

enzym, en nyckelkomponent i förkylningssprayen ColdZyme®, kontroll 

över tillverkningen av enzym, samt tillgång till internationell forsknings- 

och utvecklingskompetens och Zymetechs forskningsportfölj. Enzymatica 

får således efter förvärvet ensamrätt i länder med patentskydd fram till 

2020, och flera års teknologiskt försprång i resten av världen.  Den good-

will på som uppstår genom förvärvet hänför sig till förvärvade kundrelat-

ioner (som ej är separerbara) och synergieffekter som förväntas genom 

sammanslagningen av koncernens och Zymetech ehf:s verksamheter. 

 

En slutlig förvärvsanalys avseende förvärvet av Zymetech har upprät-

tats, vars resultat är identiskt med den preliminära uppställning som 

redovisades vid Q3 2016. Identifierade övervärden på immateriella 

tillgångar uppgår till 7 533 tkr, vilka skrivs av över dessa tillgångars 

respektive nyttjandeperioder. I förvärvsanalysen fördelas köpeskil-

lingen enligt nedan: 

 

   

Zymetechs verkliga värde på förvärvade nettotillgångar, goodwill samt 

påverkan på koncernens kassaflöde framgår av nedanstående tabell: 

 

  
 

De förvärvade fordringarna är värderade till verkligt värde.  

 

Verkligt värde på innehavet utan bestämmande inflytande i Zymetech ehf, 

som är ett onoterat företag, beräknades genom att använda köpeskilling-

en vid förvärvet av 0,5 % i Zymetech ehf. 

   

Totala transaktionskostnaderna uppgår till 2 023 tkr. Emissionsrelaterade 

utgifter uppgår till 3 644 tkr (2 842 tkr efter skatt). Av transaktionskost-

naderna har 1 491 tkr belastat resultatet 2016 (532 tkr 2015) för koncer-

nen och balanserats i moderbolaget. Emissionskostnader efter skatt har 

förts mot eget kapital. 

 

För perioden april – december 2016 har Zymetech ehf bidragit med 

intäkter på 3 786 tkr och ett resultat på -7 034 tkr till koncernens resultat-

räkning. För perioden januari – december 2016 hade motsvarande bidrag 

varit intäkter på 4 796 tkr och ett resultat på  

– 9 004 tkr. 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
Under februari månad tecknade vi ett betydelsefullt avtal med Stada 

Arzneimittel AG. I ett första steg avser avtalet en introduktion av 

ColdZyme i Tyskland men avtalet med Stada inrymmer även möjligheter 

för Stada att kunna ropa av ytterligare marknader inom Europa. Stada är 

marknadsledande i Tyskland inom förkylningssegmentet och potentiellt 

en väldigt stark partner på en rad andra marknader inom EU. 

och värderingsprinciper samt bedömningsgrunder som tillämpades i 

årsredovisningen 2015 har använts även i denna delårsrapport. Inga nya 

eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2016 har haft någon betydande 

påverkan på koncernen.  

 

Segmentsredovisning  

Enzymaticas verksamhet omfattar för närvarande endast ett rörelseseg-

ment, Medicintekniska produkter, och hänvisar därför till resultat- och 

balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.  

 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer  

Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operat-

ionella som finansiella. De operationella riskerna utgörs främst av osäker-

(KSEK)

Köpeskilling 76 343

Redovisat värde på förvärvade nettotillgångar i Zymetech -7 110

69 233

Övervärden hänförliga till immateriella anläggningstillgångar 7 533

Uppskjuten skatt hänförlig till övervärden -1 507

Övervärden hänförlig till goodwill 63 207

Verkligt värde innehav utan bestämmande inflytande 355

Verkligt värde KSEK

Immateriella tillgångar 13 641

Materiella tillgångar 2 656

Finansiella anläggningstillgångar 1 568

Lager 736

Kundfordringar 411

Övriga fordringar 2 211

Kassa och Bank 27

Uppskjuten skatt -1 507

Räntebärande skulder -4 392

Leverantörsskulder -320

Övriga skulder -1 896

Förvärvade nettotillgångar 13 137

Goodwill 63 207

Total köpeskilling 76 343

Apportemission -75 988

Innehav utan bestämmande inflytande -355

Kassa och Bank, förvärvat bolag -27

Transaktionskostnader 1 491

Emissionskostnader 3 644

Förvärvets påverkan på koncernens kassaflöde 5 108
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het kring produktutveckling, leverantörsavtal, produktansvar och distri-

bution. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer 

som Enzymatica står inför hänvisas till risk- och känslighetsanalys i årsre-

dovisningen för 2015.  

 

Årsstämma 2017 

Enzymaticas årsstämma 2017 kommer att hållas i Lund den 20 april 2017. 

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka 

begäran skriftligen med epost på adressen: ir@enzymatica.se eller med 

vanlig post på adressen: Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 

223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman 

för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.  

 

Granskning 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Kommande ekonomisk information 

Delårsrapport jan-mars 2017 20 april 2017 

Årsstämma 2017 20 april 2017 

 
Delårsrapporter och årsredovisning finns tillgängliga på Enzymaticas 

webbsida www.enzymatica.se.    

 
 

 

 

 

 

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de bolag som ingår i koncernen står inför.  

 

Lund den 16 februari 2017 

 

 

Bengt Baron 

Styrelseordförande 

Marianne Dicander Alexandersson 

Styrelseledamot 

Mats Andersson   

Styrelseledamot 

   

Gudmundur Palmason 

Styrelseledamot 

Sigurgeir Guðlaugsson  

Styrelseledamot 

Louise Nicolin 

Styrelseledamot 

   

   

Fredrik Lindberg  

VD 

 

 

  

mailto:ir@enzymatica.se
http://www.enzymatica.se/
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Frågor kring rapporten besvaras av: 
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB  

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com  

 

Bengt Jöndell, CFO, Enzymatica AB  

       Tel: 0703-77 71 70 | E-post: bengt.jondell@enzymatica.com 

 

Offentliggörande 
Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Enzyma-

tica AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappers-

marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. In-

formationen lämnades för offentliggörande  

den 16 februari 2017 klockan 08.30. 

 

Adress 
Enzymatica AB (publ) 

Organisationsnummer: 556719-9244 
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND 

Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund  

Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se  

 

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kort-

namnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.  

 

Certified Adviser är Erik Penser Bank. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:fredrik.lindberg@enzymatica.com
mailto:bengt.jondell@enzymatica.com
mailto:info@enzymatica.se
http://www.enzymatica.se/
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Koncernens totalresultat i sammandrag  

Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Jan-Dec 2016 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 11 275 11 052 36 482 27 912 27 912

Kostnad för sålda varor -4 962 -3 862 -14 253 -8 486 -8 486

Bruttovinst 6 314 7 190 22 230 19 426 19 426

Försäljningskostnader -11 603 -10 493 -31 135 -31 203 -31 203

Administrationskostnader -8 169 -6 497 -26 183 -20 906 -20 906

Forsknings- och utvecklingskostnader -6 250 -1 695 -19 970 -10 898 -10 898

Övriga rörelseintäkter 354 - 1 257 9 9

Aktiverade utvecklingsutgifter 824 361 7 625 3 054 3 054

Rörelseresultat -18 530 -11 134 -46 177 -40 518 -40 518

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 443 3 779 133 133

Räntekostnader och liknande resultatposter -230 -72 -1 434 -445 -445

Resultat efter finansiella poster -18 317 -11 203 -46 831 -40 830 -40 830

Skattekostnad 728 - 1 826 - -

Periodens resultat -17 589 -11 203 -45 006 -40 830 -40 830

Övrigt totalresultat:

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 0 0 0 0 0

Summa totalresultat för perioden -17 589 -11 203 -45 006 -40 830 -40 830

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget -17 589 -11 203 -45 006 -40 830 -40 830

Data per aktie Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Jan-Dec 2016 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2015

Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning) -0,19 -0,45 -0,69 -1,64 -1,64

Eget kapital per aktie, sek 1,56 0,88 1,56 0,88 0,88

Soliditet, % 88% 50% 88% 50% 50%

Antal utestående aktier 90 887 808 24 961 438 90 887 808 24 961 438 24 961 438

Genomsnittligt antal utestående aktier 90 887 808 24 961 438 64 821 180 24 961 438 24 961 438

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie. Periodens resultat i förhållande till 

genomsnittligt vägt antal aktier

Soliditet. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per aktie. Eget kaptital i förhållande till antal aktier 

vid periodens slut.

Kvartalsvis resultatutveckling

Alla belopp i KSEK Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015

Nettoomsättning 11 275 11 904 4 892 8 412 11 052

Bruttoresultat 6 314 7 691 3 104 5 121 7 190

Bruttomarginal i % 56% 65% 63% 61% 65%

Omkostnader -26 022 -17 118 -21 116 -13 032 -18 324

Rörelseresultat -18 530 -7 662 -12 275 -7 709 -11 134

Periodens resultat -17 589 -6 508 -12 809 -8 099 -11 203

Kassaflöde -14 310 22 993 19 711 -866 -1 611
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag

Alla belopp i KSEK 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Immateriella tillgångar 99 586 13 776

Materiella tillgångar 4 375 276

Finansiella tillgångar 2 333 -

Varulager 6 987 11 410

Kundfordringar 9 510 9 495

Övriga fordringar 3 917 830

Likvida medel 35 593 8 065

Summa tillgångar 162 300 43 852

Eget kapital och skulder

Eget kapital 142 041 21 985

Långfristiga skulder 7 417 -

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 166 10 939

Leverantörsskulder 4 476 5 980

Övriga skulder 7 199 4 948

Summa eget kapital och skulder 162 300 43 852

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Alla belopp i KSEK 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 21 985 62 425

Nyemissioner 100 245 -

Emissionskostnader hänförliga till nyemissioner -8 888 -

Apportemission i samband med förvärv av dotterbolag 75 988 -

Emissionskostnader hänförliga till apportemission -3 644 -

Effekt av personaloptionsprogram 0 390

Innehav utan bestämmande inflytande 355 -

Valuta/omräkningsdifferenser 1 007 -

Periodens resultat -45 006 -40 830

Utgående balans 142 041 21 985

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Jan-Dec 2016 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2015

Resultat efter finansiella poster -18 317 -11 203 -46 831 -40 830 -40 830

Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster 1 744 781 3 496 1 550 1 550

Betald skatt - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapital -16 573 -10 422 -43 335 -39 280 -39 280

Förändringar i rörelsekapital 12 352 -1 768 3 521 1 632 1 632

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 221 -12 190 -39 814 -37 648 -37 648

Rörelseförvärv - - -5 108 - -

Aktivering av utvecklingsutgifter -824 -360 -7 625 -3 053 -3 053

Förvärv/Avyttring av immateriella anläggningstillgångar -3 120 - -3 120 - -

Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar -660 - -1 344 -93 -93

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 604 -360 -17 196 -3 146 -3 146

Nyemission - - 100 245 - -

Emissionskostnader hänförliga till nyemission -2 080 - -8 958 - -

Upptagna/Amortering lån -3 405 10 939 -6 748 10 939 10 939

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 485 10 939 84 539 10 939 10 939

Summa periodens kassaflöde -14 310 -1 611 27 528 -29 855 -29 855

Likvida medel vid periodens ingång 49 903 9 676 8 065 37 920 37 920

Likvida medel vid periodens utgång 35 593 8 065 35 593 8 065 8 065
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Moderbolagets resultaträkning

Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Jan-Dec 2016 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 9 726 11 052 33 132 27 912 27 912

Kostnad för sålda varor -3 774 -3 862 -12 038 -8 486 -8 486

Bruttovinst 5 952 7 190 21 094 19 426 19 426

Försäljningskostnader -11 584 -10 493 -30 282 -31 203 -31 203
Administrationskostnader -6 184 -5 965 -19 352 -20 372 -20 372
Forsknings- och utvecklingskostnader -4 077 -1 695 -15 195 -10 898 -10 898

Övriga rörelseintäkter 0 - 156 9 9

Aktiverade utvecklingsutgifter 824 361 7 625 3 054 3 054

Rörelseresultat -15 070 -10 602 -35 954 -39 984 -39 984

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 458 3 766 117 117

Räntekostnader och liknande resultatposter -128 -72 -1 087 -447 -447

Resultat efter finansiella poster -14 740 -10 671 -36 275 -40 314 -40 314

Skattekostnad - - - - -

Periodens resultat -14 740 -10 671 -36 275 -40 314 -40 314

 

Moderbolagets rapport över totalresultat

Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2016 Okt-Dec 2015 Jan-Dec 2016 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2015

Periodens resultat -14 740 -10 671 -36 275 -40 314 -40 314

Övrigt totalresultat: - - - - -

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt: 0 0 0 0 0

Summa totalresultat för perioden -14 740 -10 671 -36 275 -40 314 -40 314

Moderbolagets balansräkning

Alla belopp i KSEK 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Immateriella tillgångar 23 090 13 776

Materiella tillgångar 146 276

Finansiella tillgångar 78 135 111

Lager 10 555 11 410

Kundfordringar 8 919 9 495

Fordringar hos koncernföretag 13 231 -

Övriga fordringar 885 1 362

Kassa och bank 32 072 7 988

Summa tillgångar 167 033 44 418

Eget kapital och skulder

Eget kapital 149 795 22 370

Långfristiga skulder 5 840 -

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 167 10 939

Skulder till koncernföretag 191 191

Leverantörsskulder 4 142 5 980

Övriga skulder 5 898 4 938

Summa eget kapital och skulder 167 033 44 418


